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 )الصني (٣٨/٢٠٠٥رقم الرأي 

  .    ٢٠٠٥      أبريل  /       نيسان  ٢١  يف                 موجهة إىل احلكومة   :      رسالة

  .             السيد هو شيجني  :     بشأن

  .                                                     ُ   ِّ        على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية لكنها مل ُتصدِّق عليه       الدولة   َّ    وقَّعت 

           ومت توضـيح    .   في                                   الفريق العامل املعين باالحتجاز التعس  ٤٢ /    ١٩٩١                                  أنشأت جلنة حقوق اإلنسان بقرارها      - ١
                وأحال الفريـق     .   ٣١ /    ٢٠٠٣    ُ                            ، وأُعيد تأكيد ذلك بالقرار        ٥٠ /    ١٩٩٧                                             والية الفريق العامل ومتديد فترهتا بالقرار       

  .            ً                                                 العامل، وفقاً ألساليب عمله، الرسالة املذكورة أعاله إىل حكومة الصني

  .                      اعم اليت وردته من املصدر ُ                                                                     وُيعرب الفريق العامل عن تقديره للحكومة على ما قدمته من معلومات خبصوص املز - ٢

  :                                        ً        ً                  ويعترب الفريق العامل احلرمان من احلرية إجراًء تعسفياً يف احلاالت التالية - ٣

               مثـل مواصـلة    (                                                                              حني يكون من الواضح أنه ال ميكن تربير االحتجاز باالستناد إىل أي أساس قـانوين            -   ً  أوالً 
  )                          ور عفـو ينطبـق عليـه                                                                                  احتجاز املتهم بعد قضائه العقوبة املقـررة أو علـى الـرغم مـن صـد               

  ؛ )          الفئة األوىل (

َ                                        حني يكون حرمان أحد من حريته نامجاً عن حكم أو عقوبة صاِدَرين بسبب ممارسته حلقوقـه                 -     ً  ثانياً   ِ                    ً                               
                         من اإلعـالن العـاملي        ٢١    و   ٢٠    و   ١٩    و   ١٨    و   ١٤    و   ١٣    و  ٧                                  وحرياته املنصوص عليها يف املواد      

                      من العهد الدويل اخلاص  ٧ ٢   و  ٢٦   و  ٢٥   و  ٢٢   و  ٢١   و  ١٩   و  ١٨   و  ١٢                      حلقوق اإلنسان، ويف املواد 
  ؛ )             الفئة الثانية (                                                     باحلقوق املدنية والسياسية بالنسبة للدول األطراف يف العهد 

                                                                                                           حني يبلغ عدم االمتثال التام أو اجلزئي للمعايري الدولية املتعلقة باحلق يف حماكمة عادلة واملنصوص عليها                 -     ً ثالثاً 
                                                لية املتعلقة هبذا احلق واليت قبلت هبا الدول املعنيـة                                              يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ويف الصكوك الدو   

   ).             الفئة الثالثة (   ً           ُ                             ً                ً       ً حداً من اخلطورة ُيضفي على احلرمان من احلرية، أياً كان نوعه، طابعاً تعسفياً 

                                وقد أحال الفريق العامـل رد        .                                                                      ويف ضوء االدعاءات املقدمة، يرحب الفريق العامل بتعاون احلكومة معه          - ٤
   .                          ر وتلقى منه تعليقاته عليه              احلكومة إىل املصد

                                                                      بإمكانه إصدار رأي بشأن وقائع القضايا ومالبساهتا، يف سياق االدعاءات املقدمة                        ويرى الفريق العامل أن - ٥
  .                                         ورد احلكومة عليها واملالحظات املقدمة من املصدر

      ، وهو     ١٩٥٤  رب     نوفم /               تشرين الثاين    ١٤                                                               أفاد املصدر بأن السيد هو شيجني، وهو مواطن صيين مولود يف             و - ٦
                                                                                             حماضر يف معهد بيجني للغات والثقافات، يقيم يف بيجني، وعضو يف حزب احلرية والدميقراطية الصيين ويف التحالف 

       مـايو   /       أيار   ٢٧                                                           ُ                                         التقدمي الصيين واللجنة التحضريية لنقابة العمال احلرة يف الصني، أُلقي عليه القبض ألول مرة يف                
                                                                     م يف بيجني، غري أن السلطات مل متتثل لإلجراءات اليت يـنص عليهـا                                                   على أيدي أفراد مكتب األمن العا          ١٩٩٢
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   ٤                       فقد قضى السيد هـو        .     ١٩٩٢       سبتمرب   /        أيلول   ٢٧                                                   ً             القانون الصيين فيما يتعلق باالحتجاز اجلنائي إال اعتباراً من          
         ة للثورة      ً                               شخصاً آخرين بتهميت تنظيم مجاعة مناوئ  ١٤          مث حوكم مع   .                                      ً أشهر رهن االحتجاز إىل أن مت اعتقاله رمسياً

                                      من القانون اجلنائي الصيين لعـام          ١٠٢    و   ٩٨                                             ً                 واالضطالع بأنشطة دعاية وحتريض مناهضة للثورة وفقاً للمادتني         
   ُ                                                                ، أُدين الرتكابه جرمييت االنتمـاء إىل تنظـيم منـاوئ للثـورة                 ١٩٩٤       ديسمرب   /              كانون األول    ١٦    ويف    .     ١٩٧٩

                                         تان مت حذفهما يف وقت الحق من القانون اجلنائي                                                     واالضطالع بأنشطة دعائية وحتريضية مناهضة للثورة، ومها جرمي
ُ                                   وُحكم على السيد هو بالسجن ملدة         .      الصيين       ُ                                                           سنة وُنقل من مباين مكتب األمن العام يف بـيجني إىل سـجن                ٢٠ 

  .                                                 تقدمي الرسالة كان السيد هو ال يزال يقضي عقوبة السجن      يف وقت  و  .  ٢         بيجني رقم 

                                                         سيس حزب احلرية والدميقراطية الصيين وأنشأ فرع احلزب يف                                                      وحسب إفادة املصدر، ساعد السيد هو على تأ        - ٧
        ويف عام    .           ً                             وشارك أيضاً يف التحالف التقدمي الصيين       .                         ، اشترك يف رئاسة احلزب        ١٩٩١       يناير   /                ويف كانون الثاين    .     بيجني
                                     كما هنض السيد هو بـدور نـشط يف           .                                                                     ، ساعد على تأسيس اللجنة التحضريية لنقابة العمال احلرة يف الصني              ١٩٩١

      ُ              ولقد أُلقي عليـه      .     ١٩٨٩       يونيه   /                                                                                   الدعوة إىل إعادة النظر يف قرار احلكومة حظر حركة مناصرة الدميقراطية يف حزيران            
  .                                      ً                                                         القبض بينما كان خيطط للقيام بأنشطة إحياًء لذكرى هذه احلركة، من بينها إلقاء منشورات يف ساحة تيانامنن

ِ                                                    ِدع احلبس االنفرادي ملدة سنتني قبل حماكمته يف عام                         ً                           ُ          ويفيد املصدر أيضاً أن السيد هو، عقب توقيفه، أُو         - ٨
     مجاعة  "             ً        ُ           ً         شخصاً آخرين، ُيعرفون مجيعاً ب       ١٤        ُ           وحوكم وأُدين مع      .                                   ٍ         دون أن تتاح لـه إمكانية توكيل حمامٍ           ١٩٩٤
ّعُد بني أشد العقوبات الصادرة منذ حماكم("Beijing 15")  "   ١٥           بيجني ال ُ                                        ، وُيذكر أن العقوبات اليت أُنزِلت هبم ُت  ّ   ة    ُ                      ُ  ِ      ُ 

  .    ١٩٨٩                       املشاركني يف احتجاجات عام 

    ِّ                                                                                ويبيِّن املصدر كذلك أن السيد هو ما برح يعاين مشاكل صحية خطرية، منها صداع نصفي مزمن ومرض  - ٩
                                                                                                                  معوي وأوجاع يف الظهر وسوء تغذية، نتيجة املعاملة القاسية اليت لقيها يف السجن، وأنه حمروم من العالج الطيب                  

َ                                            ه إخضاَعه لفحص صحي شامل وتزويده بالعالج الطيب                             ُ        املناسب رغم طلب أفراد أُسرت                            ويشكل استمرار حرمانه     .       
  .              ً     ً                      من احلرية هتديداً خطراً لصحته، بل وحىت حلياته

               وباإلضـافة إىل     .                                              ً                                      وخيلص املصدر إىل أن احتجاز السيد هو يشكل انتهاكاً حلقه يف حرية التعبري والرأي              -  ١٠
                                                               قرار إدانته، رغم أن جرائم األعمال املناهضة للثورة املنسوبة إليه        ُ                                  ذلك، مل ُيسمح باختاذ أي إجراء إلعادة النظر يف

ِ                       قد ُحِذفت من القانون اجلنائي  ُ    .  

                                                                                                 واحلكومة، يف مالحظاهتا، تؤكد بصفة أساسية مزاعم املصدر خبصوص الوقائع احمليطة بتوقيف السيد هو               -  ١١
                                       ى متتع مواطين الـصني حبريـة الكـالم              عل   ٣٥                                                        غري أهنا تؤكد أن الدستور الصيين، كان ينص يف مادته             .        وإدانته

                على أنه ال جيوز   ٥١                                                                                     والصحافة واالجتماع والتنظيم النقايب واخلروج يف مسريات ومظاهرات، فهو ينص يف مادته           
                                                                                                                     للمواطنني، لدى ممارسة حقوقهم وحرياهتم، إيذاء الدولة أو اجملتمع، كما ال جيوز هلم التعدي على احلقـوق واحلريـات                   

َ                  ّ             وتضيف احلكومة أن السيد هو قد ُعوِقَب لقيامه بأنشطة خملّة بأمن الدولة  .         ني اآلخرين               املشروعة للمواطن  ِ  ُ                              .   

                                                                                                          وأكد املصدر من جديد، يف تعليقاته على مالحظات احلكومة، أن السيد هو عوقب جملرد ممارسـته حلريتـه يف                    -  ١٢
  .      التعبري
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                                      تؤكد أن السيد هو، لـدى اضـطالعه                                                                           وينطلق الفريق العامل يف تقييمه من أنه، حىت احلكومة ذاهتا، مل             -  ١٣
       فكل ما   .                                                                َّ                        باألنشطة اليت أدين عليها، قد جلأ يف أي وقت من األوقات إىل العنف أو حرَّض آخرين على اللجوء إليه

                                                                                                            يف األمر أنه شارك يف حماولة تأسيس حزب احلرية والدميقراطية الصيين، وشارك يف أنشطة التحـالف التقـدمي                  
                                                                 إال أن هذه التنظيمات ال تندرج أو مل تكن تنـدرج يف نطـاق                .               ابة عمال حرة                               الصيين، وساعد على تأسيس نق    

  .                                               وقد اضطلع السيد هو جبميع هذه األنشطة بطريقة سلمية  .                      املؤسسات الرمسية للدولة

                  ُ                                                                                      وملا كانت أية قيود ُتفرض على املمارسة السلمية حلرية تكوين اجلمعيات تتعارض مع القانون الـدويل،                 -  ١٤
  :               امل الرأي التايل               يصدر الفريق الع

     من   ٢٠   و ٩                                                                      إن حرمان السيد هو شيجني من حريته هو إجراء تعسفي يتعارض مع أحكام املادتني  
                                         الواجبة التطبيق عند النظر يف القضايا                                                                          اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ويندرج يف الفئة الثانية من الفئات           

  .                         املعروضة على الفريق العامل

                                                                    يطلب الفريق العامل إىل احلكومة أن تتخذ اخلطوات الالزمة لتصحيح وضع السيد     ً                  وبناًء على هذا الرأي،  -  ١٥
                                                                                                                  هو، وذلك بأن تبادر إىل اإلفراج عنه، بالنظر إىل املالبسات اخلاصة هبذه القضية، أال وهي طول املدة اليت قضاها                   

   .     ليها                                                                 ُ      السيد هو يف السجن، وحالته الصحية غري املستقرة، وتغيري وصف اجلرمية اليت أُدين ع

                                                                                                   كما يدعو الفريق العامل احلكومة إىل التصديق يف أقرب وقت ممكن على العهد الدويل اخلاص باحلقوق                 -  ١٦
  .                املدنية والسياسية

 .٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٥  ُ      اعت مد يف 

 )كمبوديا (٣٩/٢٠٠٥الرأي رقم 
  .    ٢٠٠٥      يونيه  /        حزيران  ١٥  يف                 موجهة إىل احلكومة   :      رسالة

  .    تشيم           السيد تشاين   :     بشأن

  .                                              طرف يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       الدولة 

   .)    ٢٠٠٥ /  ٣٨           من الرأي  ١                          النص ذاته الوارد يف الفقرة  ( - ١

  .                                                                       ويعرب الفريق العامل عن تقديره حلكومة كمبوديا على تقدميها املعلومات املطلوبة - ٢

   .)    ٢٠٠٥ /  ٣٨           من الرأي  ٣                          النص ذاته الوارد يف الفقرة  ( - ٣

                              وأحال الفريـق العامـل رد        .                          ِّ                                            ضوء االدعاءات املقدمة، يرحِّب الفريق العامل بتعاون احلكومة معه          يف و - ٤
   .                                        احلكومة إىل املصدر وتلقى منه تعليقاته عليه
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                                                                            بإمكانه إصدار رأي بشأن وقائع القضايا ومالبساهتا، يف سـياق االدعـاءات                                        ويعتقد الفريق العامل أن    - ٥
   .                      الحظات املقدمة من املصدر                           املقدمة ورد احلكومة عليها وامل

        فربايـر   /       شباط   ١٥                                                                                    أبلغ املصدر الفريق العامل بأن السيد تشاين تشيم، وهو مواطن كمبودي مولود يف               و - ٦
   ٣                                                                                                    ، وعضو منتخب يف الربملان الكمبودي ينتمي إىل حزب املعارضة سام راينسي، ألقي القبض عليـه يف                      ١٩٦١
                                                          شرطة العسكرية الوطنية بسجن تول سلينغ العسكري الـوطين يف                     ً            ، وهو حمتجز حالياً لدى ال         ٢٠٠٥       فرباير   /    شباط

   .         بنوم بنه

  ُ            ً                                                                                 وأُفيد أن ضباطاً من الشرطة العسكرية الوطنية أوقفوا السيد تشيم وألقوا القبض عليه يف طريق عام وسط  - ٧
     تقال                                      ورغم أن السيد تشيم حيظى باحلماية من االع  .                                                 بنوم بنه مبوجب مذكرة توقيف صادرة عن مدع عام عسكري

                  ً                                                                              ً                 واحملاكمة بوصفه عضواً يف اجلمعية الوطنية، فقد رفعت عنه احلصانة بتصويت ثلثي أعضاء اجلمعية الوطنية تأييداً                
                             كما رفعت احلصانة عن عضوين       .     ُ                                           ، وأُلقي القبض عليه بعد ذلك بساعات قليلة           ٢٠٠٥       فرباير   /       شباط  ٣         لذلك يف   

   .                       درا البلد يف اليوم ذاته                                               آخرين يف الربملان ينتميان إىل احلزب ذاته، ولكنهما غا

                                          سام راينسي، بتشكيل جيش سـري غـري            حزب                                                    ولقد اهتم السيد تشيم، إىل جانب أعضاء آخرين يف           - ٨
                                                                           وكان رئيس الوزراء أول من طرح هذه االدعاءات يف خطاب عام ألقـاه يف                .            ً                    مشروع خمالفةً للقانون الكمبودي   

                  ُ                                     تشيم، ولكن دون أن ُيذكر آنذاك اسم السيد تـشيم                                                     ، أي قبل فترة طويلة من توقيف السيد             ٢٠٠٤       يوليه   /   متوز
                                                                     ً                            وخالل األسابيع اليت أعقبت هذا اخلطاب، فتحت احملكمة العسكرية الكمبودية حتقيقاً أفضى إىل توجيه                .      ً شخصياً

                                             وأنكر السيد تشيم وحزبه هذه التهم بشدة،         .                                                                  هتم إىل عدد من أعضاء حزب سام راينسي، من بينهم السيد تشيم           
                                                                                 ش السري غري املشروع الذي اهتما بتشكيله ليس إال وزارة ظل، وهي جلنة من جلان احلزب العديدة             وأكدا أن اجلي

َتَحيَّن الوصول إىل احلكم     َ  َّ                        اليت تتشكل منها حكومة املعارضة اليت َت                                      والسيد تشيم هو الذي أسس جلنة احلزب هذه   .                                  َ َ 
   .          ك التاريخ                       ، وهو الذي رأسها منذ ذل    ٢٠٠٢                                  املعنية بشؤون الدفاع واألمن العام يف 

        فربايـر   /       شباط  ٣                                ُ                                                           ويشري املصدر إىل أن السيد تشيم قد أُلقي القبض عليه، بعد موافقة اجلمعية العامة يف                 - ٩
                                                 ٍ    ٍ                             ً                  على رفع احلصانة الربملانية عنه، بناء على أمر من مدعٍ عامٍ عسكري أصدر يف اليوم ذاته أمراً بإلقاء القبض     ٢٠٠٥

                                        ً             ، أصدر قاضي حتقيق لدى احملكمة العـسكرية أمـراً              ٢٠٠٥      رباير   ف /       شباط  ٤    ويف    .                            عليه وآخر باحتجازه املؤقت   
                                                                                                             باالحتجاز بتهم منها االشتراك يف جرمية منظمة واالحتيال، وهي هتم ذات صلة باملزاعم املتعلقة بتشكيل جـيش                 

   .             سري غري مشروع

    ١١      يف                                                                                                 كما أشار املصدر إىل أن طلب اإلفراج بكفالة عن السيد تشيم قد رفضته احملكمـة العـسكرية                 -  ١٠
                                                ، بدعوى أنه قد يهرب من البلد أو يؤثر يف              ٢٠٠٥      مارس   /       آذار   ٢١                         مث حمكمة االستئناف يف          ٢٠٠٥       فرباير   /    شباط

  ُ                        ُ                                                                          وأُفيد أن احملكمتني رفضتا ما طُرح من حجج بأن توقيفه واحتجازه بناء على أمر صادر عن سلطة                   .            سري التحقيق 
                 وباإلضافة إىل ذلك،   .                             هذا القرار أمام احملكمة العليا                                                   قضائية عسكرية إجراء غري مشروع، وقد طعن السيد تشيم يف 

  . ُ                                                                   أُفيد عن حدوث عدة خمالفات إجرائية أخرى منذ إلقاء القبض على السيد تشيم
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                                                                                                                  وأكد املصدر أن إجراء رفع احلصانة الربملانية عن السيد تشيم مل يتم على النحو الصحيح وأن قائد حزب سـام                     -  ١١
                                    ويزعم أن التهم املوجهة إىل السيد        .                                                   ن احلزب ذاته يقيمان يف اخلارج خشية من االعتقال                    ً                    راينسي وعضواً آخر يف الربملان م     

   .                                                                                        تشيم، واعتقاله واحتجازه املتواصل إمنا هي حماولة ذات دوافع سياسية إلسكات صوت عضو يف حزب معارض

                               وق اإلنسان يف كمبوديا أعـرب                      ً                                                            وأشار املصدر أيضاً إىل أن املمثل اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة املعين حبق             -  ١٢
   .                                                                               ، عن قلقه إزاء رفع احلصانة الربملانية عن السيد تشيم واعتقاله واالهتامات املوجهة إليه    ٢٠٠٥      فرباير  /      شباط ٧    ً    علناً، يف 

                                                                                                         وأكدت احلكومة يف تعليقاهتا مزاعم املصدر فيما يتعلق بالوقائع، وال سيما برفع احلصانة الربملانية عـن                 -  ١٣
                فلقد اهتمه املدعي   .                                                         وأوضحت احلكومة أن إجراءات جنائية عديدة اختذت ضد السيد تشيم  .          اعتقاله            السيد تشيم مث

                                                                                            ً                   العام العسكري بالتآمر مع خوم بيست، وهو نقيب يف اجليش فر إىل اخلارج عقب إصدار احملكمة العسكرية أمراً                  
                                        مية للقيادة العامة املشتركة للقـوات                                                        ً                         بإلقاء القبض عليه، لتشكيل قوة مسلحة غري مشروعة خالفاً للقواعد التنظي          

   .                        املسلحة امللكية الكمبودية

                                                                                                 وعن أسباب مقاضاة السيد تشيم وحماكمته أمام حمكمة عسكرية، أوضحت احلكومـة أن القـانون يف                 -  ١٤
                                                                                                               كمبوديا ينص على أن احملكمة العسكرية هي املختصة بالنظر يف اجلرمية إذا كانت التهمة ذاهتا موجهة يف الوقت                  

                                                            لذلك، وعلى الرغم من أن السيد تشيم مدين، فإن اجلرميـة تـدخل يف     .                                  ه إىل أحد أفراد اجليش وأحد املدنيني     ذات
   .                           نطاق اختصاص احملكمة العسكرية

                  ً                                                         ً                  وأشارت احلكومة أيضاً إىل أن احملكمة رفضت طلب اإلفراج عن السيد تشيم بكفالة استناداً إىل ما تلقته      -  ١٥
                              كما أعلنت أن ما تلقته من        .                                     ِّ                      روبه من البلد أو قيامه بأعمال قد تعطِّل سري التحقيق                            ً           من أدلة إثبات وجتنباً خلطر ه     

                                                    ً                                                               أدلة إثبات وأقوال شهود تبني أن السيد تشيم أنشأ تنظيماً غري مشروع يتألف من أفراد من الشرطة العـسكرية                   
                          بتعبئة اجلنود بطريقة غري                                                                                        واجليش وقوات البحرية والقوات اجلوية وسالح املهندسني، وقام بترقية قادة عسكريني و           

             الواقعـة يف      ( ٥                                                                                    وعلى وجه اخلصوص، قام السيد تشيم بإنشاء التنظيم العسكري للمنطقة العـسكرية               .       مشروعة
                                                     بطريقة غري مشروعة، وذلك بتعيني األفراد املشار إليهم خرباء   )                                             مقاطعيت بامتبنغ وبنيت مينشي قرب احلدود مع تايلند

ِ  ُ           وكان على هؤالء األشخاص الذين أِحلقُـوا         .                           عدين ورؤساء مكاتب عديدة                                    ورؤساء أركان ورؤساء أركان مسا                                 
                                                                             ً                   بالتنظيم العسكري على حنو غري مشروع أن يدفعوا إىل السيد تشيم وشريكه خوم بيش رسوماً ختتلـف قيمتـها    

  .                                   وهلذا السبب، اهتم السيد تشيم باالحتيال  .                    باختالف الرتب واملهام

                                                                   ملقدمة إىل احملكمة بينت أن السيد تشيم حاول أن حيجب أنشطته عن                                              وأكدت احلكومة أن أدلة اإلثبات ا      -  ١٦
                                                                                                   الرأي العام الوطين والدويل، ولكنه قام يف واقع األمر بتشكيل قوات حقيقية داخل الوحدات العسكرية بغية جتميع 

   .                                           معلومات عسكرية سرية هبدف تدمري القوات املسلحة

   ٨                                                              السيد تشيم بشأن التهم املشار إليها أعاله افتتحـت يف                                                      وأبلغت احلكومة الفريق العامل بأن حماكمة      -  ١٧
                                     أغسطس، أدين على ارتكابه جرمييت االحتيال  /    آب ٩   ويف   .                                 أمام احملكمة العسكرية يف بنوم بنه    ٢٠٠٥      أغسطس  /  آب

   .                                                                                وتشكيل قوات عسكرية بطريقة غري مشروعة، وحكمت عليه احملكمة ذاهتا بالسجن ملدة سبع سنوات
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                                                                                 يف تعليقاته على مالحظات احلكومة، حجتني تؤكدان أن حرمان السيد تشيم من حريتـه                        وقدم املصدر،    -  ١٨
َ  ُّ     ً        ً     ُيَعدُّ إجراًء تعسفياً  ُ.  

            ، الذي قالت  )    ١٩٨١ (                               املتعلق بتأسيس احملكمة العسكرية  ٥                  ً                       فلقد أكد املصدر أوالً أن القانون مبرسوم رقم  -  ١٩
                               ٍ                    يف قضية السيد تشيم، هو باطل والغٍ، إذ إنه                                                                    احلكومة إنه يشكل األساس القانوين الختصاص احملاكم العسكرية       

                                                                    األحكام املتعلقة بالقوانني واإلجراءات القضائية واجلنائية الواجبة التطبيق   :  ُ                          ً      أُلغي مبقتضى قانونني أحدث عهداً، مها
                                                                    ، وقانون تأسيس أنـشطة احملـاكم القـضائية لدولـة كمبوديـا              )    ١٩٩٢ (                                    يف كمبوديا خالل الفترة االنتقالية      

             وترد يف املرفق   .                                                                         مها قانونان يستثنيان بوضوح القضايا اخلاصة باملدنيني من اختصاص احملاكم العسكرية و   ).     ١٩٩٣ (
  .                                                            هبذا الفصل نسخة عن النصوص القانونية ذات الصلة املقدمة من املصدر

ُ         ُمنعوا                         وأكد أن حماميي الدفاع     .      ً                                                                    ثانياً، أشار املصدر إىل العديد من العيوب اإلجرائية اليت شابت احملاكمة           -  ٢٠  
                                                                                                         من استجواب مجيع شهود اإلثبات ومل يسمح هلم بإحضار شهود النفي، ومتت مقاطعتهم أثناء استجواب املدعى                

  .                 عليه دون سبب واضح

        ً                                                                                      واختصاراً للوقت، يرغب الفريق العامل يف تركيز اهتمامه على االدعاء بأن إدانة السيد تشيم، وهو مدين،  -  ٢١
  .                     ً       ً  حرمانه من احلرية طابعاً تعسفياً                               من قبل حمكمة عسكرية قد أضفت على 

                                                                 َ                               وأعرب الفريق العامل عن ارتياحه للحجج املقنعة املقدمة من املصدر، واملؤَيدة بنصوص قانونيـة، بـأن       -  ٢٢
  .    تشيم      السيد                                                                 القوانني يف كمبوديا تنص على أن احملكمة العسكرية غري خمتصة للفصل يف قضية 

                                                 ّ           دويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية على أنه من حق كلّ                          من العهد ال     ١٤              من املادة     ١              وتنص الفقرة    -  ٢٣
ٍ          ِ َ                            فرد، لدى الفصل يف أية هتمة جنائية توّجه إليه، أن تكون قضيته حملّ نظر منصٍف وعلين من ِقَبل حمكمة                           ّ                         ّ         خمتـصة                                   

  ن                                 ّ      ً          واألساس املنطقي هلذه املادة، اليت تشكّل ركناً م          ).              التشديد مضاف  (                                        ومستقلة وحيادية منشأة مبوجب القانون      
                                                                                                            األركان األساسية للمحاكمة العادلة، هو أن الثقة بالنظام القضائي واالتكال عليه يتطلبان قواعد تنظيمية مستقرة      
                           ُّ                                                                                  حتكم مسألة االختصاص، وعدم تدخُّل السلطة يف جمال إقامة العدل بشكل تعسفي عن طريق تعـديل أو إلغـاء                   

  .                             القواعد املتعلقة باختصاص احملاكم

  :                           ر الفريق العامل الرأي التايل            ُ    وبناء عليه، ُيصد -  ٢٤

        مـن     ١٤                                                                                     إن حرمان السيد تشاين تشيم من حريته هو إجراء تعسفي يتعارض مع أحكام املادة                
                      الواجبة التطبيق عند                                                                                          العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، ويندرج يف الفئة الثالثة من الفئات             

  .                                         النظر يف القضايا املعروضة على الفريق العامل

                                                                                         وبناء على هذا الرأي، يطلب الفريق العامل إىل احلكومة أن تتخذ اخلطوات الالزمة لتصحيح وضع السيد  - ٥ ٢
  .         تشاين تشيم

 .٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٥  ُ      اعت مد يف 
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 مرفق

                                                                                                          األحكام املتعلقة بالقوانني واإلجراءات القضائية واجلنائية الواجبة التطبيق يف كمبوديـا خـالل الفتـرة                - ١
                            ، وهو القـانون اجلنـائي        ")                                                قانون سلطة األمم املتحدة االنتقالية يف كمبوديا       "               املعروفة باسم      ) (    ١٩٩٢ (        تقالية     االن

   ).       ُ                           والذي أُدين مبقتضاه السيد تشاين تشيم (               ً            املعمول به حالياً يف كمبوديا 

  :                         من هذا القانون على ما يلي   ")               احملاكم العسكرية    ("  ١١          تنص املادة  

                                            واجلرائم العسكرية هي اجلرائم اليت يتـورط         .                                النظر يف اجلرائم العسكرية فقط                           ختتص احملاكم العسكرية ب    "
                                                                                        فيها أفراد عسكريون، سواء كانوا من العسكريني املتطوعني أو من العسكريني اجملندين، واليت تتصل خبرق 

      مجيـع                             وتنظر احملاكم املدنيـة يف        .                                                                    النظام داخل القوات املسلحة أو بإحلاق أضرار باملمتلكات العسكرية        
   ".                                        اجلرائم العادية اليت يرتكبها أفراد عسكريون

  :          على ما يلي   ")                       إلغاء القواعد املتضاربة    ("  ٧٣           وتنص املادة 

                                                                                                         إن أية نصوص أو أحكام أو قواعد مكتوبة أو غري مكتوبة تتعارض مع رسالة أو روح هذا النص هـي                     "
   ".           الغية وباطلة

      احملكمة     (" ٩          ، يف مادته  )    ١٩٩٣ (                     ضائية يف دولة كمبوديا                                            وينص القانون املتعلق بتأسيس وأنشطة احملاكم الق - ٢
  :            ، على ما يلي  ")        العسكرية

                                                                                                   ختتص احملكمة العسكرية بالفصل يف القضايا املتعلقة باجلرائم العسكرية، وتكـون قراراهتـا خاضـعة                "
     ي أو                                                                            واجلرائم العسكرية هي اجلرائم اليت يرتكبها عسكريون واليت تتعلق خبرق النظام العسكر  .         لالستئناف

 ُ                                 ً        ً      ً                وُيقاضى العسكريون الذين يرتكبون فعالً إجرامياً عادياً أمام احملكمة   .                             اإلضرار مبمتلكات القوات املسلحة
   ".       البلدية /        اإلقليمية

  :          على ما يلي   ")            أحكام هنائية    ("  ٢٤           وتنص املادة 

   ".         ً             ِ                 تعترب الغيةً أية أحكام خماِلفة هلذا القانون "

 )فرنسا (٤٠/٢٠٠٥الرأي رقم 
  .    ٢٠٠٥      أبريل  /       نيسان  ١٩  يف          ىل احلكومة        موجهة إ  :      رسالة

  .                         السيد جوزيف أنطوان بريالدي  :     بشأن

  .                                          يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية           الدولة طرف 

   .)    ٢٠٠٥ /  ٣٨           من الرأي  ١                          النص ذاته الوارد يف الفقرة  ( - ١
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ّ                                ويعرب الفريق العامل عن تقديره حلكومة كمبوديا على ما قدّمته من معلومـات مط              - ٢                    لوبـة يف الوقـت                                                          
  .      املناسب

   .)    ٢٠٠٥ /  ٣٨           من الرأي  ٣                          النص ذاته الوارد يف الفقرة  ( - ٣

ّ       ولقد أحال الفريق العامل رّد       .                            ِّ                                           ويف ضوء االدعاءات املوجهة، يرحِّب الفريق العامل بتعاون احلكومة معه          - ٤                          
                          رأي بشأن وقائع القضايا                    بإمكانه إصدار                             ويرى الفريق العامل أن     .                         َّ                      احلكومة إىل املصدر، الذي قدَّم تعليقاته عليه      

ّ               املعروضة ومالبساهتا، يف سياق االدعاءات املقدمة ورّد احلكومة عليها                                            .  

    ١١                                                                                                 وتفيد املعلومات الواردة بأن السيد جوزيف أنطوان بريالدي، وهو مـواطن فرنـسي مولـود يف                  - ٥
ـ       ٢٠١٦٧   ،   ١                                                      ، متقاعد، ويقيم يف مانيكوال فيكيا، الكونفينا رقم             ١٩٤١       سبتمرب   /     أيلول              متـسافيا   -     سيو           أجاك

            ُ                        أمام مرتله قُرب أجاكسيو علـى           ٢٠٠٠       فرباير   /       شباط   ٢٦ ُ                         أُلقي عليه القبض مساء        ،   )                        كوريسكا اجلنوبية، فرنسا   (
  ُ      مث ُنقل    .                                      ً      ً                                                               أيدي أفراد مسلحني من الشرطة يرتدون زياً مدنياً، بعضهم مقنعون، عندما كان يركن سيارته أمام بيته               

                    ملكافحة اإلرهـاب      ١٤                                     صادرة عن القاضي بروغيري بالدائرة                          ُ                             إىل مركز الشرطة حيث أُطلع على مذكرة توقيف         
  ،     ٢٠٠٠      فرباير  /      شباط  ٢٧   ويف   .                                                                  ً        ً     التابعة ملكتب النيابة العامة بباريس، إال أن املذكرة مل تكن حتمل توقيعاً وال خامتاً   

     ائرة   ُ             ، ُنقل على منت ط    ٢٠٠٠      فرباير  /      شباط  ٢٨   ويف   .  ُ                                                    أُودع السيد بريالدي السجن التابع لفرقة درك منطقة كورزو
                                       أيام رهن االستجواب والتحقيـق، مث        ٤                                                                    خاصة إىل مقر الشعبة الوطنية ملكافحة اإلرهاب يف باريس حيث قضى            

                         ِ              ويقبع السيد بريالدي يف سجن ِفرسن مبنطقـة    .  ُ                                    ُ                         أُودع ملدة يوم آخر مبىن احلراسة قبل أن ميثُل أمام قاضي التحقيق    
  .    ٢٠٠٠     مارس  /      آذار ٢                         باريس منذ نقله إىل هناك يف 

                        ، يف تـدمري مبـان يف           ١٩٩٩       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٩                                        ت إىل السيد بريالدي هتمة املشاركة، يف            ّ ووجّه - ٦
                 ّ                                                                                                   أجاكسيو تابعة لكلّ من احتاد حتصيل اشتراكات الضمان االجتماعي وعالوات األسرة، واملديرية اإلقليمية لألشغال العامة               

  .                               ا ينفيه السيد بريالدي على الدوام                                                         باستخدام مواد متفجرة، والتآمر اجلنائي يف تنظيم إرهايب؛ وهو م

                                                                 عرض القضية على الفريق العامل مل تكن حماكمة السيد بريالـدي               ً                                 وفقاً ملا ذكره املصدر فإنه يف وقت         و - ٧
                                                       فالسيد بريالدي ال يزال رهن احلبس االحتياطي منذ ما يزيد على   .                                           بشأن التهمتني املشار إليهما أعاله قد بدأت بعد

      ً                                             ُ         ً                                 ر أيضاً أن طلبات اإلفراج عن السيد بريالدي الثالثة اليت قُدمت حتديداً إىل حمكمة االستئناف                          ويذكر املصد   .      ً   شهراً   ٦٠
                                            من االتفاقية األوروبية حلقـوق اإلنـسان         ١- ٦    و  ٣- ٥                                                        بباريس وحمكمة النقض على أساس اإلخالل بأحكام املادتني         

ُ                                 من قانون اإلجراءات اجلنائية، قد ُرفضت بدعوى أن إبقاء ا           ١-   ١٤٨        واملادة                                           لسيد بريالدي يف السجن هـو الوسـيلة                                       
  .                                                                                     الوحيدة ملنع أي تنسيق احتيايل بينه وبني املتهمني اآلخرين واحليلولة دون ممارسة ضغوط على الشهود

                     ، شكوى إىل احملكمـة         ٢٠٠٥       يناير   /               كانون الثاين    ١٠                                                ويذكر املصدر أن حمامي السيد بريالدي رفع، يف          - ٨
                                                               من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان النتهاك أحكام املادتني          ٣٤          املادة                           ً           األوروبية حلقوق اإلنسان عمالً بأحكام    

     ً     شهراً،    ٦٠                                                                        ويعترب املصدر أن السيد بريالدي قضى يف احلبس االحتياطي ما يزيد على               .                من االتفاقية   ١- ٦    و  ٣- ٥
  .                    ً                                               وهي فترة تتجاوز كثرياً املهلة املعقولة ملمارسة حقه يف حماكمة عادلة ومنصفة
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  ،     ٢٠٠٠        مـارس    /       آذار  ٢                                                                            ومة اجلمهورية الفرنسية يف ردها إىل أن السيد بريالدي قد صدر حبقـه يف                       وتشري حك  - ٩
ِ           ، َعِقب اختتام      ٢٠٠٢       أبريل   /        نيسان   ١٦    ويف    .  ِ                                                              عِقب قرار إدانته، أمر باإليداع يف السجن بتهمة ارتكاب جرمية           َ             التحقيق،    

                                  ارات اليت اختذها القاضي املعين بالنظر                                                                أكدت غرفة التحقيق لدى حمكمة االستئناف بباريس يف عشر مناسبات القر  
    َّ                وتقدَّم السيد بريالدي   .                                                                          يف طلبات اإلفراج واالحتجاز مبحكمة باريس بشأن إيداع السيد بريالدي احلبس االحتياطي

ُ ِ                            ّ               إىل غرفة التحقيق بأربعة طلبات لإلفراج عنه، وهي طلبات ُرِفضت مبوجب قرارات كان أحدها حملّ طعن بالنقض                                                     
  . ً اً               قوبل بالرفض أيض

                 ، بتطبيق أحكام       ٢٠٠٥       فرباير   /       شباط   ١٥                                                           وذكرت احلكومة أن غرفة التحقيق قامت، مبوجب قرار مؤرخ           -  ١٠
    ٣١                                                                  ً                     من قانون اإلجراءات اجلنائية، وأذنت بتمديد احتجاز املعين باألمر اعتبـاراً مـن                  ١٨١              من املادة     ٩        الفقرة  
             من املادة    ٨                  ورغم أن الفقرة      .     ٢٠٠٤      مارس   / ر      آذا   ٣١      ً                          ً           ، علماً بأن قرار االهتام أصبح هنائياً يف             ٢٠٠٥      مارس   /    آذار
         ُ                                                                               املتهم املُحال إىل حمكمة اجلنايات يف حال عدم مثوله أمام احملكمة قبل انقضاء مهلة                ن                      تنص على اإلفراج ع       ١٨١

                 ً                                          ً                                                        سنة واحدة اعتباراً من التاريخ الذي أصبح فيه قرار االهتام هنائياً، عدا يف حال متديد االحتجاز لفترة ستة أشـهر               
َ  ُ                                   ً       قرار صادر عن مكتب قاضي التحقيق، فإن السيد بريالدي َمثُل أمام حمكمة اجلنايات يف باريس اعتباراً من      مبوجب                                                   

                                                                              ً     ، أي يف غضون املهلة القانونية، حيث تقرر متديد فترة احتجازه لفترة ستة أشهر اعتباراً من     ٢٠٠٥      أبريل  /       نيسان ٤
   .     ٢٠٠٥     مارس  /      آذار  ٣١

     يف      ١٩٩٩       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٥                       ُ  ِّ             لدي متهم بالتفجريات اليت ُنفِّذت يف        ُ   ِّ                            وُتذكِّر احلكومة بأن السيد بريا     -  ١١
                                                                                                           أجاكسيو ضد مباين كل من املديرية اإلقليمية لألشغال العامة واحتاد حتصيل اشتراكات الـضمان االجتمـاعي                 

          لح، جبهة             وجناحه املس   "              كورسيكا فيفا  "       َّ                                                 ولقد بيَّن التحقيق تورط قياديني يف التنظيم السياسي           .              وعالوات األسرة 
    َّ                                                      وتبيَّن أن السيد بريالدي هو القائد الفعلـي لتنظـيم            .     مايو /       أيار  ٥                             ُ              التحرير الوطين يف كورسيكا اليت أُسست يف        

                             ُ  ِّ                   َّ         ً                                   وتشدد احلكومة على أن التفجريين ُنفِّذا يف وضح النهار وخلَّفا أضراراً مادية وبشرية جسيمة،               ".              كورسيكا فيفا  "
  .     ً  يوماً  ٦٠                        بعجز كلي عن العمل ملدة      ً              جرحياً، أصيب بعضهم  ٧١                  حيث بلغ عدد اجلرحى 

ُ                 ُحكم عليه يف      د                                   وذكرت احلكومة أن السيد بريالدي ق      -  ١٢      ً     عاماً،    ١٥                بالسجن ملدة        ٢٠٠٥       أبريل   /        نيسان   ٢٢ 
                                                                       إىل مركز االحتجاز يف بورغو القريب من مكان إقامة أفراد أسرته، وميكنه بذلك     ٢٠٠٥      يونيه  /        حزيران ٨ ُ       وُنقل يف 

                                                                              سيما زوجته، كما ميكنه االتصال عن طريق اهلاتف وحاسوبه الشخصي وحتريـر                                           تلقي زيارة أفراد األسرة، وال    
  .          َ   َّ                                                       ً        ً    ويف ضوء ما َتقدَّم، ترى احلكومة أن احتجاز السيد بريالدي ال ميكن اعتباره إجراًء تعسفياً  .        كتاباته

         د بريالدي                                                                                 وباإلضافة إىل ذلك، تطلب احلكومة إىل الفريق العامل اعتبار البالغ غري مقبول، حيث إن السي -  ١٣
َ                                                      َرفََع شكوى موازية إىل احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان بتاريخ                  ، يف حني أن املبدأ     ٢٠٠٥      يناير  /             كانون الثاين  ١٠َ  َ

                      ُ                                                                                              املتعارف عليه يقضي بأن ُتعلن اللجان املنبثقة عن الصكوك املختلفة لألمم املتحدة عدم مقبولية البالغات الفردية                
  .                                             هيئة أخرى من هيئات التحقيق أو التسوية الدولية                              إذا كانت املسألة ذاهتا موضع نظر 

                                                     ُ                                   وأوضح املصدر يف رده على طروحات احلكومة أن السيد بريالدي أُلقي عليه القبض أمام مرتله على أيدي  -  ١٤
    ٤٥      وبعد    .                                                                 َّ         ً                       أفراد مقنعني ال حيملون شارات ويركبون سيارات غري جمهزة بأضواء منبهة صوَّبوا مسدساً إىل رأسه              

                                                                                                     يف مركز الشركة على مذكرة توقيف ال حتمل توقيع القاضي الذي أمر بإلقاء القبض عليه وال خامته،                        ُ       دقيقة أُطلع   



A/HRC/4/40/Add.1 
Page 13 

ِ                      ِ                            ، أُوِدع السيد بريالدي سجن فرِسن بعد أن قـضى               ٢٠٠٠      مارس   /       آذار  ٢    ويف    .                ًً        ً     وهو ما يشكل خلالًً إجرائياً      ُ   ٩٦    
َ   َ                                  ساعة يف سجن َمخفَر الشرطة يف انتظار إحضاره أمام ق  ١٩                  ساعة رهن التحقيق و   .           اضي التحقيق            

     ً                                   ِ      شهراً ونصف الشهر يف احلبس االحتياطي بسجن فرِسن   ٦٣                                    ويشدد املصدر على أن السيد بريالدي قضى  -  ١٥
  ،     ٢٠٠١        ديـسمرب   /            كانون األول  ٢٢     ً                        ِ                               شهراً بعد آخر استجواب لـه من ِقبل القاضي بروغيري يف            ٣٩             وانتظر مدة   

َ                                    وقبل بدء حماكمته، حيث إنه مل ُيحَضر أمام قاضي التحقيق منذ           ِ                                 ذلك التاريخ، بل أُحِضر فقط أمـام القاضـي                                     ُ    ُ                  
                                                                              ً                              املكلف بالنظر يف طلبات االحتجاز واإلفراج، املكلف بتجديد األمر باحلبس كل ستة أشهر وفقاً ملـا يقتـضيه                  

                      َ                                                                                     وخالل هذه الفترة، مل يأذَن القاضي بإجراء أية حتقيقات إضافية، كما أن املتهم مل يتخـذ أي إجـراء                     .        القانون
                                                          ً                       يؤخر إغالق ملفه، فيما عدا الطعن املقدم إىل حمكمة النقض احتجاجاً على إحالته أمام حمكمة                  قضائي من شأنه أن 

  .             اجلنايات اخلاصة

                                  يف سجن بورغو بكورسيكا حيـث           ٢٠٠٥       يونيه   /         حزيران  ٩                                            ويؤكد املصدر أن السيد بريالدي يقبع منذ         -  ١٦
                                          حوزته حاسوب، كما أنه ال حيرر أيـة                                                                                 ميكنه تلقي الزيارات، وال سيما من زوجته وأفراد أسرته، ولكن ليس يف           

                                      هي حركة عامة، قامت بإيداع نظامها        "              كورسيكا فيفا  "                    ِّ                        وباإلضافة إىل ذلك، يوضِّح املصدر أن حركة          .       كتابات
   .                                                                             الداخلي لدى قسم الشرطة يف أجاكسيو، وأن السيد بريالدي هو عضو يف هيئة إدارة احلركة

ِ                             بريالدي قد ُحِكم عليه بالسجن ملدة                                                ويبني املصدر يف ختام مالحظاته أن السيد       -  ١٧  ُ      ً                عاماً على أسـاس       ١٥           
                                                                                                                  االقتناع الشخصي للمحامي العام الذي أكد، على غرار مأمور الشرطة، أنه ال ميسك أية أدلة مادية، يف حني أن                   

                        َ                            وخالل كامل مراحل احملاكمة، َترافع السيد بريالـدي          .                                                        التفجريات نفذها أفراد يعملون يف السر حتت أمساء سرية        
   .     ً                                                      الباً احلكم بالرباءة، وحظي بدعم شخصيات عامة عديدة شهدت لصاحله ط

                                                                                             وفيما يتصل بعدم مقبولية البالغ، يالحظ الفريق العامل أن السيد بريالدي، الذي يقبع يف السجن املؤقت    -  ١٨
     عـين                                                                              ، رفع شكوى إىل احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان وإىل الفريـق العامـل امل                 ٢٠٠٠       فرباير   /       شباط   ٢٦     منذ  

                                          على التوايل، واستشهد بانتهاك حقه يف           ٢٠٠٥      مارس   /       آذار   ٣٠        يناير و  /               كانون الثاين    ١٠                       باالحتجاز التعسفي، يف    
                                                وتطلب احلكومة يف ردها إىل الفريق العامـل اعتبـار     .                                                      املثول أمام حمكمة يف غضون مهلة معقولة أو اإلفراج عنه     

                                      ُ                 الذي يقضي باعتبار البالغات الفردية اليت ُتعرض على اللجان                                               البالغ غري مقبول باالستناد إىل املبدأ املتعارف عليه 
َ                                                                           املنبثقة عن الصكوك املختلفة لألمم املتحدة غَري مقبولة إذا كانت املسألة ذاهتا موضع نظر هيئة أخرى من هيئات                                                          

  .                          التحقيق أو التسوية الدولية

                                                ال شيء مينعه من النظر يف بالغ ما جملرد أن                                   من أساليب عمله، أن      ٢٥                                             ويرى الفريق العامل، باالستناد إىل الفقرة        -  ١٩
   .                   ً     ً             ِ                                                           الطلب ذاته أو طلباً مماثالً جيري حبثه من ِقبل آلية إقليمية، هي يف هذه القضية احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان

                                                                                                      وفما يتعلق جبوهر القضية يعرض املصدر تظلمات عديدة، يتصل أمهها من منظور والية الفريق العامـل                 -  ٢٠
                          ويالحظ الفريق العامل أن      .                                                                               نتهاك حق املتهم يف املثول أمام حمكمة يف غضون فترة معقولة أو اإلفراج عنه                      يتعلق با 

           ويتبني مـن    .     ١٩٩٩                                                       ُ                             السيد بريالدي قد خضع لتحقيق قضائي لتورطه يف التفجريات اليت ُنفذت يف أجاكسيو عام          
                                    ، وأن قاضي التحقيق أصدر الئحـة          ٠٠٠ ٢      مارس   /                                                             التسلسل الزمين لإلجراءات القضائية أن التحقيق بدأ يف آذار        
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                                                                            ، وأن مكتب قاضي التحقيق لدى حمكمة االستئناف بباريس أكد إحالة املتهم                ٢٠٠٣       سبتمرب   /        أيلول  ٢          االهتام يف   
    ٣١   ويف   .                                       وطعن السيد بريالدي يف قرار اإلحالة بالنقض  .     ٢٠٠٣      ديسمرب  /            كانون األول  ١٩                  إىل حمكمة اجلنايات يف 

َ  ُ                           ، َمثُل السيد بريالدي أمام حمكمة     ٢٠٠٥      أبريل  /        ويف نيسان  .                  ة النقض هذا الطعن          ، رفضت حمكم    ٢٠٠٤     مارس  /    آذار   
   .      ً  عاماً  ١٥                                                          اجلنايات يف باريس، اليت خلصت إىل إدانته وحكمت عليه بالسجن ملدة 

         َ  َ َّ                                                                                   يف ضوء ما َتقَدَّم، ينوه الفريق أن احلق يف حماكمة عادلة، لئن كان يقتضي بالضرورة إجراء احملاكمة دون     -  ٢١
َ                                                                                                   داعَي لـه، فإن تقييم مفهوم فترة االحتجاز املعقولة يتوقف على مالبسات كل قضية وعلـى درجـة                         تأخري ال      

                                                                                            تعقيدها، كما يتوقف، عند االقتضاء، على ممارسة سبل االنتصاف واحلق يف االعتراض من حني إىل آخر على قرار 
ّ               ويف سياق هذا التقييم، يبّت الفريق         .                                  إبقاء املتهم قيد احلبس االحتياطي                                           العامل يف خمتلف احلاالت على أساس كل                              

                                                                                     ويف إطار هذه القضية، فإنه يعترب، بالنظر إىل طبيعة الوقائع موضع التحقيق وإىل سري اإلجراءات،   .             حالة على حدة
                                                             فلقد أمكن للسيد بريالدي أن يعترض يف مناسبات عديدة على            .                                                 أن مدة التأخري املسجل يف هذه احلالة غري مفرطة        

  .                                                       د احلبس االحتياطي، إال أن احملاكم املختصة قررت عدم اإلفراج عنه              قرار إبقائه قي

                                                                                                    ويعرض املصدر حاالت أخرى تتعلق باملخالفات اإلجرائية والعيوب الشكلية اليت شابت األمـر بإلقـاء                -  ٢٢
   ويف   .  ة          ً                  ُ                                     ويؤكد أيضاً أن السيد بريالدي أُدين دون توفر أية أدلة مادي            .                                            القبض على السيد بريالدي ونقله إىل باريس      

          ُ   ِّ                                                                ِ                                         هذا الصدد ُيذكِّر الفريق العامل بأنه عند نظره يف ظروف تطبيق التشريعات الوطنية من ِقبل القضاة، كما هـو                   
                                   ً                                                                            احلال يف هذه القضية، ال يضع نفسه إطالقاً مكان السلطات القضائية، كما أنه ال يعتـرب نفـسه سـلطة ذات                     

        ً                                               امل أيضاً، عند نظره يف بالغ ما، إىل عدم الطعن يف                             ويسعى الفريق الع    .                                      صالحيات تتجاوز حدود الوالية الوطنية    
                                                                                       حيث يتمثل هدفه الوحيد يف احترام معايري القانون الدويل ذات الصلة والتأكد من أن تطبيق هذه     .                الوقائع واألدلة 

  .                                   ً                                       ً       ً   املعايري مل يترتب عليه انتهاك يبلغ حداً من اخلطورة يضفي على إجراء االحتجاز طابعاً تعسفياً

                                                                                             فريق العامل أن املخالفات اإلجرائية املزعومة اليت ذكرها املصدر، واليت اعترضت احلكومة على                     ويرى ال  -  ٢٣
   .                         ً                                                           ً       ً   عدد كبري منها، مل تبلغ حداً من اخلطورة يضفي على إجراء حرمان السيد بريالدي من حريته طابعاً تعسفياً

  :    ً                                              وبناًء على ما تقدم، يصدر الفريق العامل الرأي التايل -  ٢٤

  .                                     ً        ً  السيد جوزيف أنطوان بريالدي ال يشكل إجراًء تعسفياً          إن احتجاز  

  .              من أساليب عمله  )  ب (  ١٧    ً                 ُ                                  ً           وبناًء على هذا الرأي، ُيقرر الفريق العامل حفظ القضية وفقاً للفقرة  -  ٢٥

 .٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٨  ُ      اعت مد يف 
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 )تونس (٤١/٢٠٠٥الرأي رقم 
  .    ٢٠٠٥      أبريل  /       نيسان  ٢٠  يف                 موجهة إىل احلكومة   :      رسالة

  .           ّ   السيد حممد عّبو  :     بشأن

  .                                              طرف يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       الدولة 

   .)    ٢٠٠٥ /  ٣٨           من الرأي  ١                          النص ذاته الوارد يف الفقرة  ( - ١

  .                يف الوقت املناسب                       تقدميها املعلومات املطلوبة    على       حكومة  ل                    العامل عن تقديره ل      الفريق       ويعرب - ٢

   .)    ٢٠٠٥ /  ٣٨           من الرأي  ٣                           النص ذاته الوارد يف الفقرة ( - ٣

                                وقد أحال الفريق العامـل رد        .                                                                     يف ضوء االدعاءات املقدمة، يرحب الفريق العامل بتعاون احلكومة معه          و - ٤
                                            بإمكانه إصدار رأي بشأن وقائع القـضايا                                 ويرى الفريق العامل أن     .                                              احلكومة إىل املصدر وتلقى منه تعليقاته عليه      

   .                           ات املقدمة ورد احلكومة عليها                               املعروضة ومالبساهتا، يف سياق االدعاء

             ، وحمام، وعضو     ١٩٦٦     مايو  /      أيار  ١٠                                     ّ                       تفيد املعلومات الواردة بأن السيد حممد عّبو، وهو تونسي مولود يف  - ٥
ٍ                                                                                   يف منظماٍت للدفاع عن حقوق اإلنسان ويف حزب سياسي معارض، ألقي القبض عليه على أيدي أشخاص يرتدون         

   ُ  ِ              ومل ُيربِزوا لـه عند   .     ٢٠٠٥     مارس  /      آذار ١                           طة، عند خروجه من مقهى ليلة    ً      ً                          زياً مدنياً، يرجح أن يكونوا من الشر
                                                   وتوجب عليه االنتظار إىل اليوم التايل، أي بعـد           .                           أو أية وثيقة رمسية أخرى      )           أمر إحضار  (                      توقيفه مذكرة توقيف    

   عن         وصادر     ٢٠٠٥      فرباير  /      شباط  ٢٨                                                            طلبات عديدة قدمها حماموه، لالطالع على نسخة من تفويض قضائي مؤرخ 
  .                                                                                    قاضي التحقيق باملكتب الثاين لدى احملكمة االبتدائية بتونس وموقع من رئيس فرقة األحباث اجلنائية

َ          وأُودع السيد عّبو يف بداية األمر السجَن املدين  - ٦      مارس  /      آذار  ١١                         يف تونس العاصمة، مث نقل، يف   "        أفريل ٩ "  ُ           ّ                    
                             وحيتج املصدر بأن نقله إىل السجن   .       لعاصمة          كلم عن ا   ١٧٠                                       إىل السجن املدين يف مدينة الكاف، على بعد     ٢٠٠٥

                                                                             ً                                املدين مبدينة الكاف يتعارض مع التشريعات الواجبة التطبيق، حيث كان من املفترض، وفقاً جمللـة اإلجـراءات                 
  .                        ّ                                                                      اجلزائية، أن يظل السيد عّبو يف سجن يقع يف منطقة ختضع للوالية القضائية للمحكمة املختصة، أي حمكمة تونس

                                        ّ                  الصادرة عن قلم التحقيق على إيداع السيد عّبو السجن           )            األمر باحلبس  (                       تنص بطاقة اإليداع                     وعالوة على ذلك،  
   .  ُ   َ            ّ             ً                      وُيذكَر أن السيد عّبو يقبع حالياً يف سجن مدينة الكاف  .       يف تونس  "        أفريل ٩ "     املدين 

       ، وهو    ٢٠٠٥      أغسطس  /    آب  ٢٥                      ّ                                        ويذكر املصدر أن السيد عّبو متهم بنشر مقالني على اإلنترنت، األول يف  - ٧
َ  ِّ                                                                                                    مقال يَشبِّه فيه أوضاع السجون يف تونس بتلك السائدة يف سجن أبـو غريـب يف العـراق، والثـاين يف                             ٢٨    

                                                                َ  ّ                   ، وهو مقال ينتقد فيه الدعوة املوجهة إىل رئيس الوزراء اإلسرائيلي، آرَيلّ شارون، للمشاركة     ٢٠٠٥      فرباير  /    شباط
               ولقد وجهـت إىل    .     ٢٠٠٥      نوفمرب  /               يف تشرين الثاين                                                         يف مؤمتر القمة العاملي جملتمع املعلومات املقرر عقده يف تونس      

                                                                                           نشر وترويج أخبار زائفة من شأهنا تعكري صفو األمن العام، والتشهري بالدوائر القضائية،               :        ّ                    السيد عّبو التهم التالية   



A/HRC/4/40/Add.1 
Page 16 

 

                      من قانون الـصحافة،    ٧٢   و  ٦٨   و  ٥١   و  ٤٩   و  ٤٤   و  ٤٢                                 ً                والتحريض على خرق قوانني البالد، عمالً بأحكام املواد  
  .                   من القانون اجلنائي ٣- ١  ١٢       واملادة 

                                                       تقدمي هذا البالغ، رهن احلبس االحتياطي، ومل حيـدد أي                  يف وقت                         ّ               ويوضح املصدر أن السيد عّبو كان،        - ٨
   .     ٢٠٠٥      فرباير  /      شباط  ٢٨                        ً      ً                             ويتضمن ملف القضية مستنداً واحداً، هو التفويض القضائي املؤرخ   .             تاريخ حملاكمته

              ً        ً                                        جازه ميثالن إجراًء تعسفياً، حيث اختذ هذا اإلجـراء نتيجـة                                       ّ              ويعترب املصدر أن توقيف السيد عّبو واحت       - ٩
                                              ّ                             كما أن مجيع اإلجراءات اليت اختذت منذ توقيف السيد عّبو قد شـابتها خمالفـات         .                             ممارسته حلرية التعبري والرأي   

        ترض أن                    فلقد كان من املف     .    ً                 ّ       ً              ً                                     أوالً، مت توقيف السيد عّبو خالفاً للقانون، نظراً لغياب ركن التلبس باجلرمية             .      عديدة
                 وكان من املفترض     .             ّ                                                            ً                     يدعى السيد عّبو للحضور أمام قاضي التحقيق لكي يتلقى أقواله مث يصدر حبقه أمراً باحلبس              

    ً                           ّ                             ً                                                     أيضاً، يف حال فتح حتقيق ضد السيد عّبو، إعالم جملس هيئة احملامني، نظراً ألن املتهم كان ميارس مهنة احملامـاة                    
   .          بشكل عادي

                                               شابته خمالفات عديدة، ذلك أن مل يقدم إىل             ٢٠٠٥      مارس   /       آذار  ٢             املقدم يف         ً                        ثانياً، إن التفويض القضائي    -  ١٠
                                   فرباير، وال يشري إىل األمر بفتح التحقيق  /      شباط  ٢٨                      مارس، يف حني أنه مؤرخ يف  /      آذار ٢             ّ           حماميي السيد عّبو إال يوم 

                       فرقة األحبـاث اجلنائيـة                                                                                               املوقع من املدعي العام وال إىل تاريخ بدء التحقيق، كما أنه يشري إىل رسالة صادرة عن                 
ُعّد سوى  /       أيلول  ٣١       بتاريخ  ّ         سبتمرب، يف حني أن هذا الشهر ال َي  ُ      ً                                    يوماً، زد على ذلك أن اإلجراءات يف تونس ال   ٣٠                           َ 

                                 ً                                                                            تنص على ضرورة إحالة القضايا كتابةً إىل قضاة التحقيق، حىت وإن كانت هذه املراسالت موقعة مـن وكيـل                   
                                                                 ً  لبات النيابة، كما هو الشأن يف القضية، يلغي إجراء التحقيق برمته عمالً                                    اجلمهورية، وأن عدم احتواء امللف على ط

  .                           من قانون اإلجراءات اجلنائية   ١٩٩             بأحكام املادة 

َ                                                                     ثالثاً، يذكر املصدر أن السيد عّبو ُمنَِع من االلتقاء مبحامييه منذ نقله إىل سجن مدينـة الكـاف يف              -  ١١ ِ  ُ    ّ                       ً     ١١    
                                            ً                        يت قام هبا حماموه إىل السجن، وهو ما يشكل انتهاكاً ألحكام املادة                                         ، رغم الزيارات العديدة ال        ٢٠٠٥      مارس   /    آذار
              ّ                                                                 ومبا أن السيد عّبو يرفض اإلدالء بأقواله أمام قاضي التحقيـق دون حـضور                .                                من قانون اإلجراءات اجلزائية      ٧٠

   .                                حمامييه، فإنه مل يتسن مساعه حىت اآلن

                  ّ                             ر جلسة مساع السيد عّبو أمام قاضي التحقيق                                                              كما يذكر املصدر أن قوات األمن منعت احملامني من حضو          -  ١٢
  ُ                وأُجلت اجللـسة إىل    .                                                          ، واعتدت عليهم ومنعتهم من الدخول إىل مكتب قاضي التحقيق        ٢٠٠٥      مارس   /       آذار  ٢   يف  
                                                             من جملة اإلجراءات اجلزائية على وجوب استجواب املتهم مـن           ٧٩                      ، يف حني تنص املادة          ٢٠٠٥      مارس   /       آذار   ١٦

                     ، وبينما كان مـن         ٢٠٠٥      مارس   /       آذار   ١٦    ويف    .                                 ثة أيام من إيداعه حمل االرهتان                                    قبل قاضي التحقيق يف غضون ثال     
                  ّ       ً                                                                                        املقرر مثول السيد عّبو جمدداً أمام قاضي التحقيق، مل يسمح لسوى عميد هيئة احملامني بلقاء قاضي التحقيق الذي                

                            وقعوا إعالمات النيابـة           ً   حمامياً    ٨١٥           ُ   ُ                               ّ                          حمامني فقط قُبلُوا للقيام مبهام الدفاع عن السيد عّبو من أصل               ١٠           أبلغه أن   
                                                                                          ويذكر املصدر أن نقيب احملامني تعرض لإلهانة عندما حاول مناقشة هذا القرار وطرد مـن                 .                   للدفاع عن زميلهم  

   .              ّ                                   إال أن السيد عّبو مل حيضر يف ذلك اليوم لإلدالء بأقواله  .                   مكتب القاضي بالقوة
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                                     ّ         دائية بتونس أذنت بفتح حتقيق ضد السيد عّبو، وهو                                                         وتذكر احلكومة التونسية يف ردها أن نيابة احملكمة االبت         -  ١٣
   ٍ                       ً                                                                            حمامٍ وعضو يف هيئة احملامني، بناًء على شكوى مقدمة من إحدى زميالته بتهمة االعتداء عليها بالعنف الشديد، ممـا     

            كما وجهت إىل   .              ً                                                                       أحلق هبا أضراراً جسدية واستوجب قبوهلا يف قسم الطب االستعجايل وتوقفها عن العمل ملدة شهر      
  .     ّ   ُ                                                                            سيد عّبو ُتهم التشهري بالدوائر القضائية ونشر أخبار زائفة وحتريض السكان على خرق القوانني  ال

َ  ُ               وتشري احلكومة إىل أن السيد عّبو َمثُل يف          -  ١٤                                            ، حبضور حمامييه، أمام قاضي التحقيق لدى           ٢٠٠٥      مارس   /       آذار  ٢                         ّ   
   .                                   ملتهم حىت يتمكن حماموه من إعداد دفاعه                                                               احملكمة االبتدائية بتونس، الذي وافق على طلب تأجيل النظر املقدم من ا

َ  ُ                 وتفيد احلكومة أن السيد عّبو َمثُل من جديد يوم  -  ١٥                               أمام قاضي التحقيق، الذي أذن     ٢٠٠٥     مارس  /      آذار  ١٦                       ّ   
                                                                    إال أن املعين باألمر اعترض على هذا القرار ورفض اخلضوع لالستجواب             .                              من حمامييه حبضور االستجواب      ١٧         ل

                                                            ّ            وأمام االستحالة املادية لقبول مجيع حماميي الدفاع وامتناع السيد عّبو عن الرد   .         حمامييه      ً               متذرعاً بعدم حضور مجيع
َ                                                           إال حبضور كل حمامييه، ذَكَّر قاضي التحقيق املتهَم باألحكام القانونية اليت جتيز للقاضي مواصلة اإلجراءات بصرف                     َّ َ                    

                                     احملامني احلاضرين على حضور ممثل النيابة                             وخالل هذا االستجواب، اعترض أحد  .                              النظر عن امتناع املتهم عن الرد
                                                          من قانون اإلجراءات اجلنائية الذي جييز صراحة للمدعي العـام    ٧٣                     ً                       العامة باجللسة، متجاهالً بذلك أحكام املادة      

                                    حضور جلسات استجواب املتهمني ومواجهتهم

                        قيق وإحالة املتهم أمام                  ، اختتام التح      ٢٠٠٥       أبريل   /        نيسان   ٢٣                                           وتذكر احلكومة أن قاضي التحقيق قرر، يف         -  ١٦
                                                                         بتونس بتهمة االعتداء بالعنف بشكل نتج عنه عجز جزئي ودائم ال تتجاوز         ة        االبتدائي                              الدائرة اجلنائية لدى احملكمة     

   .          يف املائة  ٢٠      نسبته 

                                                                                   ّ    وخبصوص القضية الثانية، تشري احلكومة إىل أن قاضي التحقيق اصطدم برفض قاطع من جانب السيد عّبو  -  ١٧
ِ      الذي أُِدين  ِ                    وُحِكم علـى املعـين       .     ّ                                                                              ، جّراء كتاباته وموقفه، بتهمة ترويج أخبار زائفة والتشهري بالسلطة القضائية                ُ  ُ  

                                        ، بالسجن الفعلي ملدة سنتني العتدائه بالعنف     ٢٠٠٥      أبريل  /       نيسان  ٢٨              ُ                          باألمر، الذي مثُل أمام الدائرة املذكورة يف 
     ً   شهراً   ١٨                                   يف املائة، كما أدين بالسجن ملدة       ٢٠    ته                                    ً      ً                       الشديد على زميلته بشكل أحلق هبا عجزاً دائماً ال تتجاوز نسب          

  .                                                                     لتشهريه بالسلطة القضائية وترويج أخبار زائفة وحث السكان على خرق القوانني

َ  ُ       وتفيد احلكومة بأن السيد عّبو طعن يف هذا احلكم باالستئناف وَمثُل يف  -  ١٨         بوصفه     ٢٠٠٥      يونيه  /        حزيران  ١٠                        ّ                             
                          ُ               ّ             ولدى النظر يف القضية األوىل، ُيذكر أن السيد عّبو           .                    مة االستئناف بتونس        ً                                   موقوفاً، أمام الدائرة اجلناحية لدى حمك     

                           من قـانون اإلجـراءات         ١٤٨                                                                                      امتنع عن الرد على أسئلة هيئة احملكمة، مما أفضى برئيسة اجللسة إىل تطبيق املادة               
ْ           اميْي الـدفاع                                                                                                 اجلزائية الذي جييز هليئة احملكمة أن تصرف النظر عن صمت املتهم وأن تعطي الكلمة إىل أحد حم                     .  

ْ                           ً                        وُيذكر أن رئيسة اجللسة أعطت الكلمة فيما بعد إىل أحد حماميْي الدفاع اآلخرين، إال أن زميالً اعتـرض علـى                                                              ُ 
  .           ّ                                         ٍ                                                         ذلك، مما عطّل السري العادي ألعمال اجللسة، حيث كان كل حمامٍ يرغب يف أن يكون أول من يقوم باملرافعـة                   

                                                 ً                 ئيسة اجللسة، بناء على طلب النيابة، رفع اجللسة مؤقتاً إىل أن                                                              وأمام هذا الشقاق، وما تبعه من غوغاء، قررت ر        
ْ         ّ                                   وما أن عاد اهلدوء حىت اسُتؤنفت اجللسة حبضور حماميْي السيد عّبو الذين تقـدموا إىل                .                        يستتب النظام من جديد                         ُ                      

        لسة اليت                                                                   وأمام رفض احملكمة هلذه الطلبات، انسحب حمامو الدفاع من قاعة اجل           .                                هيئة احملكمة بطلبات رمسية حمددة    
                                                            وشرعت احملكمة فيما بعد يف النظر يف القضية الثانية، واعترف السيد   .                                  مل ميكث فيها سوى حماميني وبعض املراقبني
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     وبعد   .                                                           وامتنع احملاميان اللذان مكثا يف قاعة اجللسة عن املرافعة          .  ّ                                             عّبو بنشر املقال موضوع الدعوى املرفوعة ضده      
                                                                         ادر عن احملكمة االبتدائية بتونس، يف فرعيه املدين واجلنائي، على أن يصبح قرار                َ َّ                      املداولة، أقَرَّت احملكمة احلكم الص    

  .           ً                                                     احملكمة هنائياً يف غياب طعن بالنقض من جانب احملكوم عليه أو املدعي العام

                                ّ             ً        ً                                      وختلص احلكومة إىل أن احتجاز السيد عّبو ال ميثل إجراًء تعسفياً، حيث إن اإلجراءات القضائية اليت آلت  -  ١٩
             وعالوة علـى     .                       ً                                                                    حلكم بإدانته قد متت وفقاً للقواعد اإلجرائية املعمول هبا ويف كنف احترام ضمانات الدفاع                  إىل ا 

                  ّ                                                                                ذلك، يتمتع السيد عّبو منذ إيداعه السجن جبميع الضمانات القانونية، وال سيما احلق يف إجراء فحص طـيب ويف    
  .                 َ ّ                    االتصال مبحاميه وتلَقّي زيارات من أقاربه

    ِّ                           ّ                                                        يف ردِّه على حجج احلكومة أن السيد عّبو ألقي القبض عليه دون صدور مذكرة بذلك،                             ويذكر املصدر    -  ٢٠
                                                             كما أن أعوان مصاحل األمن الذين ألقوا عليـه القـبض مل              .        ُ   َ                                               وأنه مل ُيعلَم ال هو وال أفراد أسرته بأسباب اعتقاله         

ّ                                      يكونوا خمّولني للقيام بذلك، حيث إن املادة                        حـسب احملـامني     (             هم من ذلك                                      من جملة اإلجراءات اجلنائية متنع       ١٠        
                                                                                                               التونسيني الذين يزعمون أن أفراد مصاحل األمن ليسوا من أعوان الشرطة العدلية، وهم بذلك ال ميلكون صالحية                 

     ويشري    ).     ١٩٨٧                    ً                                                                         تنفيذ االعتقاالت، نظراً ألن صالحياهتم كانت مرتبطة بوجود احملاكم األمنية اليت ألغيت يف عام               
                            ُ   َ                  ّ                  ً                      هيئة احملامني بتونس العاصمة مل ُيعلَم باعتقال األستاذ عّبو وال باهتامـه، خالفـاً                         ً                    املصدر أيضاً إىل أن عميد فرع     

  .    ١٩٨٩       لعام   ٨٧                 من القانون رقم   ٤٥            ألحكام املادة 

ِ                 ويفيد املصدر بأن السيد عّبو أُوِدع سجن         -  ٢١     ٢                                                عقب مثولـه أمـام قاضـي التحقيـق يـوم              "         أفريل  ٩ "                       ّ    ُ 
                               ً          كيلومتر من تونس العاصمة، بعيـداً عـن      ٢٠٠               اقعة على مسافة         ُ                            مارس، مث ُنقل إىل سجن مدينة الكاف الو  /    آذار
ِ                                                          ويرى املصدر أن هذا اإلجراء اتُِّخذ إلبعاده عن حمامييه املتواجدين يف تونس العاصمة              .      أسرته                 وعالوة على ذلك،    .                            ُّ

  .                             ، من زيارته يف سجن مدينة الكاف "       النشطاء "ُ  ِ                          ُمنِع الكثريون منهم، وال سيما 

                                                                        لذي أذنت به نيابة احملكمة االبتدائية بتونس بناء على شكوى مقدمة ضد الـسيد                            وفيما يتعلق بالتحقيق ا    -  ٢٢
 ّ                                                                ً                                              عّبو من إحدى زميالته العتدائه عليها بالعنف الشديد بشكل أحلق هبا أضراراً جسدية، يشري املصدر إىل أن ملف                  

                أن احلادثـة            ، يف حني      ٢٠٠٥                                                      ّ                           هذه القضية احتوى على صفحة واحدة قوامها تقرير طيب غري موقّع، ومؤرخ عام              
   .     ٢٠٠٢           وقعت يف عام 

      إال أن   .                                  ّ          ُ              ِّ                            وخيتتم املصدر ببيان أن مقال السيد عّبو الذي اسُتخدم الهتمه، يندِّد باستخدام التعذيب يف تونس -  ٢٣
ِ                          ّ     ّ                                               املصدر يرى أن قرار االعتقال اتُِّخذ نتيجة مقال كتبه السيد عّبو وشّبه فيه الرئيس التونسي بن علي برئيس الوزراء  ُّ                            

  .          رييل شاروين           اإلسرائيلي أ

                                  ّ    فاملصدر يعترب أن قرار اعتقال السيد عّبو   .          َ  َ َّ                                            ويتبني مما َتقَدَّم أن مزاعم املصدر ومزاعم احلكومة غري متوافقة -  ٢٤
                                   ِّ         ً                                                                      خمالف للقانون التونسي وأن إدانته تشكِّل انتهاكاً ملعايري احملاكمة العادلة وكانت هتدف إىل معاقبته على ممارسته                

                                                       ّ    ُِ                            أما احلكومة، فتعترب أن التحقيق الذي أفضى إىل إدانة السيد عّبو فُِتح بناء على                .    رنت                            حرية التعبري عن طريق اإلنت    
                                                         ُّ ِ                                                           شكوى رفعتها ضده إحدى زميالته العتدائه عليها بالعنف، وأنه اتُّهِم فيما بعد بالتشهري بالدوائر القضائية ونشر                

  .                                      أخبار زائفة وحث السكان على خرق القوانني
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        ّ           ٍ                                                          السيد عّبو، وهو حمامٍ وعضو يف العديد من منظمات الدفاع عـن حقـوق                                        ويالحظ الفريق العامل أن    -  ٢٥
    ٢٨  يف  (                ، عقـب قيامـه       ٢٠٠٥       مـارس   /      آذار ١                        ِ                                   اإلنسان ويف حزب سياسي معارِض، ألقي القـبض عليـه يف            

          كما يالحظ    .                                                على اإلنترنت، انتقد فيه بشدة حكومة بلده       tunisnews.net                       بنشر مقال على موقع       )      فرباير /    شباط
    ومن   .                             ّ                              ّ                         ل أن التفويض القضائي الذي شكّل السند القانوين العتقال السيد عّبو قد شابته خمالفات كثرية            الفريق العام

    ِّ                                     ويبيِّن هذا التفويض أن الوقائع املنسوبة إىل   .                         ّ                                             بني هذه املخالفات، أنه موقّع من مدير األمن وليس من قلم التحقيق          
         وتتمثـل    .     ٢٠٠٤       أغسطس   /     آب   ٢٥                اإلنترنت، يف     ى ل       ذاته ع        ّ                                               السيد عّبو تتصل مبقال نشره هذا األخري على املوقع          

                                                                                                  نشر وترويج أخبار زائفة عن سوء نية من شأهنا تعكري صفو األمن العام، والتـشهري بالـدوائر                  "                 هذه الوقائع يف    
                                                                                             القضائية، وحث املواطنني على خرق قوانني اجلمهورية، وعرض كتابات على العموم من شأهنا تعكري صفو النظام 

  .                           ً                                   ّ     القضائي املذكور ال يشري إطالقاً إىل الشكوى املرفوعة من زميلة السيد عّبو        والتعويض   ".      العام

                                                ّ                                                           يف ضوء ما تقدم، ويف ظل الظروف احمليطة مبحاكمة السيد عّبو، ونقله إىل سجن مدينة الكاف، رغـم إجـراء                   -  ٢٦
                           كبري مـن املنظمـات غـري                                                     ّ                                           التحقيق واحملاكمة يف تونس العاصمة، والدعم الذي خّصته به هيئة احملامني يف تونس وعدد               

ِ     ُ                                                              احلكومية الوطنية والدولية، خيلص الفريق إىل أن السيد عّبو اعُتِقل وأُدين بسبب املقالني اللذين نشرا على اإلنترنت وليس                    ُ     ّ                                                  
   .       ً                            حمامياً أعلنوا رغبتهم يف الدفاع عنه   ٨١٥                    ولقد أفاد املصدر بأن   .                         ِ         بسبب الشكوى املرفوعة من ِقبل زميلته

                                                                           رية التعبري عن طريق اإلنترنت، يؤكد الفريق العامل من جديد أن احلق يف حرية الرأي              وخبصوص ممارسة ح -  ٢٧
                                  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق        ١٩                                            من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملادة          ١٩                              والتعبري، الذي تكفله املادة     

                              جبميع الوسائل املتاحة، شريطة أن                                           ً                            املدنية والسياسية، يشمل حرية نشر األفكار أياً كان نوعها، وبأي شكل كان، و
                                                                                                               ميتنع الشخص املعين لدى ممارسته هلذا احلق عن الدعوة إىل اجلرمية أو إىل الكراهية العنصرية، وأال يلجأ إىل العنف               

                                                                                              األمن القومي أو األمن العام أو النظام العام أو الصحة العامـة أو اآلداب العامـة، أو             -     ً             خالفاً للقانون    -      ِّ     أو يهدِّد   
    أبو  "                   ويف املقال املعنون      .                                                                                على حقوق اآلخرين أو مسعتهم، وهي إخالالت يبدو أهنا مل حتدث يف هذه القضية                   يعتدي

     ً                   شهراً، أعرب صـاحب       ١٨        ُ                 ّ                                ، الذي أُدين بشأنه السيد عّبو بالسجن الفعلي ملدة           "                               غريب العراق وأبو غرائب تونس    
  .        التعبري                                ن جتاوز احلدود املسموحة ملمارسة حرية                                                           املقال عن آرائه السياسية وانتقد رئيس الدولة وسياسة احلكومة دو

                                                                         ُ                                            ويرى الفريق العامل أن حرية التعبري ال حتمي فقط اآلراء واألفكار اإلجيابية أو اليت ُتعترب غري مؤذية، أو اليت ال                     -  ٢٨
                        مة، مبن فيها القـادة                                  ً                                                                         تثري أي اهتمام بل إهنا حتمي أيضاً اآلراء واألفكار اليت قد ال تروق لألطراف الفاعلة يف احلياة العا                 

                                                                                                            فالتعبري عن رأي ما بطريقة سلمية ونشره عن طريق اإلنترنت هو أمر ال يتجاوز حدود حرية التعبري ما دام                  .          السياسيون
  .                                  ِّ                                                          هذا الرأي ال يستخدم هلجة العنف وال حيرِّض على الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية أو على العنف

َ      وبناء على ذلك، مل يَر الف -  ٢٩   .                ً                         ُّ                      ريق العامل داعياً للنظر يف زعم املصدر عدم متتُّع املتهم مبحاكمة منصفة                  

  :                                              ويف ضوء ما تقدم، يصدر الفريق العامل الرأي التايل -  ٣٠

             من اإلعالن     ١٩                                    حيث إنه يتعارض مع أحكام املادة         .                      ّ                         إن احتجاز السيد حممد عّبو هو إجراء تعسفي        
                                                           لدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وتونس طرف فيهما،                       من العهد ا     ١٩                              العاملي حلقوق اإلنسان واملادة     

  .                                                             الواجبة التطبيق عند النظر يف القضايا املعروضة على الفريق العامل                                 ويندرج يف الفئة الثانية من الفئات 
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                                                                                                       وبناء على هذا الرأي، يطلب الفريق العامل إىل احلكومة أن تتخذ اخلطوات الالزمة لتـصحيح الوضـع                  -  ٣١
     ً                                                                                           وافقاً مع املعايري واملبادئ الواردة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ويف العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق                   وجعله مت 

  .                املدنية والسياسية

 .٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٨  ُ      اعت مد يف 

 )كولومبيا (٤٢/٢٠٠٥الرأي رقم 
  .    ٢٠٠٥      يوليه  /     متوز ٧            إىل احلكومة يف       موجهة   :      رسالة

  .         ريدوندو                السيد لويس توريس  :     بشأن

  .                                                     الدولة طرف يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

          واليـة            ومت توضيح   .                                العامل املعين باالحتجاز التعسفي           الفريق      ٤٢ /    ١٩٩١        قرارها                              أت جلنة حقوق اإلنسان ب       أنش - ١
                 ً       فريق العامـل، وفقـاً              وأحال ال   .   ٣١ /    ٢٠٠٣         بالقرار   ُ                 أُعيد تأكيد ذلك        و   ٥٠ /    ١٩٩٧         بالقرار                ومتديد فترهتا                   الفريق العامل   

  .                 إىل حكومة كولومبيا                                  ألساليب عمله، الرسالة املذكورة أعاله 

  .                                                                                  ويعرب الفريق العامل عن تقديره للحكومة على موافاته باملعلومات املطلوبة يف الوقت املناسب - ٢

                      السيد توريس ريدوندو                             ً                                                                     كما حييط الفريق العامل علماً مع التقدير باملعلومات اليت تلقاها من املصدر اليت تقول إن                 - ٣
  .           ً مل يعد حمتجزاً

                                                                                         ً                           وقرر الفريق العامل، بعد أن حبث مجيع املعلومات املتاحة ودون أن يبت فيما إذا كان االحتجاز تعـسفياً أم ال،                     - ٤
  .              من أساليب عمله  )  أ (  ١٧    ً          عمالً بالفقرة                    السيد توريس ريدوندو         حفظ قضية 

 .٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٩اعتمد يف 

 )الصني (٤٣/٢٠٠٥الرأي رقم 
  .    ٢٠٠٥     مارس  /      آذار  ١٠              إىل احلكومة يف  ة    موجه  :      رسالة

  .               السيد بينغ مينغ  :     بشأن

  .                                                                      وقعت الدولة العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية لكنها مل تصدق عليه

   .)    ٢٠٠٥ /  ٣٨           من الرأي  ١                          النص ذاته الوارد يف الفقرة  ( - ١

  .                                صني على موافاته باملعلومات املطلوبة                                     يعرب الفريق العامل عن تقديره حلكومة ال و - ٢
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   .)    ٢٠٠٥ /  ٣٨           من الرأي  ٣                          النص ذاته الوارد يف الفقرة  ( - ٣

                                          وأحال الفريق العامـل رد احلكومـة إىل          .                                                                 ويف ضوء االدعاءات املقدمة، يرحب الفريق العامل بتعاون احلكومة         - ٤
  .                    املصدر وتلقى تعليقاته

                                                             بإبداء رأي يف وقائع احلاالت ومالبساهتا، يف سياق االدعـاءات                                                          ويعتقد الفريق العامل أنه يف وضع يسمح لـه          - ٥
  .                                               ورد احلكومة عليها، وكذا املالحظات اليت أبداها املصدر

      ١٩٥٦        أكتوبر   /              تشرين األول    ١١                                                                                    وأبلغ املصدر الفريق العامل بأن السيد بينغ مينغ، وهو مواطن صيين من مواليد               - ٦
                                                            ، وهو منظمة غري حكومية معنية بتشجيع السياسات البيئية السليمة  "         للتنمية           االحتاد الصيين "            يف إنشاء       ١٩٩٧              شارك يف عام    

      أغسطس  /       حىت آب    ١٩٩٩      يناير  /               ومن كانون الثاين  .                             وحظرت احلكومة االحتاد يف وقت الحق  .                         والتنمية املستدامة يف الصني
                      اج عنه مـن املعـسكر،            وبعد اإلفر  .                                                                       ، احتجزت السلطات السيد بينغ يف معسكر إلعادة التثقيف عن طريق العمل           ٢٠٠٠

                 ، شـارك أثنـاء       ٢٠٠١       أكتوبر  /             ويف تشرين األول  . َ                                                       َرحل إىل الواليات املتحدة األمريكية حيث حصل على وضع الالجئ   
                                   وأعلن احلزب عن اعتزامه أن يصبح        .             ً      وانتخب رئيساً لـه    "                    احلزب االحتادي الصيين   "                                     وجوده يف الواليات املتحدة يف إنشاء       

  .            ً  الصني مستقبالً     ً                    أساساً إلقامة حكم دميقراطي يف

                                                       يف الواليات املتحدة للسيد بينغ باهلجرة إىل الواليـات           "                      إدارة اهلجرة والتجنس   "         ، أذنت       ٢٠٠١      مارس   /        ويف آذار  - ٧
                                                                                     ، أصدرت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني وثيقة تؤكد فيها أن السيد                 ٢٠٠١      مايو   /       أيار   ١٥    ويف    .       املتحدة

  .                                                         يني يعتربون يف عداد الالجئني يف إطار والية املفوضـية          -                                      نهما بينغ ييل وابنتهما بينغ جيا                                       بينغ مينغ وزوجته ين يينغ واب     
      وزارة  "        وأصدرت    .     ٢٠٠١       أغسطس   /                                             ووصل السيد بينغ إىل الواليات املتحدة يف آب         .                                  ومدة صالحية الشهادة أربعة أشهر    

  .                      ً                         يف الواليات املتحدة مؤخراً وثيقة سفر الجئ للسيد بينغ  "             األمن الداخلي

                                              واهلدف من زيارته إىل ميامنار إنشاء مـالذات          .                                                ، سافر السيد بينغ إىل تايلند مث إىل ميامنار            ٢٠٠٤      مايو   /        ويف أيار  - ٨
                                                                            أو حول هذا التاريخ، ألقت قوات أمن ميامنار القبض على السيد بينغ                 ٢٠٠٤      مايو   /       أيار   ٢٢    ويف    .                     آمنة لالجئني الصينيني  

   ).     الصني (                                   ، سلمته إىل الشرطة يف مقاطعة يون نان     ٢٠٠٤     مايو  /      أيار  ٢٨   ويف   .                                        بتهمة حيازته مبالغ ضخمة مزورة من اليوان
ُ                                وُزج به يف مركز االحتجاز هبذه املقاطعة  .  

                                                ، احتجز قسم شرطة سيشوانغبانا السيد بينـغ            ٢٠٠٤       يونيه   /         حزيران   ١٦                                    وحسبما جاء يف بيان احتجاز مؤرخ        - ٩
                     وحبسب بيـان احتجـاز      ".                                 دعاء حبيازة واستعمال عملة مزورة   ال ا "                                        من قانون اإلجراءات اجلنائية بتهمة         ٦١             مبوجب املادة   

       خمالفات  "        بتهمة     ٢٠٠٤      يونيه  /        حزيران  ١٧                                       ، احتجزت شرطة مدينة ووهان السيد بينغ يف     ٢٠٠٤      يونيه  /        حزيران  ١٨     مؤرخ 
    ٢٣                             وحسب أمر بـالقبض مـؤرخ         .  ٢                                           ونقل إىل مركز احتجاز مدينة ووهان رقم           ".                                  مزعومة لقانون اإلجراءات اإلدارية   

   ".            اختطاف مزعوم "                                                               ، ألقت شرطة مدينة ووهان القبض على السيد بينغ يف نفس اليوم بتهمة     ٢٠٠٤      يوليه  / ز  متو

                                َ        ورغم توظيف أقرباء السيد بينغ حمامَيني اثنني   .  ٢             نة ووهان رقم  ي                        ً                 وال يزال السيد بينغ حمتجزاً يف مركز احتجاز مد -  ١٠
         الكلـى    يف                           والسيد بينغ مصاب حبصى       .                       كانت صارمة للغاية                                                              يعمالن يف الصني للدفاع عنه، فإن القيود على زيارهتم لـه         

  .                                    ، ومع ذلك فهو حمروم من االستشفاء الالزم          املسبب لآلالم
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                                 الرامية إىل اإلطاحة حبكومة الصني                                           ملنعه من ممارسة أنشطته السياسية          احتجز           ً                      املصدر أيضاً أن السيد بينغ          دعي  وي -  ١١
   ً          أوالً حيـازة    (                                                       ويؤكد التغيري املستمر للتهم املوجهة إىل السيد بينغ           .  ً      اً حملها             ً                                احلالية سلمياً وإحالل حكومة منتخبة دميقراطي     

    في    ، خت  ة                                         أن اإلجراءات اجلنائية ضده تعسفية وكاذب       )                                                 ً                عملة مزورة مث اإلخالل بقانون اإلجراءات اإلدارية وأخرياً االختطاف        
        الدوافع             العمل يبني             عن طريق         ثقيف         عادة الت                               ً                  كما أن احتجاز السيد بينغ سابقاً يف معسكر إل          .                         األسباب احلقيقية الحتجازه  
  .                       السياسية البحتة الحتجازه

                                           فتسليمه إىل السلطات الصينية يف حد ذاته         .                 ً                                                   ويقول املصدر أخرياً إن السيد بينغ حمروم من حقه يف حماكمة عادلة            -  ١٢
                                بأن يكون للمحتجزين احلق يف                                   كما أن القانون الدويل يقضي      .              عادة القسرية                                                انتهاك للقانون الدويل، ال سيما مبدأ عدم اإل       

  .        األمرين                      والسيد بينغ حمروم من كال  .                                   زيارة ذويهم هلم واالستعانة خبدمات حمام

       حاصـل      ؛ و     ١٩٦٥                                    من عرق اهلان ومن مواليد عام           شخص                                                    وأشارت احلكومة يف ردها إىل أن السيد بينغ مينغ           -  ١٣
                          وكـان يـستعمل مقـاالت        .              مة إرهابيـة                       شرع يف إنشاء منظ        ٢٠٠١         ويف عام     .                          جامعي وأصله من بيجني             على مؤهل 

     وكان   .                                                                                        على اإلنترنت لنشر أيديولوجيته اإلرهابية العنيفة ومجع األموال وإنشاء قاعدة وجتنيد مدربني         مقاالت           ومنشورات و 
        ً    يجني متامـاً                     إيقاف احلركة يف ب    "                                                                                         يستخدم مجيع األساليب، مبا فيها اخلطف والقتل للقيام بأنشطة إرهابية عنيفة وسعى إىل              

                         ، دبر مؤامرة لتـدريب         ٢٠٠٣       يونيه   /          ويف حزيران    ".          متالزمة                                    اضطرابات اجتماعية وأزمة اقتصادية    "   ً  ثرياً      ، م  "         الفوضى    وبث
                                    تلك األنشطة اإلرهابية العنيفـة           نفذون                                             دربون الذين جندهم سيعلمون تالميذهم كيف ي       ت                                  أطر إرهابية يف ميامنار؛ وكان امل     

           عـودهتم         ، بعد     أمول      من امل                                           التدريب كانوا حيصلون على شهادات وكان                                  ولدى انتهاء التالميذ من       .                     مثل االختطاف والقتل  
  .                                                              أعضاء ملنظمتهم اإلرهابية والقيام بعمليات اختطاف وأنشطة إرهابية د                       أن يعملوا بنشاط لتجني ،       إىل الصني

       نوفمرب /                         سنتني بني تشرين الثاين                مجع على مدى                                                                وتضيف احلكومة أن السيد بينغ، وكان يعمل من خارج الصني،            -  ١٤
                                      لني احلكوميني وكبار أصـحاب األعمـال        و                             املصارف ذوي النفوذ واملسؤ        حكام                      ، بعض املعلومات عن         ٢٠٠٤    و     ٢٠٠١

       مـايو   /         أيـار    ٢٢    ويف     ).             وكلها أحبطت    (     نفذها    و   ها    ونظم                               جمموعة من عمليات االختطاف       دبر                       داخل الصني وخارجها، و   
    ٢٠    ويف    .                           ماليـني يـوان مـزورة         ١٠٨   ه       حبوزت                       شرطة ميامنار ووجدت             قبضت عليه                              ، دخل تايلند من ميامنار و         ٢٠٠٤
                                                                                      ، رفع مكتب ووهان لالدعاء العام الشعيب يف مقاطعة هوباي دعوى ضده يف احملكمة الشعبية املتوسـطة      ٢٠٠٥       يوليه   /   متوز

      ُ     وكان ُينظر    .                                                                                                         يف ووهان بتهمة ارتكاب جرمية تنظيم منظمة إرهابية وقيادهتا وجرمية اختطاف وجرمية حيازة أموال مزورة              
  .                                  يف الوقت الذي أرسلت فيه احلكومة ردها         يف الدعوى 

                                     ً      ً                                                            وختلص احلكومة إىل أن اإلرهاب يشكل انتهاكاً صارخاً للدميقراطية وحقوق اإلنسان وهـو العـدو املـشترك                 -  ١٥
                               ً     ً                                                                            للبشرية مجعاء وأنه يعكس استخفافاً تاماً حبياة البشر ومنجزات اإلنسان ويهدد احلياة املنصوص عليها يف اإلعالن العـاملي         

                                                           وعليه، جيب أن يشمل صون حقوق اإلنسان اختـاذ إجـراءات              ".                   البشر من اخلوف    ا      فيه     تحرر ي      حياة   "         اإلنسان،        حلقوق  
                                                                                            وتعارض احلكومة حبزم مجيع أشكال اإلرهاب وتتجاوب بفعالية مع إعالن األمم املتحدة لأللفيـة                .                  صارمة ضد اإلرهاب  

  .                       لدويل واعتمادها وتنسيقها                                                       بالعمل مع مجيع بلدان العامل على دعم تدابري مكافحة اإلرهاب ا

                                                                  ن هذه األخرية حتاول تشويه القضية بإظهار السيد بينغ على أنه             بأ   ،                             وهو يعلق على رد احلكومة      ،        ل املصدر  د ا جي و -  ١٦
                   مفوضية األمم املتحدة                  الذي تعترف به         الجئ    ال                                                                          جمرم وإرهايب، يف حني أن من الواضح أنه منشق مقيم يف اخلارج وله وضع               

ـ                                                                        زعم املصدر أن حكومة ميامنار احتجزت السيد بينغ على أساس هتم غري              ي و  .              لشؤون الالجئني  ـ        دقيق          حـد       إىل   صل      ة ت
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  .   ار  امن                                                                                                          ويزعم املصدر أن السلطات الصينية وجهت التهم نفسها  إىل السيد بينغ، أي حيازة أموال مزورة يف مي                   .        االختطاف
                                        حكومة الصني على حماكمة السيد بينغ، فإنـه                          املصدر بأنه إن أصرت       دفع  وي  .                    ضد منشقني آخرين    ر      ُ               وقد اسُتعمل هذا املرب   

       ُ    ألنه اضطُهد           يف الصني                                               ه احلق يف حماكمة عادلة، واألمر ليس كذلك         ـ     ل    كفل                                   ُ         ينبغي أن جتري احملاكمة يف بلد آخر حيث يُ        
  .       يف املاضي     هناك 

   ،      مينـغ                                                           املعلومات اليت قدمها خبصوص ظروف احتجاز السيد بينغ                  األساس                                  ويقول املصدر إن احلكومة تؤكد يف      -  ١٧
  .   نان                                                     من ميامنار وتسليمه إىل السلطات الصينية يف مقاطعة يون    طرده                           لكنها مل توضح اإلجراء املتبع ل

                                                     ولوجيته اإلرهابية املزعومة وأنـشطته ذات الطـابع         ي  يد أل                                                         كما تفيد احلكومة، اليت تربر احتجاز السيد بينغ مينغ           -  ١٨
                        قاطعة هويب، ويتعلق ذلـك   مب                       ه مكتب املدعي العام     ـ                 اليت وجهها ل                    َ       ً                      أن السيد بينغ حياكَم حالياً على أساس التهم        ب         العنيف،  

  .                                    ً       وقيامه بعمليات اختطاف وحيازته أمواالً مزورة    هلا       وإدارته       ً                      أساساً بتنظيمه منظمة إرهابية

                                                                                    أن السيد بينغ مينغ ال ريب منشق سياسي يعارض احلكومة احلالية ونشر كتـابني                               ً   ويؤكد املصدر جمدداً   -  ١٩
                                                         ال يؤيد بأي شكل من األشكال األغراض اإلرهابيـة أو                         السيد بينغ                         بيد أنه يشدد على أن      .    ومة                 ينتقد فيهما احلك  

  .             أنشطة عنيفة   ارس مي

              اعتبار األغراض              أنه من الصعب                                                                الفريق العامل، يف تقييمه املعلومات الواردة يف البالغ موضع النظر،   جيد و -  ٢٠
                                       فالطريقة غري الدقيقة اليت تروج هلـا         .               أنشطة إرهابية        ممارسة      دل ا                          لسيد بينغ مينغ بأهنا تع         إىل ا                      اليت تعزوها احلكومة    

        ّ           حماولة شـلّ نـشاط    "                                                                                        احلكومة وتصف هبا إيديولوجية املنظمة اليت أنشأها السيد بينغ مينغ، مدعية أن هدفها هو          
    ليل                                    ال ميكن اعتبارها كافية إلقامة الد       ]              على حد قوهلا     " [                                                    بيجني عرب إحداث اضطرابات اجتماعية وأزمة اقتصادية      

                                                                                        ويف التقييم الذي أجراه الفريق العامل، يضع يف اعتباره املعلومات اليت قدمها املصدر               .                         على هتمة النشاط اإلرهايب   
                        إعادة تثقيف عـن طريـق    "                                                                     وال تعترض عليها احلكومة، وهي أن السيد بينغ قضى سنة ونصف السنة يف معسكر  

  .                                     وأن مفوضية شؤون الالجئني اعترفت به كالجئ  "      العمل

                         مجع معلومات عـن شخـصيات      "                                                                                وإضافة إىل ذلك، مل تقدم احلكومة أي معلومات حمددة عن املزاعم املتعلقة ب             -  ٢١
  .                                                     وعن عمليات االختطاف املنسوبة إىل السيد بينغ واليت أحبطتها  "              سياسية ومالية

                    ماليني يوان، فإن       ١٠٨    ير                                     اهتم هو اآلخر السيد بينغ بتزو           ً                                                    وأخرياً، ومع أن احلكومة تفيد بأن املدعي العام للدائرة         -  ٢٢
                                                                                                                              الرابط الذي تربط به هذه اجلرمية بأنشطة السيد بينغ مينغ السياسية، وكذا النفي الواضح هلذا الزعم من املصدر، يسمحان                   

  .                                                                                                       ً للفريق العامل بأن يفترض أن الباعث على هذه التهمة بارتكاب جرمية من جرائم القانون العام ميكن أن يكون سياسياً

                                                                                          ً                  ريق العامل أن أي تقييد ألنشطة السيد بينغ مينغ السياسية املشروعة وغري العنيفة اليت ميارسها سـلمياً                          ويرى الف  -  ٢٣
      ً                                                                                                            وممارسةً حلقوقه يف حرية تكوين اجلمعيات وحرية التعبري سيتعارض مع القانون الدويل حلقوق اإلنسان املنصوص عليه يف                 

  .                        اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

                                           ً      ُ                                        ، ودون احلاجة إىل حتليل الطريقة الباطلة قانوناً اليت أُدعي نقل السيد بينغ مينغ هبا من ميامنار                      وعلى ضوء ما سلف    -  ٢٤
  :                                       إىل الصني، يصدر الفريق العامل الرأي التايل
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             من اإلعالن     ٢٠    و   ١٩                                                                                 إن حرمان السيد بينغ مينغ من حريته هو حرمان تعسفي ولتعارضه مع املادتني                
               املعروضة علـى                                             الواجبة التطبيق عند النظر يف القضايا                                         يف الفئة الثانية من الفئات                                   العاملي حلقوق اإلنسان ويندرج   

  .             الفريق العامل

                                                                                                     ونتيجة للرأي الصادر، يطلب الفريق العامل إىل احلكومة أن تتخذ اإلجراءات الالزمة ملعاجلـة وضـع                  
  .        ق اإلنسان                                                               السيد بينغ مينغ مبا يتفق واملبادئ املنصوص عليها يف اإلعالن العاملي حلقو

                                                                                                   وجيدد الفريق العامل توصيته إىل حكومة الصني بالنظر يف التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق                 
  .                املدنية والسياسية

 .٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٩اعتمد يف 

 )العراق والواليات املتحدة األمريكية (٤٤/٢٠٠٥الرأي رقم 
  .    ٢٠٠٥     مارس  /      آذار  ١٨                    ت املتحدة األمريكية يف                          إىل حكوميت العراق والواليا ة    موجه  :      رسالة

  .                            قضية السيد عبد اجلبار الكبيسي  :     بشأن

  .                                                           كلتا الدولتني طرف يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

   .)    ٢٠٠٥ /  ٣٨           من الرأي  ١                          النص ذاته الوارد يف الفقرة  ( - ١

                                        ة هي وحدها الـيت اسـتجابت بتقـدمي                                                                  يأسف الفريق العامل ألن حكومة الواليات املتحدة األمريكي        و - ٢
                                                                  ويعتقد الفريق العامل أنه يف وضع يسمح لـه بإبداء رأي بشأن             .                                            معلومات عامة فقط وال تتعلق بالشخص املعين      

  .                     وقائع القضية ومالبساهتا

   .)    ٢٠٠٥ /  ٣٨           من الرأي  ٣                          النص ذاته الوارد يف الفقرة  ( - ٣

         األسبوعية   "            نداء الوطن  "                                 لكبيسي، هو مؤسس ومدير صحيفة                                                         وحسب املعلومات الواردة، فإن السيد عبد اجلبار ا        - ٤
       ُ  وقد اضطُر   .                                      وكان السيد الكبيسي ضحية نظام صدام حسني  .                          ؛ ويقيم يف العامرية ببغداد "                     التحالف الوطين العراقي "      ورئيس 

                       فرنسا منـذ عـام                                                                   فقد أقام يف أول األمر يف اجلمهورية العربية السورية، مث يف            .      ً   عاماً   ٣٠                                 إىل العيش يف املنفي ملدة تناهز       
                 بيد أن الـسيد      .      ُ                                       وقد أُعدم أخوان لـه يف ظل حكم صدام حسني          .                                         حيث حصل هو وأسرته على وضع الالجئ           ١٩٩٥

                             وكان يعمل بشكل وثيق مع بعـض    .     ٢٠٠٣                                                                      الكبيسي مل يساند ال عقوبات األمم املتحدة ضد العراق وال احلرب يف عام          
  .                  قادة العراق احلاليني

                                                                                     ن وحدة القوات اخلاصة التابعة للجيش األمريكي القبض على السيد الكبيسي يف بيته ليلة              ً     جندياً م    ٣٠           وألقى حنو    - ٥
      َّ   ومل يقدَّم    .        العملية                     ُ      وكانت طائرة حوامة ترقُب       .                                     ، وقد جاءوا يف ثالث مركبات مصفحة          ٢٠٠٤       سبتمرب   /                اخلامس من أيلول  

             ، عادت نفس       ٢٠٠٤       سبتمرب   /        أيلول  ٥                            وبعد مرور مثاين ساعات، يف      .                                                 أي أمر بالقبض، وأخذته القوات إىل مكان جمهول       
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                                وكسرت الباب الرئيسي والنوافذ      "            نداء الوطن  "                                                                     القوات اخلاصة لتفتيش بيته، وصادرت ملفات وحمفوظات تتعلق بصحيفة          
  .           ودمرت األثاث

                                                                                         ، تلقى أخ السيد الكبيسي تقارير غري رمسية تفيد بأن السيد الكبيسي حمتجز يف معسكر                   ٢٠٠٥       فرباير   /        ويف شباط  - ٦
      َّ                                    ومل تقدَّم إىل أسرته أي معلومات رمسية وال         .                                                     ، وهو معسكر للجيش األمريكي يقع قرب مطار بغداد         )Cropper   " ( ر    كروب "

  .          ُ                              كما أنه مل ُيسمح حملامي السيد الكبيسي برؤيته  .                   ُ                              مربرات احتجازه، ومل ُيسمح له بتلقي زيارات أو مراسالت

ُ           وُعـرب عـن      .                                   ة يف ظل ظروف بائسة وال إنسانية                                                               وحسب املصدر، فإن السيد الكبيسي حمتجز يف زنزانة منفرد         - ٧  
  .                      خماوف بأن يتعرض للتعذيب

          ً                                                                                      وأفيد أيضاً بأن أقرباء السيد الكبيسي وجهوا رسائل يف مناسبات عدة إىل وزارة الداخلية العراقية واجليش  - ٨
          األمحـر يف                                                                                                     العراقي والسلطات العسكرية األمريكية وسفارة الواليات املتحدة ومكتب اللجنة الدولية للـصليب             

  .               بغداد، دون جدوى

                                                                                                           ويرى املصدر أنه ألقي القبض على السيد الكبيسي بسبب مقاالته اليت تعارض احـتالل الواليـات املتحـدة                   - ٩
                                                   وقيل إنه قبل يوم من القبض عليه، أجرت معـه صـحيفة     .                                                         العسكري للعراق ودعوته الشعب العراقي إىل وضع حد لـه       

                                                                               عن وضع صحفيني فرنسيني اثنني رهينتني يف العراق، مها كريستيان شينو وجورج                           ً  الفرنسية حواراً   "                  جورنال دي دميانش   "
  .                                                       وقال يف ذلك احلوار إنه سيبذل قصارى جهده لإلفراج عن الصحفيني  .        مالربونو

          َ                           ، وهو معتقَل خمصص للمحتجزين الذين       "     كروبر "                                                         وقدمت حكومة الواليات املتحدة معلومات عامة عن معسكر          -  ١٠
                                                                                      ودفعت بالقول إن احملتجزين من هذا النوع الذين تقبض علـيهم القـوات املتعـددة                 .  ً           اً على األمن             ً      يشكلون خطراً كبري  

                                       يشملهم القانون اإلنساين الدويل، وبالتايل     ١٥٤٦                                                                 اجلنسيات يف العراق يف إطار القانون اإلنساين الدويل وقرار جملس األمن      
  .                   بالنظر يف هذه القضية                                                   ادعت أن الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي غري خمتص 

                                                                                                   وقدمت حكومة الواليات املتحدة معلومات عامة عن معاملة من حيتجزون ألسباب أمنية وعن تعاوهنا يف                -  ١١
                                             لكنها رفضت تأكيد أو نفي وجـود الـسيد           .                                                                 هذا الصدد مع احلكومة العراقية واللجنة الدولية للصليب األمحر        

                                                         و حكومة الواليات املتحدة األسرة إىل طلب معلومات مـن              وتدع  .                                           الكبيسي يف معسكر كوبر أو احتجازها لـه      
  .                     القوة املتعددة اجلنسيات

                                                                                                      وأشار املصدر، وهو يعلق على جواب احلكومة، إىل أن حكومة الواليات املتحدة مل ترد علـى األسـئلة الـيت              -  ١٢
                       ر ال تستطيع زيارة معسكر                                                                                 طرحت بشأن القبض على السيد الكبيسي، وكرر التأكيد على أن اللجنة الدولية للصليب األمح

      وأضاف   .                                                              وكذلك حال السلطات العراقية واحملامني من نقابة احملامني يف العراق      .                                        كوبر وتقدمي معلومات ملموسة إىل أسرته     
  .                                  ً                                      املصدر أن الربملان األورويب اعتمد قراراً بشأن العراق طلب فيه اإلفراج عن الكبيسي

                                                                        ملبدأ، على أن تطبيق القانون اإلنساين الدويل على نزاع مسلح دويل أو                                                      ويود الفريق العامل التشديد، من حيث ا       -  ١٣
                                 وعند وجود تضارب بـني أحكـام         .                                  فالقانونان يتكامالن وال يتنافيان     .                                              غري دويل ال يستثين تطبيق قانون حقوق اإلنسان       
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                                 ق العامل هذا النهج يف رأيـه                    واعتمد الفري   .                                                                           النظامني القانونيني بشأن حالة حمددة، سيتعني حتديد القانون اخلاص وتطبيقه         
   ).  ٦٤         ، الفقرة E/CN.4/2003/8 (                       َ                                 القانوين املتعلق حبرمان احملَتجزين يف خليج غوانتانامو من احلرية 

ُ                                                         وفيما يتعلق بالوالية، يرى الفريق العامل أنه حيثما ُوجد حمرومون من حريتهم أثناء نزاع دويل مسلح                  -  ١٤          لكنهم ال                                                   
       حـاالت                                        األسباب اليت حتمله على عدم تنـاول                       الرابعة، فإن       أو                    جنيف الثالثة     ة         اتفاقي     يف                 املنصوص عليها      ماية            يتمتعون باحل 

         تنـاول                      وبناء عليه، سـبق أن    .  )١ (                     غري قابلة للتطبيق                      من أساليب عمله     ١٤        الفقرة                       دويل املنصوص عليها يف       ال     سلح    امل       الرتاع
  . )٢ (           يف هذا الوضع                                              الفريق العامل بالغات احملتجزين الذين جيدون أنفسهم 

                                                                                                  النظر، قبض جنود من وحدة قوات خاصة تابعة للجيش األمريكي على السيد الكبيسي يف بيتـه                    قيد           ويف احلالة    -  ١٥
                                                     وحدث ذلك يف وقت مل يعد فيه للواليات املتحدة وضع            .                   إىل وجهة جمهولة        اقتيد    و     ٢٠٠٤       سبتمرب /        أيلول             اخلامس من      ليلة

                                                                         وحىت لو اعتربنا الواليات املتحدة قوة حمتلة يف هذا البلد وأن الـسيد               .                                                      القوة احملتلة يف العراق مبوجب اتفاقية جنيف الرابعة       
       خيوهلـا    )     ٢٠٠٤ (    ١٥٤٦                                            أو لو اعتربنا أن قرار جملـس األمـن            ،                          ً                            الكبيسي حمتجز ألنه يشكل خطراً على أمن القوة احملتلة        

                           لعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق         من ا ٩                                     بأحكام اتفاقية جنيف الرابعة واملادة                                       ً   احتجاز مدنيني، فإن كال البلدين يظل ملزماً  
  .          ً       يشكال خروجاً عليهما                      ً                                           املدنية والسياسية، علماً بأن الواليات املتحدة والعراق طرفان فيهما ومل 

ـ              ٧٨              ومبوجب املادة    -  ١٦                         اإلداري للمـدنيني يف       بس                                                                     من اتفاقية جنيف الرابعة، ال ميكن اللجوء إىل االحتجاز أو احل
              من االتفاقية   ٧٨                                                     أوضحت اللجنة الدولية للصليب األمحر يف تعليقها على املادة  و  .  "   هرة  قا            ألسباب أمنية  "           احملتلة إال     راضي  األ
                                                                                                                  مهما يكن من أمر، ال ميكن األمر هبذه التدابري إال ألسباب أمنية حقيقية وقاهرة؛ وجيب احلفـاظ علـى طابعهـا                        : "   أنه

  .      تفاقية                                           ً         وجيب أن يكون السجن حسب اإلجراءات العادية طبقاً ألحكام اال   ".          االستثنائي

                           لكل شخص حرم من حريتـه       "                                                            من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية على أن            )  ٤ ( ٩             وتنص املادة    -  ١٧
                                                                                                                          بالتوقيف أو االعتقال حق الرجوع إىل حمكمة لكي تفصل هذه احملكمة دون إبطاء يف قانونية اعتقاله، وتأمر باإلفراج عنه                   

   ".                        إذا كان االعتقال غري قانوين

                                                                                             ياب أي تعليق من حكومة الواليات املتحدة على احلالة احملددة املعروضة عليها وعـدم رد حكومـة                ويف غ  -  ١٨
                                                                                          ً              العراق، فإن الفريق العامل ملزم بقبول ادعاءات املصدر، أي أن السيد الكبيسي أوقف وما زال حمتجزاً يف معـسكر    

                                          الفريق العامل بالتايل أن احتجاز السيد            ويرى    .                                                                 كروبر، وهو معسكر للجيش األمريكي ال لسبب إال آلرائه السياسية         
                                                                                      يف مكان جمهول دون أن تتمكن من زيارته اللجنة الدولية للصليب األمحر أو أفـراد                 )      ً   شهراً   ١٤ (                الكبيسي املطول 

             من العهد    ٩                                                     ً                                                   عائلته أو حماموه أو أي شخص من خارج املعسكر يشكل انتهاكاً ألحكام اتفاقية جنيف الرابعة واملادة                 
  .                       باحلقوق املدنية والسياسية           الدويل اخلاص 

                                                      

 ، الفقراتE/CN.4/2000/4 (لفريق العامل املتعلقني باالحتجاز يف سجن اخليامالرأيني القانونيني لانظر  )١(
 ).٢٣، الصفحة E/CN.4/2003/8 (          َ                                 وحرمان احملت جزين يف خليج غوانتانامو من احلرية)١٨-١١

 ).٣٣، الصفحة E/CN.4/2004/3/Add.1) (الواليات املتحدة األمريكية (٥/٢٠٠٣انظر الرأي رقم  )٢(



A/HRC/4/40/Add.1 
Page 27 

  :                                              ويف ضوء ما تقدم، يصدر الفريق العامل الرأي التايل -  ١٩

      ً                                                                                                  تأسيساً على املعلومات السابقة، خيلص الفريق العامل إىل أن احتجاز السيد عبد اجلبار الكبيسي لــه                  
                         ويندرج ضمن الفئة الثالثة                                               من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية  ٩                              طابع تعسفي ويتعارض مع املادة   

  .                         املعروضة على الفريق العامل                                    الواجبة التطبيق عند النظر يف القضايا           من الفئات 

        ً                                                                                                          واستناداً إىل الرأي الذي أصدره الفريق العامل، يطلب هذا األخري إىل احلكومة أن تتخذ ما يلزم من إجـراءات                    -  ٢٠
                                                           ملعايري واملبادئ املنصوص عليها يف العهـد الـدويل اخلـاص                                                                      لتصحيح وضع السيد عبد اجلبار الكبيسي وجعله يتفق مع ا         

  .                       باحلقوق املدنية والسياسية

 .٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٣٠اعتمد يف 

 )العراق والواليات املتحدة األمريكية (٤٥/٢٠٠٥الرأي رقم 
  .    ٢٠٠٥      يناير  /             كانون الثاين  ١٧             إىل احلكومتني يف       موجهة   :      رسالة

  .               السيد طارق عزيز  :     بشأن

  .                            اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية                             تا الدولتني طرف يف العهد الدويل   كل

   .)    ٢٠٠٥ /  ٣٨           من الرأي  ١                          النص ذاته الوارد يف الفقرة  ( - ١

   .)    ٢٠٠٥ /  ٣٨           من الرأي  ٣                          النص ذاته الوارد يف الفقرة  ( - ٢

  .                  املتحدة األمريكيـة                                                                                يف ضوء االدعاءات املقدمة، يرحب الفريق العامل باملعلومات اليت وفرهتا حكومة الواليات     و - ٣
                                                                            وأحال الفريق العامل الرد الذي قدمته حكومة الواليات املتحدة إىل املصدر             .                                           وكان بوده الترحيب بتعاون حكومة العراق     

  .                   وتلقى تعليقاته عليه

   ٦   يف    )         العـراق  (                                                                                            وحبسب املعلومات الواردة من املصدر، فإن السيد طارق عزيز مواطن عراقي ولد يف املوصـل                 - ٤
                                                  وشغل مناصب رفيعة يف احلكومة العراقية، بوصـفه          .                                            ، وهو صحايف ومدرس لغة إنكليزية يف األصل           ١٩٣٦    ير     فربا /    شباط

  .     ً                            ً               وزيراً للخارجية يف أول األمر مث نائباً لرئيس اجلمهورية

َ                         ً                                               ، غزت العراَق قوات عسكرية تنتمي أساساً إىل الواليات املتحدة واململكة املتحـدة                 ٢٠٠٣      مارس   /       آذار   ٢٠   يف   - ٥            
    ّ                             ً                       ، أّمنت القوات األمريكية بغداد رمسياً وأعلن عن سقوط             ٢٠٠٣       أبريل   /        نيسان  ٩    ويف    .                              ا العظمى وآيرلندا الشمالية          لربيطاني

                                                                             أعلن رئيس الواليات املتحدة عن هناية عمليات القتال الرئيسية يف حـرب                 ٢٠٠٣      مايو   /       أيار  ١    ويف    .                نظام صدام حسني  
                                                      وقت قريب من هذا التاريخ، فإن الواليات املتحدة واململكة         ، يف    )    ٢٠٠٣ (    ١٤٨٣                               وكما جاء يف قرار جملس األمن         .       العراق

                           بوصفهما دولـتني قـائمتني         ...                                                                        متارسان الصالحيات واملسؤوليات وااللتزامات احملددة مبوجب القانون الدويل          "         املتحدة،  
  .           ات املتحدة                             يديرها حاكم معني من الوالي      "                  سلطة حتالف مؤقتة   "                       وأنشأت قوات التحالف       ".                          باالحتالل حتت قيادة موحدة   

                                         ، انتهى احتالل العراق ومل يعد للسلطة           ٢٠٠٤       يونيه   /         حزيران   ٣٠    ويف    .                                              وعينت هذه السلطة جملس احلكم العراقي املؤقت      
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                                                                                                       ومنذ ذلك التاريخ، استعاد العراق كامل سيادته وتولت حكـومة عراقية مؤقتة كامل مسؤوليـات احلكم                .             املؤقتة وجود 
            ً                                     بيد أنه طبقاً هلذا القرار، استمر وجود قـوة             )).     ٢٠٠٤ (    ١٥٤٦                 قرار جملس األمن           من    ٢    و  ١               انظر الفقرتني    (             فـي العراق   

  .                          ً                                                                             متعددة اجلنسيات تتألف أساساً من القوات املسلحة للواليات املتحدة واململكة املتحدة، بناء على طلب احلكومة العراقية

                               القوات األمريكية يف العراق                                        ، سلم السيد طارق عزيز نفسه إىل          ٢٠٠٤       أبريل   /        نيسان   ٢٤                      وأضاف املصدر أنه يف      - ٦
                             ، كان اتصاله الوحيد مـع          ٢٠٠٤       ديسمرب   /                                                ومنذ ذلك احلني إىل تاريخ البالغ يف كانون األول          .                      واحتجز يف مكان جمهول   

                وال تعرف أسرته     .                                                                   عرب رسالتني سلمها إياها فرع بغداد للجنة الدولية للصليب األمحر           )                       ً     اليت تعيش يف األردن حالياً     (       أسرته  
  .                                       قى الرسائل الكثرية اليت أرسلتها إليه أم ال            إن كان قد تل

  .                                                                                          وال يعرف املصدر إن كان السيد طارق عزيز قد احتجز يف البداية بوصفه أسري حرب أم بصفة قانونية أخرى - ٧

  )  ب ( ١     ً          ووفقاً للمادة     .                                                    ، أنشأ جملس احلكم العراقي احملكمة العراقية اخلاصة           ٢٠٠٣       ديسمرب   /              كانون األول    ١٠    ويف   - ٨
                                                                            اختصاص قضائي على أي مواطن عراقي أو مقيم يف العراق متـهم بارتكـاب اجلـرائم      "                  األساسي يكون هلا                من نظامها   

               ، ومبا يشمل هذا     ٢٠٠٣     مايو  /      أيار ١     حىت     ١٩٦٨      يوليه  /     متوز  ١٧                     أدناه واملرتكبة منذ   ١٤     إىل   ١١                     املنصوص عليها يف املواد 
                                                         اجلرائم املرتكبة يف حريب العراق ضـد مجهوريـة إيـران                                                                            التاريخ، يف أراضي مجهورية العراق أو يف مكان آخر، مبا فيها            

                                               من النظام األساسي هي اإلبـادة اجلماعيـة           ١٤       إىل     ١١                                  واجلرائم املنصوص عليها يف املواد         ".                       اإلسالمية ودولة الكويت  
    ١١   ويف   .   ١٤                                                                                                واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية وجرائم احلرب وانتهاك لبعض القوانني العراقية املنصوص عليهـا يف املـادة    

                          ً       ً      ً       ً       ً      ً                                     ، وقع الرئيس العراقي نظاماً أساسياً جديداً ونظاماً داخلياً جديداً للمحكمة أعادا تـسميتها                  ٢٠٠٥        أكتوبر   /           تشرين األول 
   ).                         ً وهي التسمية املستعملة الحقاً   " (                             احملكمة اجلنائية العراقية العليا "     باسم 

                  ً لتقدمي دفوعه طبقاً      ٢٠٠٤      يوليه  /     متوز ١      اصة يف                                                        ل املصدر إن السيد طارق عزيز مثل أمام احملكمة العراقية اخل   و ق ي و - ٩
  .                                                          ت جلسة االستماع يف مكان سري ومل يكن مع املدعى عليه حمام          عقد و  .                   من النظام األساسي    )  ج (  ٢١                     ا تنص عليه املادة      مل

                                وأظهرت تلك الصور السيد طارق       .                       يف مجيع أحناء العامل         ذاعيني                       ً                           والتقطت شركة مرخصة صوراً هلذه اجللسة وأرسلت لإل       
            من وزنه               ً   وقد فقد كثرياً    .             من قدميه                                  ّ        للمحتجزين يف الواليات املتحدة ومصفّدا        ميز     امل       ً                          مرتدياً الرداء السروايل الربتقايل       يز    عز

  .   ً حرياً  مت           ً ويبدو ضائعاً 

ـ          تـاريخ         حـىت               بيد أنـه      .        أبيه      تمثيل               من احملامني ل                                      ً       وعني أحد أبناء السيد طارق عزيز فريقاً       -  ١٠         كـانون    يف     بالغ     ال
                                                                        ً                         مل يسمح هلؤالء احملامني باالتصال مبوكلهم، سواء بزيارته يف مكـان احتجـازه أو هاتفيـاً أو                   ،    ٢٠٠٤       ديسمرب /    األول

       حـبس          ً      وظل حمتجزاً يف      .                                                      أي معلومات أو مستندات تتعلق بالتهم املوجهة إليه            على        صلوا                                 بالتراسل؛ كما أن احملامني مل حي     
  .  به                                  أن يتمكن حماموه أو أسرته من االتصال                         انفرادي يف مكان جمهول دون 

            وجيادل املصدر   .                                                                                       ويزعم املصدر أن احتجاز السيد طارق عزيز تعسفي يف إطار الفئة الثالثة من والية الفريق العامل -  ١١
                                                                          اكمته يف عزلة تامة عن العامل اخلارجي، واحتجازه يف مكان سري وحرمانه             حمل      عداد    اإل   ىل   إ                   السيد طارق عزيز            اضطرار       بأن  

     لكي                                                                      رغم أن التهم املوجهة إليه ال بد من أن تكون ذات خطورة بالغة               (         ل مبحام       اتصا    أي         من   -                     يف وقت البالغ األول     -
                                             املعايري الدولية املتعلقة باحملاكمة العادلة           مراعاة                                ، وحالته الصحية سيئة، وعدم       )        العراقية        العليا                        والية احملكمة اجلنائية             ندرج يف    ت

  .     تعسفي          هو احتجاز   ،             بعد اإلدانة           ا أي احتجاز                               عل احتجازه السابق للمحاكمة، وكذ جت                   من اخلطورة مبكان حبيث    هي 
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    حبكم    ،                                                                            كان وضع السيد طارق عزيز يف الفترة اليت تلت إلقاء القبض عليه، فإنه اليوم حمتجز                   ً    ويقول املصدر إنه أياً    -  ١٢
ـ   ال                                     يف يد قوات التحالف، وبالتحديد        ،         الواقع    حبكم   ،                                                        من قبل السلطات العراقية ذات السيادة، يف حني أنه                 القانون،     وات    ق
                               لى كل من العراق والواليـات       ع    قع                                                                         وخيلص املصدر بالتايل إىل أن املسؤولية القانونية عن احتجازه التعسفي ت            .         األمريكية

  .               املتحدة األمريكية

                                                                                                           وأكدت حكومة الواليات املتحدة يف ردها على البالغ أن السيد طارق عزيز، كما أشار املصدر، حمتجز لـدى                   -  ١٣
                     الـسلطة القانونيـة      حتت    ً                                                            عمالً بالترتيبات بني هذه القوات ووزارة العدل العراقية، لكنه حمتجز                            القوات املتعددة اجلنسيات    

                          توضيح األسـاس القـانوين      ل     جهة                                                                     وترى حكومة الواليات املتحدة من مث أن احلكومة العراقية هي أفضل              .             حملكمة عراقية 
  .                      الحتجاز السيد طارق عزيز

  .                                   ، مل يتلق أي معلومات من حكومة العراق                      العامل، كما أشري أعاله ق           غري أن الفري -  ١٤

                                                                  حكومة الواليات املتحدة، على ضرورة اعتبار كلتا احلكومتني مـسؤولة عـن                    ، يف رده على بيان         املصدر    يصر و -  ١٥
                                                  سؤولة عن العزلة القاسية املفروضة على الـسيد          امل             خاصة هي                           حكومة الواليات املتحدة      تعد و  .                          احتجاز السيد طارق عزيز   

  .               دفاعه كما ينبغي      إعداد           مينعه من              طارق عزيز، ما

ُ                                                   ويقدم املصدر أيضاً معلومات حمّدثة عن حالة السيد طارق عزيز الذي ُسمح بأن يزوره ألول مرة أحد حماميـه                    -  ١٦                                 ّ           ً                
                                          وتال ذلك أربعة اجتماعات أخرى بني السيد طارق   .     ٢٠٠٤      ديسمرب  /ُ                                                     ُبعيد تقدمي البالغ إىل الفريق العامل يف كانون األول        

  .                        ً                                        وكان مسؤول أمريكي حاضراً طوال الوقت أثناء هذه اللقـاءات           .     ٢٠٠٥       أغسطس   /         مارس وآب  /          ي يف آذار             عزيز واحملام 
                                          وخيلص املصدر إىل القول إن احتجاز السيد         .                                                                            وعالوة على ذلك، مل يبلغ السيد طارق عزيز حىت اآلن بأي هتم موجهة إليه             

  .                    ً                           طارق عزيز يظل تعسفياً لألسباب اليت قدمها وقت البالغ

        ينـاير   /               كانون الثـاين   ١٧          املقرر يف -                            ً                                  طت كلتا احلكومتني املعنيتني علماً بالبالغ يف رسالة وجهها الرئيس          وأحي -  ١٧
                                                                                        من أساليب العمل املنقحة للفريق العامل يطلب فيهـا مـن احلكـومتني تقـدمي ردودمهـا يف           ١٥     ً            طبقاً للفقرة        ٢٠٠٥
  .     ً  يوماً  ٩٠     غضون 

                                                                            ملهلة الزمنية احملددة، أرسل الفريق العامل رسالة إىل البعثـة الدائمـة                                                        وملا مل يرد أي رد من كلتا احلكومتني يف ا          -  ١٨
                                        وإىل البعثة الدائمة للواليات املتحـدة        )     ٢٠٠٥       أبريل   /        نيسان   ٢٩   يف   (                                                جلمهورية العراق لدى مكتب األمم املتحدة جبنيف        

                           الرسالة كلتا احلكومتني بـأن                      وأبلغ الفريق يف هذه     ).     ٢٠٠٥      مايو   /       أيار  ٣   يف   (                                         األمريكية لدى مكتب األمم املتحدة جبنيف       
                                    وأنه سيناقش خالهلا البالغ املقدم باسم     ٢٠٠٥     مايو  /      أيار  ٢٧     إىل   ٢٣                                                    الدورة القادمة للفريق العامل ستكون يف جنيف من        

   ويف   .        ينـاير  /               كانون الثاين    ١٧                  املقرر املؤرخة    -   ّ                                  ً                            وذكّر البعثتني الدائمتني بأنه مل يتلق رداً على رسالة الرئيس             .           طارق عزيز 
                               ً                                                                 ، قدمت حكومة الواليات املتحدة رداً أوصت فيه الفريق العامل بأن يلتمس معلومات من حكومة                   ٢٠٠٥       يوليه   /  وز    مت   ١٨

                                يناير، فقد حث الفريق العامل      /               كانون الثاين    ١٧                  املقرر املؤرخة    -                                                   وملا مل ترد احلكومة العراقية على رسالة الرئيس           .       العراق
  .     ٢٠٠٥        أكتوبر   /              تشرين األول    ٢٨        أغسطس و  /     آب  ٨                       رد يف رسالتني مؤرختني                                      ً              البعثة الدائمة للعراق يف جنيف جمدداً على ال       

  .            ومل يرد أي رد
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                                              حىت يف حالة عدم تلقي أي رد بعد انقـضاء           "                                                   من أساليب العمل املنقحة للفريق العامل أنه           ١٦                 وجاء يف الفقرة     -  ١٩
   ".                 مات اليت حصل عليها                                                  ً                    املوعد النهائي احملدد، جيوز للفريق العامل أن يبدي رأياً على أساس كافة املعلو

                             ً                                                                             ولكي يكون الفريق العامل قادراً على توضيح القانون املنطبق على خمتلف القضايا اليت أثارها املـصدر وحتديـد           -  ٢٠
                                                                                             املسؤولة مبوجب القانون الدويل عن شرعية االحتجاز واالنتهاك احملتمل، إن وجد، حلقوق الـسيد                )        احلكومات (        احلكومة  

  .                                                 ي إلقاء الضوء على خصوصية ظروف القضية املعروضة عليه                        طارق عزيز، يرى من الضرور

                                                           ً                                                     ويود الفريق العامل التشديد على أن السيد طارق عزيز كان نائباً للرئيس العراقي عندما غزت القوات املـسلحة              -  ٢١
      ألمـم      ّ                  ، سلّم جملس األمـن ل         ٢٠٠٣      مايو   /       أيار  ١    ويف    .     ٢٠٠٣      مارس   /                                                 للواليات املتحدة واململكة املتحدة العراق يف آذار      

                                      ّ                                                         بأن الواليات املتحدة واململكة املتحدة تولّتا الصالحيات واملسؤوليات وااللتزامـات املنطبقـة                 ١٤٨٣                  املتحدة يف قراره    
    ٢٤                                                             وال ينازع أحد يف أن السيد طارق عزيز سلم نفسه للجيش األمريكي يف     .                                          مبوجب القانون الدويل يف األراضي العراقية     

                                                                    واملصدر غري متأكد مما إذا كان السيد طارق عزيز حصل على وضـع               .        لك احلني                      وأنه حمتجز منذ ذ        ٢٠٠٣       أبريل   /     نيسان
                                                       ومل توضح حكومة الواليات املتحدة يف ردها الوضع الذي           .                               أثناء الفترة األولية الحتجازه     "          حمتجز مدين  "    أو    "         أسري حرب  "

                                    أليام األوىل من النـزاع يف العراق،                          ً                 غري أن من املعروف متاماً أنه منذ ا         .                                                 احتجز السيد طارق عزيز يف إطاره يف أول األمر        
                   كما قدمت حكومـة      .                                                                  ُ                              اعترفت حكومة الواليات املتحدة بأن اتفاقيات جنيف تشمل األفراد الذين أُسروا أثناء النـزاع            

                                                           من اتفاقية جنيف الثالثة مبعاملة مجيع املتحـاربني يف العـراق    ٥                                                        الواليات املتحدة ضمانات مفادها أهنا تعتزم التقيد باملادة    
  . )٣ (                                                                       بوصفهم أسرى حرب ما مل تبت حمكمة خمتصة يف أنه ال حيق هلم احلصول على وضع أسرى حرب

                                            ُ                                                                  إن موقف الفريق العامل أن األمر ال خيتلف سواء اعُترب وقت احتجازه أسري حرب أو حمتجز مدين، إذ ال أحـد                      -  ٢٢
         ، فـإن       ٢٠٠٣        مـايو    /       أيار  ١                يسية انتهت يف                                                                                    ينازع يف أنه حىت لو ادعى التحالف الذي غزا البالد أن عمليات القتال الرئ             

                                                              وملا كان احتجاز السيد طارق عزيز جرى يف سياق نـزاع دويل             .     ٢٠٠٤       يونيه   /         حزيران   ٣٠                          االحتالل التام استمر حىت     
                                                                                                              مسلح جنم عنه غزو قوات حكومة الواليات املتحدة والتحالف املسلح العراق، فإن وضعه حتميه اتفاقية جنيف الثالثة، على      

  .    ٢٠٠٤      يونيه  /        حزيران  ٣٠         األقل حىت

       ّ         ، لـن يقـّيم      )٤ ( )                            من أساليب العمل املنقحة      ١٤ (                                    من أساليب عمل الفريق العامل         ١٦                 ً            وبناء عليه، وطبقاً للفقرة      -  ٢٣
        يونيـه   /         حزيران   ٣٠       إىل       ٢٠٠٣       ديسمرب   /              كانون األول    ١٣                                                                   الفريق العامل قانونية احتجاز السيد طارق عزيز يف الفترة من           

                       ً                                                                     ع دويل مسلح ال يزال قائماً ما دامت حكومة الواليات املتحدة قد اعترفت بأن اتفاقيـات                                       ، ألنه حدث أثناء نزا        ٢٠٠٤

                                                      

  "Briefing on Geneva Convention, EPWانظر على سبيل املثال : ٢٠٠٣أبريل /ي نيسان       ُ         بيـان أ ديل بـه فـ )٣(
and war crimes " ،وهو متوافر يف املوقع التايل٢٠٠٣أبريل / نيسان٧ ،: 

html.genv407t_04072003t/2003/transcripts/mil.defenselink.www://http. 
ال يتناول الفريق العامل حاالت النـزاع املسلح الدويل بقدر ما تكون هذه احلاالت مشمولة باتفاقيات " )٤(

 وبروتوكوليها اإلضافيني، وال سيما عندما يكون ذلك من اختصاص اللجنة الدولية ١٩٤٩أغسطس / آب١٢جنيف املؤرخة يف 
 ".رللصليب األمح
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                                                                                                                              جنيف تنطبق على األفراد الذين أسروا أثناء النـزاع يف العراق، ويبدو مما جاء على لسان املصدر أن اللجنـة الدوليـة                     
  .      ق عزيز                                                            للصليب األمحر كانت يف وضع مسح هلا بتسليم رسالتني إىل أسرة السيد طار

                       من اتفاقية جنيـف        ١٣٣                                                            من اتفاقية جنيف الثالثة والفقرة الثانية من املادة             ١١٩     ً                             ووفقاً للفقرة اخلامسة من املادة       -  ٢٤
  .                                                                                                                      الرابعة، جيوز احتجاز أسرى احلرب واملعتقلني املدنيني الذين ينتظر اختاذ إجراءات جنائية ضدهم حىت تنتـهي احملاكمـة                 

                ّ                                                                        مح لـه بتقييم تقّيد اإلجراءات اليت سلمت مبوجبها سلطة التحالف املؤقتة، بصفتها قوة                                             والفريق العامل ليس يف وضع يس     
     ١١٩    و    ١١٨    و   ١٢       املواد   (                                                                                                  احتالل، السيد طارق عزيز إىل احلكومة العراقية املؤقتة بأحكام القانون اإلنساين الدويل املنطبقة              

                                                       بيد أنه ال ينازع أحد يف أنه إذا كان السيد طارق              ).     عراق                                                                   من اتفاقية جنيف الثالثة اليت انضمت إليها الواليات املتحدة وال         
                                  وتعترف حكومة الواليات املتحدة يف       .          ُ                                                                         عزيز قد ُسلم حبكم القانون، فإنه يظل حبكم الواقع قيد احتجاز الواليات املتحدة            

                        اق مع وزيـر العـدل          ً     وفقاً التف   "                                   القوة املتعددة اجلنسيات يف العراق     "                   احملتجز مسجون لدى     "                               ردها إىل الفريق العامل بأن      
   ".                                   العراقي رغم أنه حتت سلطة حمكمة عراقية

                           ً                             ، كان السيد طارق عزيز حمتجزاً حتت املسؤولية الوحيدة             ٢٠٠٤       يوليه   /      متوز  ١                                   وخيلص الفريق العامل إىل أنه حىت        -  ٢٥
          ذلك احلني،        ومنذ    .                                           ً                                                   ألعضاء التحالف بوصفهم سلطات احتالل أو، توخياً للدقة، حتت مسؤولية حكومة الواليات املتحدة            

                                                                                                                          وملا كانت احملكمة اجلنائية العراقية حمكمة تابعة لدولة العراق ذات السيادة، فإن احتجاز شخص متهم لدى احملكمة قبـل                   
                             ً                                               وملا كان السيد طارق عزيز حمتجزاً لدى سلطات الواليات املتحدة، فـإن أي               .                                         مثولـه أمامها يدخل يف مسؤولية العراق     

  .                                                                  عسفي حلرمانه من احلرية قد يشمل املسؤولية الدولية حلكومة الواليات املتحدة                            استنتاج حمتمل بشأن الطابع الت

    ُ                                                      ، مثُل السيد طارق عزيز أمام احملكمة اجلنائية العراقية             ٢٠٠٤       يونيه   /                                              وفيما يتعلق بفترة االحتجاز اليت تلت حزيران       -  ٢٦
                                وهبذه املناسبة، مل يتلق مساعدة       .             املوجهة إليه                             قد أبلغ عندئذ بالتهم              وقد يكن   .                لتقدمي دفوعه      ٢٠٠٤       يوليه   /      متوز  ١           العليا يف   

        أغـسطس   /          مـارس وآب  /                                    ويف أربع مناسبات أخرى بـني آذار         ٢٠٠٤       ديسمرب   /                             ويف وقت الحق، يف كانون األول       .    حمام
ُ                                        ً        ً          ً           ، ُسمح بلقاء أحد حماميه واستشارته، لكن مسؤوالً أمريكياً كان حاضراً يف كل مرة      ٢٠٠٥           ً                وعليه، أياً كان وضعه عندما   .   

               ً                                                                  ، فقد أصبح الحقاً مدعى عليه يف إجراء جنائي وحتق لـه احلماية املنصوص عليها                  ٢٠٠٤       يوليه   /      متوز  ١ ً       اً قبل            كان حمتجز 
                                                                      وملا كان كل من الواليات املتحدة والعراق قد صدق على العهد، فإن              .                                                 يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية      

  .   ازه                               من هذا العهد تنطبقان على احتج  ١٤ و  )  ٣ ( ٩       املادتني 

                                                                                                                  ومل يتلق الفريق العامل ال معلومات تتعلق بتحديد موعد حماكمة السيد طارق عزيز وال بشأن الوقائع واجلـرائم                   -  ٢٧
                           ً                                                   ً                إن عدالة حماكمته ستتوقف كثرياً على الظروف اخلاصة للطريقة اليت ستجري هبا احملاكمة، علمـاً                 .                     اليت تعرضه للمحاكمة  

    وما   .                                                                                       تقييم قانونية أو تعسفية احتجازه قبل احملاكمة أو أثناءها، أو بعدها إن أدين                                                    بأن احملاكمة العادلة هي قضية حامسة يف      
  .                                                        بيد أنه ميكن استشفاف بعض اإلشارات السلبية يف الوقت احلاضـر   .              ً                                  قد حيدث مستقبالً ليس مما يتكهن به الفريق العامل    

  .                                            قية العليا ونظامها الداخلي ومجع معلومات بشأهنا                                                               وقد حصل الفريق العامل على املعلومات املتعلقة باحملكمة اجلنائية العرا

                           ؛ ويف األيـام األوىل مـن           ٢٠٠٣         ديـسمرب    /                كـانون األول     ١٠                                           أنشأ جملس احلكم العراقي هذه احملكمـة يف          -  ٢٨
                             وال يعرف الفريق العامل املعايري   .                                                                  ، عدلت اجلمعية العراقية املؤقتة النظام األساسي الذي كان حيكمها           ٢٠٠٤       أغسطس   /  آب

                                            بيد أن ما قيل عن انسحاب أو اسـتبدال           .                                                                        تندت إليها احلكومة العراقية لتعيني القضاة الذين يشكلون هذه احملكمة                اليت اس 
                              ً                                         ً                           وما يثري قلق الفريق العامل أيضاً اجلو احمليط بإعداد احملاكمة الذي قد يؤثر سلباً يف استقاللية                  .                               العديد من القضاة يثري القلق    
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             ً      ً    وقد يشكل ضغطاً مفرطاً      .                                                                 إعطاء االنطباع بأهنا تفتقر إىل االستقاللية والرتاهة املطلوبتني                        أو على األقل   -                 احملكمة ونزاهتها   
  .                                      ِّ                                                                             على احملكمة قتل احملامني وسلوك اجلماهري املهدِّد لبعض املتهمني ملا ارتكبوه من جتـاوزات يف ظـل النظـام الـسابق                    

ّ                                      وباألخص، فإن العودة مؤخراً إىل سّن عقوبة اإلعدام وعدم السماح ب                                                             استئناف ضد اإلدانة أو احلكم الصادر األمر الـذي                               ً     
                                                                            من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، قد يعرض عدالة احملاكمة املطلوبة   ١٤           من املادة  ٥           ً        يتجاهل متاماً الفقرة 

                      م الـداخلي للمحكمـة     ُ                                                                                    وأُبلغ الفريق العامل بوجود تباينات بني قانون اإلجراءات اجلنائية العراقية القدمي والنظـا      .      للخطر
  .                                                                    اجلنائية العراقية العليا يف نقاط مهمة، ومن غري الواضح القانون املعمول به

                                                                              الذي قدمه املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملـامني، الـسيد ليانـدرو               )     ٢٠٠٥ (                     ويف التقرير السنوي     -  ٢٩
                   احملكمـة العراقيـة    "                              جراءات القضائية اجلارية أمـام                                                               ديسبوي، إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة، أعرب عن قلقه بشأن اإل   

  :    ً قائالً  "      اخلاصة

                                                                                                        على الرغم من التزام القضاة وجهودهم الشخصية والتعاون الذي قدمته العديد من البلدان من أجـل                 " 
                                                                        خيشى أن يتأثر استقالهلا نتيجة الضغط الذي يتعرض لـه القضاة وأجواء             ]            املقرر اخلاص  [                        إنشاء احملكمة، إال أنه     

                                                                        عالوة على ذلك، تعاين احملكمة نفسها من بعض االختالالت الـيت ميكـن أن                .                                 انعدام األمن السائدة يف العراق    
                                                                                                              يعزى بعضها إىل الطريقة اليت أنشئت هبا، وال سيما إىل اقتصار نطاق اختصاصها القضائي على فئـات حمـددة                   

                                           إال املواطنني العراقيني، وفقط بشأن األعمال                                                                         وعلى إطار زمين حمدد، إذ إن احملكمة، على سبيل املثال، ال حتاكم             
                                            ويدل متتع احملكمة بسلطة فرض عقوبة اإلعدام         .                           ، وهو تاريخ بدء االحتالل        ٢٠٠٣      مايو   /    أيار   ١                  اليت ارتكبت قبل    

     ً                                                        ونظراً ألهنا أنشئت أثناء فترة احتالل بتمويل أساسـي مـن             .                                                على مدى خرقها للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان      
   .                                                                    دة، فقد مت التشكيك يف مشروعيتها على نطاق واسع وهو ما نال من مصداقيتها            الواليات املتح

                                                                                          وحيث املمثل اخلاص السلطات العراقية على االقتداء باملثال الذي أعطته بلدان أخرى لديها نظم قضائية  " 
  . )٥ ( "     إلنسان                                                                               خمتلة، وذلك بأن تطلب من األمم املتحدة إنشاء حمكمة مستقلة حتترم املعايري الدولية حلقوق ا

                     بل يف مرحلة التحضري      .                                        ً     ً                                               إن أوجه القلق املعرب عنها أعاله تنطبق متاماً أيضاً على احملاكمة املعدة للسيد طارق عزيز               -  ٣٠
                                                                                                                   حملاكمته، ميكن حتديد بعض العيوب اإلجرائية اخلطرية ، وخاصة بشأن اتصاله الكامل وغري احملدود مبحاميه إلعداد دفاعه                 

  .                        السجن وغريهم من املسؤولني     ً               بعيداً عن مسامع موظفي

                        ً                                                                                              ويدرك الفريق العامل متاماً أن اإلجراءات القضائية اجلارية يف العراق ترمي إىل تقدمي كبار قادة النظام العراقـي                   -  ٣١
                                                                               ُ                                        لصدام حسن السابق للعدالة، مبن فيهم السيد طارق عزيز، حملاكمتهم على أخطر اجلرائم اليت ُيدعى أهنم ارتكبوها حبـق                   

                                                                                وتشمل اجلرائم اليت حياكمون من أجلها، فيما تشمل، اإلبادة اجلماعية واجلـرائم              .                            راقي وبعض البلدان اجملاورة             الشعب الع 
  .                               املرتكبة ضد اإلنسانية وجرائم احلرب

                                                                                                   ويود الفريق العامل التشديد على أنه، بوصفه إحدى آليات جلنة حقوق اإلنسان باألمم املتحدة، ملتـزم بـشدة     -  ٣٢
                                                                                                        أن أي انتهاك حلقوق اإلنسان، سواء ارتكبه سياسيون أو غريهم، جيب التحقيق فيه وجربه، عند االقتضاء،                                 باملبدأ القائل ب  

                                                      

 .١٩، الصفحة )A/60/321(انظر  )٥(
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                                                                                          ومع ذلك، فإن أي إجراء يهدف إىل تدارك االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان، ويرحب بـه                 .                          بتقدمي اجلناة إىل العدالة   
                                                          ملعايري اليت وضعها وقبلها اجملتمع الدويل خبصوص حقـوق أي                                                                       الفريق العامل يف حد ذاته، جيب أن حيترم بدقة القواعد وا          

                ً                 وينطبق ذلك حتديداً على احلالـة        .                                                        ومن السهل أن يأيت انتهاك حقوق املتهم بنتائج عكسية          .                         شخص متهم بارتكاب جرمية   
                م قـد يقـوض                                                                                                                 الراهنة؛ فإن أي قصور يف احترام حقوق قادة النظام العراقي السابق يف اإلجراءات اجلنائية املقامة ضـده                

  .                                              مصداقية نظام العدالة يف العراق الدميقراطي الناشئ

                                                                                                                     ويعتقد الفريق العامل أن الطريقة املناسبة يف ظل هذه الظروف للتأكد من أن احتجاز السيد طارق عزيز ال يرقى                    -  ٣٣
          باملعـايري       ارم       الـص         التقيد           على أساس                                                                                   إىل حرمان تعسفي من احلرية هي ضمان أن تقوم حمكمة مستقلة ونزيهة مبحاكمته              

  .                   الدولية حلقوق اإلنسان

  :                                                وعلى ضوء ما سلف، فإن رأي الفريق العامل هو ما يلي -  ٣٤

                    ً                                                                                       لن يتخذ الفريق موقفاً بشأن ادعاء التعسف يف حرمان السيد طارق عزيز من حريته أثناء فترة النـزاع                   ) أ (  
             الدويل املسلح؛

                                                          ادة السيادة العراقية، سيتابع الفريق العامـل تطـور                                                            وفيما يتعلق بادعاء التعسف يف احتجازه بعد استع         ) ب (  
                                        ويف غضون ذلك، يقرر تعليق القضية إىل         .                                                                             العملية وسيطلب املزيد من املعلومات من كلتا احلكومتني املعنيتني ومن املصدر          

  .              من أساليب عمله  )  ج (  ١٧                             ً        حني ورود مزيد من املعلومات طبقاً للفقرة 

 .٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٣٠  ُ      اعت مد يف 

 )العراق والواليات املتحدة األمريكية (٤٦/٢٠٠٥الرأي رقم 
  .    ٢٠٠٥      مارس /    آذار   ٩     تني يف           إىل احلكوم     موجهة  :      رسالة

  .                      السيد صدام حسني التكرييت  :     بشأن

  .                                            يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية                كلتا الدولتني طرف

   .)   ٠٠٥ ٢ /  ٣٨               من الرأي رقم  ١         الفقرة         الوارد يف          النص ذاته  ( - ١

  .                                                                                ويعرب الفريق العامل عن تقديره للحكومتني على املعلومات اليت قدمتاها بشأن هذه الرسالة - ٢

   .)    ٢٠٠٥ /  ٣٨               من الرأي رقم  ٣         الفقرة         الوارد يف          النص ذاته  ( - ٣

                                                                                                      ويف ضوء االدعاءات املقدمة، يرحب الفريق العامل بالتعاون الذي أبدته حكومتا العـراق والواليـات                - ٤
   .                                                                            وأحال الفريق العامل إىل املصدر الردين املقدمني من احلكومتني وتلقى تعليقاته عليهما  .     يكية           املتحدة األمر
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         أبريـل  /     نيسان    ٢٨     ً                                                                              ووفقاً للمعلومات الواردة من املصدر، فإن السيد صدام حسني التكرييت، املولود يف              - ٥
   .                                           ، هو عراقي اجلنسية وهو الرئيس السابق للعراق    ١٩٣٧

                    بواسـطة قـوات         ٢٠٠٣      مارس /    آذار    ٢٠                                           ملتاحة بصورة علنية، بدأ غزو العراق يف             ً              ووفقاً للمعلومات ا   - ٦
   ٩   ويف   .                                                                                              عسكرية تابعة يف األساس للواليات املتحدة األمريكية واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

       ُ                 غداد وأُعلن سقوط النظام                                                    ً       ، متكنت قوات الواليات املتحدة األمريكية من السيطرة رمسياً على ب    ٢٠٠٣       أبريل /     نيسان
                                           أعلن رئيس الواليات املتحدة األمريكية انتهاء     ٢٠٠٣      مايو /    أيار   ١   ويف   .                                    العراقي الذي يتزعمه الرئيس صدام حسني
        ، تولت   )    ٢٠٠٣ (    ١٤٨٣                                            وكما مت التسليم بذلك يف قرار جملس األمن           .                                             العمليات القتالية الرئيسية يف حرب العراق     

                                                 السلطات واملسؤوليات وااللتزامات احملـددة مبوجـب        "                        ً      حدة يف هذا التاريخ تقريباً                                   الواليات املتحدة واململكة املت   
    ".                                            بوصفهما دولتني قائمتني باالحتالل حتت قيادة موحدة    ...                      القانون الدويل املنطبق 

                                                                                           أنشأت قوات التحالف سلطة حتالف مؤقتة برئاسة حاكم عينته الواليات املتحدة، وقامت هذه               ) أ ( 
ُ  ّ              ، انتهى احتالل العراق وُحلّت سـلطة         ٢٠٠٤       يونيه /      حزيران    ٣٠    ويف    .                        س احلكم املؤقت العراقي                   السلطة بتعني جمل                         
        ً                                                                                            واعتباراً من ذلك التاريخ، استعاد العراق سيادته الكاملة وتولت حكومة مؤقتة املسؤولية التامة               .                التحالف املؤقتة 
       ، بقيت     ١٥٤٦               لقرار جملس األمن      ً  ووفقاً     )).     ٢٠٠٤ (    ١٥٤٦                   من قرار جملس األمن  ٢   و ١         الفقرتان  (             عن حكم البلد 

                                                                                               يف العراق، مع ذلك، بطلب من احلكومة املؤقتة، قوة متعددة اجلنسيات مكونة يف األساس من قوات عسكرية تابعة 
   .                         للواليات املتحدة وبريطانيا

   ُ                                                            ، أُلقي القبض على السيد صدام حسني يف تكريت بواسطة قوات               ٢٠٠٣       ديسمرب   /              كانون األول    ١٣    ويف   - ٧
         ومنذ ذلك   .                                                   ُ                      عة للواليات املتحدة، اليت كانت حينذاك قوة االحتالل، واحُتجز يف مكان مل يكشف عنه          عسكرية تاب

      ٢٠٠٤         ديـسمرب    /              كانون األول    ١٦                                                                                 التاريخ وحىت توجيه الرسالة، مل يلتق بالفريق الذي يتوىل الدفاع عنه إال يف              
            ويذكر املصدر   .                   ي حضرا تلك املقابلة                                                            عندما قابل أحد حمامييه حتت إشراف حارسني على األقل من اجليش األمريك

                                                                                                                أن حماميي جلنة الدفاع مل يتسن هلم إجراء مقابالت أخرى مع موكلهم على الرغم من الطلبات املتكـررة الـيت                    
   .  ُ                          قُدمت قبل وبعد املقابلة األوىل

                                  ُ                                                                 ويدعي املصدر أن السيد صدام حسني احُتجز يف البداية بوصفه أسري حرب مبوجب الشروط الواردة يف                - ٨
                                                   بيد أن حكومة الواليات املتحدة زعمت أنه مل يعد أسري حرب   .                                                اتفاقية جنيف الثالثة املتعلقة حبماية أسرى احلرب   

                                                                    ويضيف املصدر أن صدام حسني، بالرغم من هذا االدعاء مـن جانـب               .                                     بل أحد السجناء لدى حكومة العراق     
  .  مة                                                       حكومة الواليات املتحدة، ال يزال حتت السيطرة التامة هلذه احلكو

     ً         ووفقاً للمادة    .                                                    ، أنشأ جملس احلكم العراقي احملكمة العراقية اخلاصة           ٢٠٠٣       ديسمرب   /              كانون األول    ١٠    ويف   - ٩
   :                           من النظام األساسي هلذه احملكمة  )  ب ( ١

                                                                                             تتمتع احملكمة بالوالية القضائية على أي مواطن عراقي أو شخص مقـيم يف العـراق متـهم                  "  
                                                          أدناه داخل األراضي العراقية أو يف أي مكان آخـر،             ١٤       إىل     ١١   ن                                       بارتكاب اجلرائم الواردة يف املواد م     
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                        ُ               ، مبا يف ذلك اجلرائم اليت ارُتكبت يف            ٢٠٠٣      مايو /    أيار   ١        وحىت       ١٩٦٨       يوليه /   متوز    ١٧                 خالل الفترة من    
    ".                                                     إطار حريب العراق ضد مجهورية إيران اإلسالمية ودولة الكويت

                                                            لنظام األساسي للمحكمة هي اإلبادة اجلماعية، واجلرائم ضـد                 من ا    ١٤       إىل     ١١                                واجلرائم املذكورة يف املواد من      
           تـشرين     ١١    ويف    .   ١٤                                                                                         اإلنسانية، وجرائم احلرب، والقيام بانتهاك قوانني عراقية حمـددة مـذكورة يف املـادة               

    ّ                                                                   ُ                    ، وقّع رئيس العراق على النظام األساسي والنظام الداخلي اجلديدين للمحكمة، وأُعيـدت                 ٢٠٠٥        أكتوبر   /    األول
   .                                        وجبهما إىل احملكمة اجلنائية العراقية العليا         تسميتها مب

     ً                                                                                             ووفقاً للمعلومات املتاحة بصورة علنية، قام السيد صدام حسني باملثول أمام احملكمة اجلنائية العراقية العليا  -  ١٠
                                             وعقدت اجللسة يف مكان مل يعلن عنه ومل حيصل           .     ٢٠٠٤       يوليه /   متوز   ١   يف    )             توجيه االهتام  (                   حلضور اجللسة األوىل    

                  ُ                وباإلضافة إىل ذلك، أُبلغ الـسيد       .                                                واكتفى قاضي التحقيق بالتأكد من هوية املتهم        .                            ملتهم على املساعدة من حمام     ا
  .                                        ورفض توقيع حمضر املداوالت ألنه مل حيصل على حمام  .                                صدام حسني بسبعة اهتامات موجهة ضده

                              يف الثالثة املتعلقة حبمايـة                     ً                                                         ويؤكد املصدر أيضاً أن وضع السيد صدام حسني جيب أن تشمله اتفاقية جن             -  ١١
                                                   بيد أن حكومة الواليات املتحـدة بوصـفها قـوة            .                  ُ                                     أسرى احلرب، ألنه اعُتقل بسبب مشاركته يف نزاع مسلح        

                                                                                                             االحتالل والسلطة الراعية، رفضت منحه هذه احلماية، وقامت السلطات العراقية بتوجيه اهتامات ضـده أمـام                
   .                                                            اليات املتحدة يتحمالن املسؤولية القانونية عن اعتقاله بشكل تعسفي                               وعليه، يرى املصدر أن العراق والو  .      احملكمة

   :                                                          ويدعي املصدر أن احتجاز السيد صدام حسني تعسفي لألسباب التالية -  ١٢

                                    عدم توجيه االهتامات حال وقوع االعتقال؛ -
           من دون                                     مثل، السماح لـه باالتصال بأسرته     (                                                    عدم منحه كافة املزايا اليت يتمتع هبا أسري احلرب           -

  ؛ )                                                             تأخري ال مسوغ لـه أو احلصول على الوثائق املتعلقة بالتمثيل القانوين
                                                               إجباره على االستعداد للمحاكمة يف ظروف عزلة تامة عن العامل اخلارجي؛ -
                        احتجازه يف مكان غري معلن؛ -
       هـي                                           على الرغم من أن االهتامات املوجهة ضـده       (                                              التقييد الشديد املفروض على مقابلة حمامييه        -

    ).                               أخطر اهتامات تقع ضمن والية احملكمة

                                                                                         وخيلص املصدر إىل أن عدم مراعاة املعايري الدولية املتعلقة باحملاكمة العادلة علـى درجـة مـن          ) أ ( 
                                                                                             اخلطورة تضفي صفة التعسف على االعتقال السابق للمحاكمة الذي يتعرض له  املتهم، وكذلك على أي احتجاز 

ُ                                             ذلك، يدعي املصدر أن السيد صدام حسني ُمنع من حق االعتراض على مشروعية                        وعالوة على   .                 ينتج عن إدانته                                      
     ً                ً                                                                              وأخرياً، يشكك املصدر أصالً يف إمكانية إجراء حماكمة عادلة يف ظل الوضع األمين الراهن يف العراق،                  .        احتجازه

   .                                          أمام حمكمة تفتقر إىل االستقالل واحلياد املطلوبني

                            أن صدام حسني بانتظار تقدميه     ٢٠٠٥      مايو /    أيار   ٢                 ى الرسالة املؤرخة                             وتوضح حكومة العراق يف ردها عل -  ١٣
  .                                                                                                           للمحاكمة وأن من السابق ألوانه اخلوض يف مسائل تتعلق حبقه يف جتهيز دفاعه ويف احلصول على حماكمة عادلة                 
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ُ                          كما تقول احلكومة إن صدام حسني ُسمح لـه مقابلة أ           .                      ُ                              أما مكان احتجازه فلم ُيكشف عنه من أجل محايته            حد                             
                                                                        ، وامتدت تلك املقابلة لست ساعات متكن احملامي خالهلا من احلديث معـه                 ٢٠٠٥       أبريل /     نيسان    ٢٧           حمامييه يف   

   .                     حبرية حبضور أحد الضباط

           أن القـوة    )                   ً كما الحظ املصدر أيضاً (                                                                وتوضح حكومة الواليات املتحدة األمريكية يف ردها على الرسالة           -  ١٤
                                                                    تجاز املادي لصدام حسني مبوجب ترتيبات بني هذه القـوة وبـني وزارة                                               متعددة اجلنسيات يف العراق تتوىل االح     

                                           وبالتايل، ترى حكومة الواليات املتحدة أن حكومة   .                                                         العدل العراقية، بيد أنه خيضع للسلطة القانونية حملكمة عراقية
  .                                             العراق هي أفضل من يوضح األسس القانونية الحتجازه

                                                           ة الواليات املتحدة، يقول املصدر إن الواليات املتحـدة، بوصـفها       ً                            ورداً على اإلفادة اليت قدمتها حكوم  -  ١٥
                             وال ميكنها التنصل من هـذه        .                               ً                                               الدولة اليت حتتجز صدام حسني فعلياً، مسؤولة عن مراعاة حقه يف سالمة شخصه            

    .                                                                                           املسؤولية بذريعة أهنا حتتجزه بالنيابة عن حكومة العراق أو أنه غري حمتجز داخل أراضي الواليات املتحدة

                                                                                                        وفيما يتعلق بالرد املقدم من حكومة العراق، يشدد املصدر على أن حكومة العراق أكدت دقـة مجيـع                   -  ١٦
                                                                                  ويقول إن حقوق صدام حسني املتعلقة باحلصول على حمام، وجتهيز دفاعه، ويف احملاكمة               .                     االدعاءات اليت ذكرها  

             ويضيف املصدر     ).     ٢٠٠٥       أغسطس /  آب   ف         ً          اعتباراً من منتص   (     ً    شهراً     ٢٠             ُ  ِ                            العادلة قد انُتهِكت على مدى أكثر من        
                                                                                                        أن مقابلة احملامي للمتهم مرة واحدة حبضور أحد العسكريني األمريكيني ال تستويف بوضوح شـروط احلـق يف                  

     ً                                                                    وأخرياً، يذكر املصدر أن انتهاك حقوق صدام حسني تفاقم بسبب اهلجمـات              .                             احلصول على املساعدة من حمام    
                                                                   دفاع، وكذلك بإهانته بنشر صور يظهر فيه مبالبـسه الداخليـة، ومسـاح                                           املتكررة اليت تعرض هلا مرتل حمامي ال      

   .                                                احلكومة بتعرضه العتداءات بدنية أثناء وجوده يف احلبس

                                                            على خمتلف القضايا اليت أثارها املـصدر وحتديـد احلكومـة                            الواجب التطبيق                            ومن أجل حتديد القانون      -  ١٧
                                                    وعية االحتجاز واالنتهاكات احملتملة، إن وجدت، حلقوق                                             املسؤولة مبوجب القانون الدويل عن مشر       )        احلكومات (

  .                                                                          صدام حسني، يرى الفريق العامل ضرورة إبراز خصوصية مالبسات القضية املعروضة أمامه

                                                          ً                                           ويود الفريق العامل التشديد على أن السيد صدام حسني كان رئيساً للجمهورية عندما قامـت قـوات                -  ١٨
   ١    ويف    .     ٢٠٠٣        مـارس  /    آذار    ٢٠                                         ة واململكة املتحدة بغـزو العـراق يف                                             عسكرية من الواليات املتحدة األمريكي    

                                                        أن الواليات املتحدة واململكـة املتحـدة تولتـا الـسلطة         ١٤٨٣    َّ                       ، سلَّم جملس األمن يف قراره        ٢٠٠٣      مايو /    أيار
  رب     ديسم /              كانون األول    ١٣    ويف    .                                                                                واملسؤولية وااللتزامات القابلة للتطبيق مبوجب القانون الدويل يف أراضي العراق         

                      ً              وقامت قوات االحتالل الحقاً بإنـشاء        .                                                           ، ألقت القوات األمريكية القبض على صدام حسني يف تكريت             ٢٠٠٣
   .                                                        سلطة حتالف مؤقتة برئاسة مبعوث عينته حكومة الواليات املتحدة

                                                           ، انتهى االحتالل واستعاد العراق سيادته الكاملة من خالل احلكومة     ٢٠٠٤       يونيه /      حزيران    ٣٠  يف   ) أ ( 
                                      ، بقيت يف العراق، بطلب من احلكومة           ٢٠٠٤       يونيه /      حزيران   ٨          املؤرخ       ١٥٤٦     ً                    ووفقاً لقرار جملس األمن       .       املؤقتة

   ويف   .                                                                                                          املؤقتة، قوة متعددة اجلنسيات مكونة بصورة أساسية من القوات العسكرية للواليات املتحـدة وبريطانيـا              
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                                    اع السيد صدام حسني وأعضاء آخرين                                                                                   مرحلة ما قبل استعادة العراق لسيادته، قامت سلطة التحالف املؤقتة، بإيد          
    ".                حبكم األمر الواقع "   أو   "     رمسية "                                              يف النظام العراقي السابق يف عهدة العراقيني بصورة 

                   من قيـادة حـزب     ١١     ً                    ُ ِ                                                ووفقاً لبعض التطورات اليت أُعِلن عنها يف القضية قيد النظر، قام صدام حسني و     -  ١٩
  ُ                            وذُكر أن قاضي التحقيق قرأ على   .                              احملكمة اجلنائية العراقية العليا                                             البعث السابقة باملثول أمام كبري قضاة التحقيق يف 
                                                 ومل حيصل املتهمون على حمام وال توجد نسخة كاملة وعلنية   .                                           املتهمني االهتامات املوجهة ضدهم وقام باستجواهبم 

   .            من اإلجراءات

                   معـه يف قـضية                                                 ، بدأت حماكمة صدام حسني وسبعة من املتهمني           ٢٠٠٥        أكتوبر   /              تشرين األول    ١٩    ويف   -  ٢٠
  :                                                           وأثناء اجللسة، أثار حمامي الدفاع وبعض املتهمني ثالثة اعتراضات هي  .                                   أمام احملكمة اجلنائية العراقية العليا       الدجيل 

                                                             عدم منح الدفاع الوقت الكايف لدراسة امللف النهائي وجتهيز الدفاع؛ -
                                               عدم منح حمامي الدفاع فرصة كافية ملقابلة املتهمني؛  -
  .                              ملتعلقة مبشروعية احملكمة واختصاصها         الشواغل ا -

                 ُ             وكانت اجللسات قد أُجلت مرة       .     ٢٠٠٥       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٨                                  وقامت احملكمة بتأجيل احملاكمة حىت       -  ٢١
   .     ٢٠٠٥      ديسمرب  /            كانون األول ٥   حىت   )     ٢٠٠٥      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٣٠ (                         أخرى وقت إعداد هذا الرأي 

                                                         اليوم الالحق للجلسة االفتتاحية، قام مسلحون باختطـاف               ، أي       ٢٠٠٥        أكتوبر   /              تشرين األول    ٢٠    ويف   -  ٢٢
ُ              ً                   وُعثر عليه مقتوالً يف وقت الحـق         .                                                                      السيد سعدون اجلنايب من مكتبه وهو حمامي أحد املتهمني مع صدام حسني             

   .       ً                ومصاباً بطلقتني يف الرأس

            مد الزبيدي                                                          ، أقدم مسلحون يقودون سيارة على قتل السيد عادل حم             ٢٠٠٥       نوفمرب   /               تشرين الثاين   ٨    ويف   -  ٢٣
   .                ً                                         ، وأصابوا حمامياً آخر من هيئة الدفاع هو السيد ثامر اخلزاعي      الدجيل                  ً             الذي كان ميثل متهماً آخر يف قضية 

                                ُ                                                                      ويدعي املصدر أن السيد صدام حسني اعُتقل يف البداية بوصفه أسري حرب، بيد أنه مل حيصل على كافة                   -  ٢٤
                  ومل تقـدم حكومـة     .                                 لثالثة املتعلقة حبماية أسرى احلـرب                                                    املزايا املمنوحة ألسرى احلرب مبوجب اتفاقية جنيف ا       

                       ً             ومع ذلك، من املعلـوم جيـداً أن          .                                                                          الواليات املتحدة أو حكومة العراق يف رديهما معلومات بشأن هذا االدعاء          
                                                                                                حكومة الواليات املتحدة أقرت منذ األيام األوىل لوقوع الرتاع يف العراق بأن اتفاقيات جنيف تنطبق بشكل كامل 

   ٥                                                كما أعطت ضمانات مفادها أهنا تعتزم االمتثال للمادة   .                                            ألشخاص الذين يعتقلون أثناء الرتاع يف هذا البلد     على ا
                                                                                                                  من اتفاقية جنيف الثالثة ومبعاملة مجيع املقاتلني الذين يلقى القبض عليهم يف العراق كأسرى حرب ما مل حتـدد                   

   .  )٦ (                               حمكمة خمتصة عدم أهليتهم هلذا الوضع

                                                      

اجللسة اإلعالمية املتعلقة باتفاقية جنيف، أسرى احلرب من "انظر : ٢٠٠٣ أبريل/نيسان       ُ        تصريح أ ديل به يف  )٦(
 :، وهي متاحة على املوقع٢٠٠٣ أبريل/نيسان ٧" العدو وجرائم احلرب

http//www.defenselink.mil/transcripts/2003/t04072003 t407genv.html. 



A/HRC/4/40/Add.1 
Page 38 

 

            على الرغم     ٢٠٠٤       يونيه /      حزيران    ٣٠                                                ً     ق العامل هو أن االحتالل التام هلذا البلد كان مستمراً حىت           ورأي الفري -  ٢٥
       وعليه،   .     ٢٠٠٣      مايو /    أيار   ١                                                                                            من إعالن قوات التحالف اليت قامت بالغزو أن العمليات القتالية الرئيسية قد انتهت يف               

                    على أقل تقدير، ألن     ٢٠٠٤       يونيه /      حزيران    ٣٠                                                       حيظى وضع صدام حسني باحلماية مبوجب اتفاقية جنيف الثالثة، حىت 
   .                                                                                           احتجازه مت يف إطار نزاع مسلح دويل أدى إىل غزو العراق بواسطة قوات الواليات املتحدة والتحالف املسلح

                        من أسـاليب عملـه        ١٤                              من أساليب عمله والفقرة        ١٦     ً                              ً               وتبعاً لذلك، فإن الفريق العامل، وفقاً للفقرة         -  ٢٦
      إىل      ٢٠٠٣       ديسمرب   /              كانون األول    ١٣                                               مشروعية احتجاز السيد صدام خالل الفترة من               ّ            ، لن يقّيم مدى      )٧ (      املنقحة
                                                                       ، ألنه حدث خالل نزاع مسلح دويل وقد أقرت حكومة الواليات املتحدة بأن اتفاقيات     ٢٠٠٤       يونيه /      حزيران    ٣٠

   .                                                         جنيف تنطبق على األشخاص الذين يعتقلون أثناء الرتاع يف العراق

                                                                     من اتفاقية جنيف الثالثة جيوز احتجاز أسرى احلرب الذين يقعون              ١١٩           من املادة        ً                  ووفقاً للفقرة اخلامسة     -  ٢٧
                                                  والفريق العامل ليس يف وضع يسمح لـه بتقيـيم           .                                                           حتت طائلة اإلجراءات اجلنائية إىل أن تنتهي تلك اإلجراءات        

                ق املؤقتة مـع                                                                                                  مدى تطابق إجراءات حتويل السيد صدام حسني من عهدة سلطة التحالف املؤقتة إىل حكومة العرا              
                                                    من اتفاقية جنيف الثالثة اليت مـن أطرافهـا             ١١٩    و    ١١٨    و   ١٢       املواد   (                                        أحكام القانون اإلنساين الدويل املنطبقة      

                                                                                   ومع ذلك، ال يناقش الفريق العامل مسألة أن السيد صدام حسني بقـي يف عهـدة                   ).                         الواليات املتحدة والعراق  
   .                 ليمه حبكم القانون                                           الواليات املتحدة حبكم األمر الواقع بالرغم من تس

      القوة ̀                      السجني وضع يف عهدة      "                    لفريق العامل بأن         إىل ا                                                 وتعترف حكومة الواليات املتحدة يف ردها املقدم         -  ٢٨
   ".                                                                مبوجب اتفاق مع وزير العدل العراقي رغم أنه خيضع لسلطة حمكمة عراقية̀                         املتعددة اجلنسيات يف العراق

                      حتت مسؤولية أعضاء        ٢٠٠٤       يوليه /   متوز   ١         ً       كان حمتجزاً حىت                                             وخيلص الفريق العامل إىل أن صدام حسني         -  ٢٩
        ً  واعتباراً   .                                                                                    التحالف فقط بوصفهم قوات االحتالل أو، على وجه التحديد، حتت مسؤولية حكومة الواليات املتحدة

     عراق                                                                                                                     من ذلك التاريخ، ومبا أن احملكمة اجلنائية العليا العراقية هي حمكمة تابعة لدولة العراق ذات السيادة، فإن ال                 
ّ                   ِ           مسؤول عن االحتجاز السابق للمحاكمة بالنسبة ألي شخص وّجهت إليه اهتامات من ِقبل احملكمة      ً        ونظراً حلقيقة   .                                                  

                                                                                               أن صدام حسني رهن االحتجاز املادي لسلطات الواليات املتحدة، فإن أي استنتاج حمتمل يتعلق بالطابع التعسفي 
   .                 الواليات املتحدة                                             حلرمانه من احلرية قد يثري املسؤولية الدولية حلكومة

َ  َ                                       ، فقد َمثَل صدام حسني أمام احملكمة اجلنائية العليا     ٢٠٠٤      يونيه  /        حزيران  ٣٠                           وبالنسبة لفترة االحتجاز بعد  -  ٣٠       
                                          وعقدت اجللسة يف مكان غري معلوم ومل حيصل          .     ٢٠٠٤       يوليه   /      متوز  ١                                        العراقية حلضور اجللسة األوىل حملاكمته يف       

ل                              ورفض التوقيع على حمضر      .                                                  يت عليه أثناء هذه اجللسة االهتامات املوجهة ضده                                  ُ        املتهم على املساعدة من حمام، وُت
  ،     ٢٠٠٤      يوليه  /     متوز ١                                     وعليه، بصرف النظر عن صفة اعتقاله قبل   .                                     اإلجراءات ألنه مل حيصل على مساعدة من حمام

               الدويل اخلاص                         ً                                                                          فقد أصبح بعد ذلك مدعياً عليه يف إجراء جنائي مما خيوله حق احلصول على احلماية مبوجب العهد                
                                                      

ال يتناول الفريق العامل حاالت النـزاع املسلح الدويل بقدر ما تكون هذه احلاالت مشمولة باتفاقيات جنيف  )٧(
  وبروتوكوليها اإلضافيني، وال سيما عندما يكون ذلك من اختصاص اللجنة الدولية ١٩٤٩أغسطس / آب١٢املؤرخة 

 .للصليب األمحر
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   ٩                من املـادة      ٣                                                                       ومبا أن الواليات املتحدة والعراق قد صدقتا على العهد فإن الفقرة              .                          باحلقوق املدنية والسياسية  
   .                      تنطبقان على اعتقاله  ١٤       واملادة 

                                                          ً                                             ومع أن احلكومة العراقية وحكومة الواليات املتحدة مل تقدما ردوداً مفصلة على االدعـاءات املتعلقـة                 -  ٣١
                          ً                                                اليت متس احلق يف الدفاع، وفقاً ملا احتج به املصدر، متكن الفريق العامل من احلصول  ت               لقضية واالنتهاكا       خبصائص ا

  .                                                                                     على معلومات عن احملكمة اجلنائية العليا العراقية ونظامها الداخلي وقام بتجميع تلك املعلومات

                         ، ويف األيام األوىل مـن        ٠٣  ٢٠       ديسمرب   /              كانون األول    ١٠                                         وشكل جملس احلكم العراقي هذه احملكمة يف         -  ٣٢
                         وال يعلم الفريق العامل      .                                                                    ، قام الربملان العراقي املؤقت بتعديل النظام األساسي الذي حيكمها             ٢٠٠٤       أغسطس   /  آب

                                                 ومع ذلك، مثة ما يثري القلـق إزاء سـحب أو             .                                                                املعايري اليت اتبعتها حكومة العراق يف تسمية قضاة هذه احملكمة         
                                                                     كما يساور الفريق العامل القلق إزاء الظروف احمليطة بتحضري احملاكمة، اليت من   .  ة                           استبدال العديد من قضاة احملكم

                ً                                                                                                 شأهنا التأثري سلباً على استقاللية ونزاهة احملكمة أو إعطاء االنطباع على األقل بأن احملكمة تنقصها االسـتقاللية                 
   .                والرتاهة املطلوبني

                                                ال حماميي الدفاع وسلوك التهديد الذي ميارسه اجلمهور                                         وقد تتعرض احملكمة لضغوط ال مربر هلا جراء اغتي -  ٣٣
                                              وعلى وجه اخلصوص، فإن إعادة تطبيق عقوبـة          .                                                            ضد بعض املتهمني بسبب األخطاء اليت ارتكبها النظام السابق        

      من    ١٤              من املادة     ٥                                                                      ً                        اإلعدام يف اآلونة األخرية وعدم جواز الطعن يف اإلدانة واحلكم، وهو ما يتناىف متاماً والفقرة                
   .                                                                               لعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، قد يلقيان بظلهما على شرط نزاهة احملاكمة ا

                                                                                                     وأثار املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني، السيد لياندرو ديـسبوي، يف تقريـره الـسنوي                 -  ٣٤
            احملكمة اخلاصة  "                 ائية اجلارية أمام                                                     العامة الشواغل الشخصية اليت تساوره إزاء اإلجراءات القض          إىل اجلمعية   )     ٢٠٠٥ (

  :    ً قائالً  "         العراقية

                                                                                               على الرغم من التزام القضاة وجهودهم الشخصية والتعاون الذي قدمته العديد من البلـدان               " 
                                                                                                     من أجل إنشاء احملكمة، إال أنه خيشى أن يتأثر استقالهلا نتيجة الضغط الذي يتعرض لــه القـضاة                  

                                               وعالوة على ذلك، تعاين احملكمة نفسها من بعض االختالالت   .     عراق                                    وأجواء انعدام األمن السائدة يف ال     
                                                                                       اليت ميكن أن يعزى بعضها إىل الطريقة اليت أنشئت هبا، وال سيما إىل اقتصار نطاق اختصاصها القضائي 
                                                                                                    على فئات حمددة وعلى إطار زمين حمدد، إذ إن احملكمة، على سبيل املثال، ال حتـاكم إال املـواطنني                   

  .                               ، وهو تاريخ بـدء االحـتالل          ٢٠٠٣      مايو   /    أيار   ١                                      وفقط بشأن األعمال اليت ارتكبت قبل                  العراقيني،  
  .                                                                                                 ويدل متتع احملكمة بسلطة فرض عقوبة اإلعدام على مدى خرقها للمعايري الدولية حلقـوق اإلنـسان               

     ً                                                                                                ونظراً ألهنا أنشئت أثناء فترة احتالل بتمويل أساسي من الواليات املتحـدة، فقـد مت التـشكيك يف                  
                                         وحيث املمثل اخلاص السلطات العراقية على        .                                                     وعيتها على نطاق واسع وهو ما نال من مصداقيتها           مشر
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                                                                                                        االقتداء باملثال الذي أعطته بلدان أخرى لديها نظم قضائية خمتلة، وذلك بأن تطلب من األمم املتحدة                
  . )٨ ( "                                                 إنشاء حمكمة مستقلة حتترم املعايري الدولية حلقوق اإلنسان

                                                          كما يشعر بالقلق إزاء اإلجراءات اجلنائية يف قضية صدام           .                             ق العامل نفس هذه الشواغل                 وتساور الفري  -  ٣٥
                                                               ومن الواضح أن صدام حسني ال يستطيع مقابلة حماميه إال حبضور             .                                       حسني، ال سيما احلق يف احلصول على حمام       

                    افية ملـا تـستوجبه                                                                     وليس من الواضح ما إذا كان بإمكانه مقابلة حماميي الدفاع بصورة ك       .                مسؤولني أمريكيني 
                 ، قـدم حمـامي         ٢٠٠٥        أكتوبر   /              تشرين األول    ١٩                           وأثناء اجللسة املعقودة يف       .                                   قضية على هذا القدر من التعقيد     

  :                                   الدفاع وبعض املتهمني ثالثة اعتراضات هي

                                                             عدم منح الدفاع الوقت الكايف لدراسة امللف النهائي وجتهيز الدفاع؛ -
             بلة املتهمني؛                                   عدم منح حمامي الدفاع فرصة كافية ملقا -
  .                                       الشواغل املتعلقة مبشروعية احملكمة واختصاصها -

     ُ                      ً                                                                                       كما أُحيط الفريق العامل علماً بوجود تباين يف عدة نقاط بني قانون اإلجراءات اجلنائية العراقي القدمي وبـني                   -  ٣٦
   .              حجية على اآلخر                                                                                      النظام الداخلي للمحكمة اجلنائية العليا العراقية، وليس من الواضح ما هو القانون الذي لـه 

ّ                                ومبا أن االختالالت اإلجرائية اليت تشكل انتهاكاً للحق يف احملاكمة العادلة ميكن أن ُتقّوم، مـن حيـث                   -  ٣٧   ُ                              ً                                        
                                                                                                                 املبدأ، خالل املراحل الالحقة من اإلجراءات اجلنائية، يرى الفريق العامل أن من السابق ألوانه اختاذ موقف اآلن                 

        ً                                                             امل متاماً أن اإلجراءات القضائية اجلارية يف العراق اآلن ترمي إىل تقدمي صدام                 ويدرك الفريق الع  .                بشأن هذه النقطة
                                                                      ُ                                            حسني وكبار قادة النظام العراقي السابق إىل العدالة بسبب اجلرائم اخلطرية اليت ُيزعم أهنم ارتكبوها حبق الشعب                 

                                  اإلبادة اجلماعيـة وجـرائم ضـد                   ُ             ً                    واجلرائم اليت ُيالحقون قضائياً بسببها تشمل         .                               العراقي وبعض البلدان اجملاورة   
   .                                          اإلنسانية وجرائم حرب، ولكنها ال تقتصر عليها

                     جلنة حقـوق اإلنـسان     (                            ً      ً                                              ويلتزم الفريق العامل التزاماً راسخاً، بوصفه أحد آليات جملس حقوق اإلنسان             -  ٣٨
               وتقوميه بتقدمي                                                                             ، مببدأ وجوب التحقيق يف أي انتهاك حلقوق اإلنسان، سواء أن ارتكبه سياسيون أو غريهم، )     ً سابقاً

                                                             ومع ذلك، فإن أي إجراء يهدف إىل تقومي االنتـهاكات اجلـسيمة          .                                             اجلناة إىل العدالة إذا اقتضت الضرورة ذلك      
                                                                                                 حلقوق اإلنسان، وهو ما يرحب به الفريق العامل، جيب أن حيترم بشدة القواعد واملعايري اليت حددها اجملتمع الدويل 

                                   فانتهاك حقوق املتهم قـد يـؤدي         .    ُ                             خص ُيتهم بارتكاب جرمية جنائية                                             وأقرها فيما يتعلق باحترام حقوق أي ش      
                                                                                         وينطبق ذلك بصفة خاصة على القضية الراهنة؛ إذ إن أي انتهاك حلقوق قادة النظـام                 .                         بسهولة إىل نتائج عكسية   

ّ                                                  السابق يف اإلجراءات اجلنائية اجلارية ضدهم قد يقّوض مصداقية النظام القضائي لدولة العراق الدميقراطية   .         الوليدة                                           

                                                                                                       ويف الظروف الراهنة، يرى الفريق العامل أن الطريقة السليمة لضمان أن احتجاز صدام حسني ال يشكل                 -  ٣٩
      ً                                                                            ً     ً                            حرماناً من احلرية بصورة تعسفية هي تقدميه للمحاكمة أمام حمكمة مستقلة ونزيهة متتثل امتثاالً تامـاً للمعـايري                  

   .                    الدولية حلقوق اإلنسان
                                                      

 .١٥، صفحة (A/60/321)انظر  )٨(



A/HRC/4/40/Add.1 
Page 41 

  :                          يرى الفريق العامل ما يلي                  وعلى أساس ما تقدم، -  ٤٠

                                                       ادعاء حرمان السيد صدام حسني من حريته بشكل تعسفي                                    ً            لن يتخذ الفريق العامل موقفاً بشأن         ) أ (  
                            خالل فترة الرتاع املسلح الدويل؛

                                                                                 سوف يتابع الفريق العامل تطور القضية ويطلب احلصول على املزيد من املعلومات من احلكومتني   ) ب (  
                                                من أساليب عمله، يقرر الفريق العامل إبقاء القضية   )  ج (  ١٧                ً          ويف غضون ذلك وعمالً بالفقرة   .    صدر              املعنيتني ومن امل

   .                                       قيد النظر إىل حني تلقي املزيد من املعلومات

 .٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٣٠اعتمد يف 

 )اليمن (٤٧/٢٠٠٥الرأي رقم 
  .    ٢٠٠٥      أغسطس  /    آب ٩  يف             إىل احلكومة      موجهة  :      رسالة

  .                                                                           يد حممد شاهر حممد القداسي، والسيد صالح ناصر سامل علي، والسيد حممد فرج أمحد بامشيلة        السيد ول  :     بشأن 

  .                                              طرف يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       الدولة  

   .)    ٢٠٠٥ /  ٣٨               من الرأي رقم  ١         الفقرة         الوارد يف     ذاته      النص  ( - ١

  .                            لومات املطلوبة يف الوقت املناسب                                                  ويعرب الفريق العامل عن تقديره للحكومة على تقدمي املع - ٢

   .)    ٢٠٠٥ /  ٣٨               من الرأي رقم  ٣         الفقرة         الوارد يف     ذاته      النص  ( - ٣

                      وأحال الفريق العامل     .                                                                                ويف ضوء االدعاءات املقدمة، يرحب الفريق العامل بالتعاون الذي أبدته احلكومة           - ٤
                                   ء رأي بشأن وقائع ومالبسات القضايا يف                                   ويرى الفريق العامل أن بإمكانه إبدا  .                              إىل املصدر الرد املقدم من احلكومة

  .                                          ً                            سياق االدعاءات املقدمة ورد احلكومة عليها، فضالً عن املالحظات اليت قدمها املصدر

                     ُ                            ، وهو مواطن ميين، قد اعُتقل يف مجهورية إيران                                             السيد وليد حممد شاهر حممد القداسي                       ويقول املصدر إن     - ٥
                      ً                                      لفترة ثالثة أشهر تقريباً قبل تسليمه، مع مواطنني أجانب معتقلني،    ُ          واحُتجز هناك   .     ٢٠٠١                    اإلسالمية يف أواخر عام 

   ُ                         واحُتجز يف سجن يف كـابول        .                                                                              إىل السلطات يف أفغانستان اليت سلمتهم بدورها إىل الواليات املتحدة األمريكية          
ُ                                                  ُ                             حيث ُعصبت عيناه وجرى التحقيق معه وتلقى هتديدات بالقتل واُتهم باالنتماء لتنظيم القاعدة         ليد حممد  و     ووضع   .     

                                 منهم داخل زنزانة مـساحتها        ١٠                                                       مع معتقلني آخرين يف زنزانات حتت األرض، وكان كل                             شاهر حممد القداسي  
ِ                وبعد االحتجاز ملدة ثالثة أشهر يف كابول، ُنِقل إىل           .                                                  ثالثة أمتار وتعرضوا باستمرار إىل موسيقى صاخبة        ×        متران    ُ                                    

                        وبعد قضاء شهر يف هذه       .                               دة باغرام اجلوية خارج كابول                                                          مركز احتجاز تابع للقوات العسكرية األمريكية يف قاع       
                                                               إىل القاعدة العسكرية التابعة للواليات املتحدة األمريكيـة يف                                    وليد حممد شاهر حممد القداسي                        القاعدة، مت ترحيل    

   .                        خليج غوانتانامو، يف كوبا
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ّ      وُرّحل   - ٦  ُ   .     ٢٠٠٤         أبريـل  /     نيسان   ة                                             من خليج غوانتانامو إىل اليمن يف بداي                                    وليد حممد شاهر حممد القداسي     
            وقام ممثلون    .                     ُ                   ومل حيصل على حمام ومل ميثُل أمام حمكمة         .    ُ                                                 واحُتجز فور وصوله يف سجن األمن السياسي يف صنعاء        

              وليد حممد شاهر                            وأبلغ موظفو السجن املصدر أن   .     ٢٠٠٤       أبريل /     نيسان                                 عن املصدر بزيارته يف السجن يف منتصف 
 ُ                            وُنقل بعد ذلك إىل سجن تعز حيث   .                            راحه فور انتهاء هذا التحقيق                  ُ          خيضع للتحقيق وسوف ُيطلق س              حممد القداسي 

                                                                   حمام من منظمة مركز احلقوق الدستورية وهي منظمة غري حكومية من الواليات     ٢٠٠٥       يونيه /      حزيران    ٢١        قابله يف 
         تراض على                               ُ              ومل توجه إليه اهتامات جنائية ومل ُيمنح فرصة االع  .              ً             وال يزال حمتجزاً يف هذا السجن  .                املتحدة األمريكية
                                 وليد حممد شاهر حممد القداسـي                                                                وعلم املصدر من رئيس إدارة األمن السياسي يف صنعاء أن             .                 مشروعية اعتقاله 

                       ُ                                                                                    واحملتجزين اآلخرين الذين أُعيدوا من غوانتانامو حمتجزون بطلب من سلطات الواليـات املتحـدة األمريكيـة                
  .                                سلطات األمريكية بغرض التحقيق معهم                                                 وسيستمر احتجازهم يف اليمن إىل حني استالم ملفاهتم من ال

     ً                 عاماً كان يعيش يف       ٢٧                                                                               وفيما يتعلق بالسيد صالح ناصر سامل علي، يقول املصدر إنه مواطن ميين عمره               - ٧
ِ      وقد اعُتقل يف هذا التاريخ يف جاكرتا بواسطة الشرطة اإلندونيسية وُنِقل   .     ٢٠٠٣      أغسطس  /    آب  ١٩           جاكرتا حىت    ُ                                                     ُ      

                                                                     حتجازه ملدة أربعة أيام، انتهت خالهلا صالحية جواز سفره، أبلغ صالح ناصر سامل       وبعد ا  .                   إىل أحد مراكز اهلجرة
ّ                                   علي بأنه سوف ُيرّحل إىل اليمن عن طريق األردن         ِ                                    وعند وصوله إىل مطار عمان، ُنِقل إىل مركز احتجاز تـابع             .              ُ    ُ                         

                    تان وتعرض للتعذيب                                                                                             إلدارة االستخبارات األردنية حيث جرى التحقيق معه بشأن فترة إقامته السابقة يف أفغانس            
   .                            بصورة متكررة ملدة أربعة أيام

     ً                                عاماً، يقول املصدر إنه مواطن ميين كان   ٣٧                  ، البالغ من العمر                         السيد حممد فرج أمحد بامشيلة            فيما يتعلق ب و - ٨
                   وعند وصوله إىل مطار   .                         ، سافر إىل األردن مع زوجته    ٢٠٠٣       أكتوبر  /             ويف تشرين األول  .          ً              يعيش أيضاً يف إندونيسيا  

  ،     ٢٠٠٣          أكتـوبر    /              تشرين األول    ١٩                      وبعد ثالثة أيام، يف       .                                             احتجزت سلطات اهلجرة األردنية جواز سفره           عمان،
 ُ                                           وُيدعى أنه تعرض للتعذيب بصورة متكـررة         .                                                                      اعتقلته دائرة املخابرات العامة األردنية واحتجزته ملدة أربعة أيام        

   .               خالل هذه الفترة

 ُ                   ُنقال من الـسجن يف                    حممد فرج أمحد بامشيلة       والسيد                                               كما يقول الصدر إن السيد صالح ناصر سامل علي       - ٩
                                                ومت نقلهما إىل مركز االحتجاز املـذكور وعيـوهنم         .                                                       األردن إىل مركز احتجاز خاضع لسيطرة الواليات املتحدة       

                                          ُ                                                   معصوبة بعد رحلة جوية استغرقت عدة ساعات واحُتجزا حتت األرض، ومل يتمكنا بالتايل من التعرف على مكان 
                                                                                               وكانت القوات اليت تولت نقلهما إىل مركز االحتجاز والقوات املسؤولة عن املركـز تابعـة                 .             مركز االحتجاز 

 ُ        ً                    ً                                            وُنقال الحقاً، وعيوهنم معصوبة أيضاً، على منت طائرة عمودية إىل مركز احتجاز آخر   .                        للواليات املتحدة األمريكية
                  وجـرى التحقيـق      .              مرفق االحتجاز                                            ومل يتمكنا بالتايل من التعرف على مكان          .                             خيضع لسيطرة الواليات املتحدة   

                                                                                                             معهما يف كال املرفقني عن أنشطتهما يف أفغانستان وإندونيسيا، وما يعرفانه من معلومات عن أشخاص آخـرين                 
   .              متهمني باإلرهاب

ُ                    يف ُعهدة الواليـات                          حممد فرج أمحد بامشيلة        ً                                                    ووفقاً للمصدر، بقي السيد صالح ناصر سامل علي والسيد           -  ١٠    
                                                                  وخالل هذه الفترة، وضعا يف احلبس االنفرادي ومل يلتقيا بأي شخص             .      ً               شهراً على التوايل    ٨ ١    و   ٢٠             املتحدة ملدة   

ّ                              وكانت املوسيقى الغربية الصاخبة ُتشّغل يف زنزانتيهما طوال          .                                           سوى حراس السجن واحملققني واملترمجني الفوريني        ُ                              
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                  ُ                    رمي وأشرطة فيديو وأُتيحت هلما فرصة                                                                          وأثناء وجودمها يف املرفق الثاين مت تزويدمها بكتب منها القرآن الك            .      اليوم
   .                                                          وكان أحد األطباء يقوم بزيارة صاحل ناصر سامل على مرتني يف الشهر  .                   ممارسة متارين رياضية

     إىل                     حممد فرج أمحد بامشيلـة   ُ                                         ، ُنقل السيد صالح ناصر سامل علي والسيد           ٢٠٠٥      مايو /    أيار   ٥          ويف حوايل    -  ١١
  ُ        ً                       وأُخذا الحقاً إىل صنعاء لفتـرة        .                             ما يف السجن املركزي يف عدن                                                 اليمن من دون تفسري لذلك حيث جرى اعتقاهل       

                                                                                       ومها اآلن رهن االعتقال يف مرفق فتح التابع لألمن السياسي يف عدن حيث قام أفـراد                  .          ُ                وجيزة مث أُعيدا إىل عدن    
  .                 أسرتيهما بزيارهتما

                                 توجه إليهما أية اهتامات ومل          مل                      حممد فرج أمحد بامشيلة                                                         ويوضح املصدر أن السيد صالح ناصر سامل علي والسيد           -  ١٢
                                                وأبلغ ممثلون عن احلكومة اليمنية املصدر بـأن          . ُ                               ُ                                     ُيقدما للمحاكمة مبوجب أي هتمة ومل ُيبلغا بأسباب استمرار احتجازمها         

  .                                                               ً                  سبب احتجازمها هو أن نقلهما من املعتقل يف الواليات املتحدة كان مشروطاً باحتجازمها يف اليمن

                وصالح ناصر سامل                   حممد فرج أمحد بامشيلة                               جاز وليد حممد شاهر حممد القداسي و     ً                 ووفقاً للمصدر، فإن احت -  ١٣
                                                                                               علي ال يستند إىل أي أسس قانونية وهو بالتايل احتجاز تعسفي، ال سيما وأن الواليات املتحدة أفرجت عن هؤالء 

       ُ            ن، حيث ُيحتجز وليد                                                                              األشخاص الثالثة من دون توجيه اهتامات ضدهم ومل توجه إليهم أية اهتامات جنائية يف اليم
                             وصالح ناصر سامل علي منذ                           حممد فرج أمحد بامشيلة        ً  ُ                   شهراً وُيحتجز كل من        ١٨                              حممد شاهر حممد القداسي منذ      

                ومل يتم إبالغهم     .                                                                                  ومل يصدر عن أي سلطة مينية قرار بشأن اعتقاهلم أو بيان يوضح أسباب االحتجاز               .           ثالثة أشهر 
ُ                                               قانونية وُحرموا من حق االعتراض على مشروعية احتجـازهم ومل                                       بأي اهتامات ضدهم ومل حيصلوا على مساعدة            

   . ُ                            ُتعقد أي جلسة للنظر يف قضيتهم

                وصالح ناصر سامل                   حممد فرج أمحد بامشيلة                                                    ويضيف املصدر أن احتجاز وليد حممد شاهر حممد القداسي و    -  ١٤
                              ملتهم يف املثول أمام قاض أو مدعي                 ً                        ً                              علي يشكل انتهاكاً للقانون احمللي اليمين أيضاً ألن هذا القانون ينص على حق ا

                                                                                          ساعة من االحتجاز، وعلى حقه يف االعتراض على األسس القانونية لالحتجاز ويف التمـاس                 ٢٤              عام يف غضون    
                                                              وعالوة على ذلك، ينص القانون اليمين على عدم جواز االحتجاز إال بسبب   .                                 املساعدة القانونية على وجه السرعة

   .                          أفعال يعاقب عليها القانون

                                                                                                    وتؤكد احلكومة يف ردها على هذه االدعاءات أن الواليات املتحدة سلمتها السيد وليد حممد شاهر حممد                -  ١٥
   ُ                                  واحُتجز هؤالء األشخاص يف مرفق تابع        .                               والسيد صالح ناصر سامل علي                          حممد فرج أمحد بامشيلة                    القداسي والسيد   

                              وتـضيف حكومـة الـيمن أن         .          القاعـدة                                                                     للشرطة األمنية بدعوى تورطهم يف أنشطة إرهابية ذات صلة بتنظيم           
                                                                                               السلطات املختصة ال تزال تتعامل مع القضية وهي بانتظار استالم ملفاهتم من سلطات الواليات املتحدة من أجل  "

   ".                      إحالتهم إىل املدعي العام

      نوفمرب  /             تشرين الثاين ٨                                                                ويقول املصدر يف رده على مالحظات احلكومة إن األشخاص الثالثة حمتجزون منذ  -  ١٦
  .                                                                                           بينما ال تزال احلكومة تصرح بأهنا تنتظر استالم امللفات املتعلقة بقضاياهم من سلطات الواليات املتحدة    ٢٠٠٥

   .                                                                                           وبإمكان الفريق العامل إبداء رأي على أساس املعلومات املتطابقة املقدمة أعاله من املصدر ومن احلكومة -  ١٧
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                       والسيد سامل، وهـي           بامشيلة                           السيد القداسي والسيد                                      ّ               وتقول احلكومة إن الواليات املتحدة سلّمت اليمن       -  ١٨
                   ويدل ذلك بوضوح على   .                                                                               بانتظار استالم ملفاهتم من سلطات الواليات املتحدة من أجل إحالتهم إىل املدعي العام    
   .                                                                       أن السلطات اليمنية ليس لديها يف الوقت الراهن أي ملفات تتعلق هبؤالء األشخاص

                                                                        لق أن عملية نقل األشخاص الثالثة قبل احتجازهم يف اليمن متت خـارج                                           ويالحظ الفريق العامل مع الق     -  ١٩
                                                                                                               إطار أي إجراء قانوين، مثل إجراءات تسليم اجملرمني، وأهنا ال تتيح لـهم احلصول على حمام أو الرجوع إىل أي                   

   .                                   هيئة قضائية بغية االعتراض على نقلهم

          ُ                      كما أهنم مل ُيطلعوا على أي اهتامات   .           خاص الثالثة                                            ومل توجه احلكومة اليمنية أي اهتامات ضد هؤالء األش -  ٢٠
         وعلى هذا   .    ُ                                           ومل ُتتبع أي إجراءات قانونية لتوجيه اهتامات ضدهم  .                                        موجهة ضدهم ومل ميثلوا أمام أي سلطة قضائية

  .                                                   األساس، فإن حرماهنم من احلرية ال يستند إىل أي أساس قانوين

  :                                       ويف ضوء ما تقدم يرى الفريق العامل ما يلي -  ٢١

               والسيد صالح                        حممد فرج أمحد بامشيلة                                                            إن حرمان السيد وليد حممد شاهر حممد القداسي والسيد           
                             من اإلعالن العاملي حلقـوق       ٩                                                   ً                   ناصر سامل علي من حريتهم هو حرمان تعسفي ويشكل انتهاكاً للمادة            

        مـن       األوىل            يف الفئـة           يندرج   و                                                       من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،          ٩                 اإلنسان، واملادة   
  .             الفريق العامل                                                الواجبة التطبيق عند النظر يف القضايا املعروضة على        الفئات 

   :       ما يلي     كومة   احل      من               الفريق العامل           املقدم، يطلب                وبناء على الرأي  -  ٢٢

                                                                        ً          إخالء سبيل األشخاص الثالثة املذكورين أعاله أو تقدميهم إىل سلطة قضائية خمتصة وفقاً للمعايري  
   .                                                   ص عليها يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية             واملبادئ املنصو

 .٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٣٠  ُ      اعت مد يف 

 )ناميبيا (٤٨/٢٠٠٥لرأي رقم ا
  .    ٢٠٠٤       أكتوبر  /          تشرين األول    ١٥  يف                 موجهة إىل احلكومة   :      رسالة

                         تشارد ليبانو ميـسوها؛      ري و   ؛    ")                  جيش حترير كابريفي   "ُ                 ُيزعم أنه قائد     (                شارلز سامبوما    و               جون سامبوما؛     :     بشأن
      مارتن  و                   ثاديوس سيوكا نداال؛  و                     مويسس ليمبو موشوينا؛  و                    ريتشارد جون سامايت؛   و                         أوسكار مويوكا بوتيهو؛     و

                أندرياس ملوبا؛   و                     فريد مامييلو زيزو؛     و                           شارلز مافينيهو موشاكوا؛     و                        أوسكار نياميب بوتيهو؛     و                  سيانو تابوندويل؛   
   .                   وأوسبريت مويين ليكاين

  .                                      عهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية        طرف يف ال       الدولة 

   .)    ٢٠٠٥ /  ٣٨               من الرأي رقم  ١         الفقرة         الوارد يف     ذاته      النص  ( - ١
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  .                                                                             ويعرب الفريق العامل عن تقديره حلكومة ناميبيا على قيامها بتقدمي املعلومات املطلوبة - ٢

   .)    ٢٠٠٥ /  ٣٨               من الرأي رقم  ٣         الفقرة  يف            ذاته الوارد      النص  ( - ٣

        وأحـال    .                                                                                  دعاءات املقدمة، يعرب الفريق العامل عن ترحيبه بالتعاون الذي أبدته احلكومـة                     ويف ضوء اال   - ٤
   .                                                                       الفريق العامل إىل املصدر الرد الذي قدمته احلكومة وتلقى تعليقات املصدر عليه

                                                                                             ويرى الفريق العامل أن بإمكانه إبداء رأي بشأن وقائع ومالبسات هذه القضايا يف سـياق االدعـاءات      - ٥
  .                       ً                            ة ورد احلكومة عليها، فضالً عن املالحظات املقدمة من املصدر     املقدم

     ً                           شخـصاً، حمتجـزون يف سـجن          ١٣                                                                  وأبلغ املصدر الفريق العامل أن املذكورين أعاله، البالغ عددهم           - ٦
             ، وهم جزء من (Windhoek)                         كيلومتر مشال ويندهويك      ٥٠٠                       املوجود على مسافة     (Grootfontein)            غرووتفونتني  

   ر       جيش حتري "     ً                                                               شخصاً جرى اعتقاهلم بسبب ادعاء مشاركتهم يف أعمال عنف انفصالية بزعامة   ٢٠ ١             جمموعة قوامها 
              يف مشال شـرق  (Katima Mulilo)                    على كاتيما موليلو     ١٩٩٩      أغسطس  /    آب ٢             ً    الذي شن هجوماً يف   "        كابريفي

      إىل      ١٩٩٩     سطس    أغ /                                                                             ومت تسليمهم إىل ناميبيا بواسطة سلطات بوتسوانا وزامبيا يف الفترة من آب             .             إقليم كابري 
   ُ                                                                           واحُتجزوا ملدة ستة أشهر يف سجن سري يف قاعدة غرووتفونتني العسكرية قبـل               .     ٢٠٠٢       ديسمرب   /           كانون األول 

   .   ُ                                                                       واُتهموا فيما بعد باخليانة العظمى والقتل وجبرائم أخرى ذات صلة بتلك االنتفاضة  .                 مثوهلم أمام احملكمة

                                      مبوجب أمر القاضي إليتون هوف من احملكمة   ٠٤  ٢٠       فرباير /    شباط    ٢٣  ُ                        وأُطلق سراح هؤالء األشخاص يف  - ٧
            ألن مالبسات   ١٣                                                               ورأى القاضي أن حمكمته ليس هلا الوالية القضائية حملاكمة األشخاص ال  .                    العليا يف غرووتفونتني

                                     وزامبيا وإحضارهم إىل احملكمة بطريقة               بوتسوانا                                                              احتجازهم كانت غري عادية بسبب طريقة احتجازهم يف أراضي          
    .         غري نظامية

     ً                                                                                         ووفقاً للقاضي هوف، فإن السلطات الناميبية مل تكن جمرد متفرج عندما قامت سلطات بوتسوانا وزامبيا      - ٨
ُ                                                 واستنتج القاضي هوف أهنم ُسلموا لناميبيا من خالل عملية تسليم مستترة وضعت يف   .   ١٣                      بتسليمها األشخاص ال                        
  ُ                                        مل ُتراع يف هذه العملية غري النظامية قـوانني   و  .               من بلدان أخرى    ،                      يزعم أهنم غري شرعيني      ،                      قالب ترحيل مهاجرين  

     ً                                                           ووفقاً للمصدر، ال ميكن أن يكون حملكمة ناميبية والية قـضائية             .                                               تسليم اجملرمني املعمول هبا يف بوتسوانا وزامبيا      
ُ                                                                         على أشخاص يزعمون أهنم ُرحلوا بطريقة غري قانونية من اخلارج بغية توجيه اهتامات ضدهم وتقدميهم للمحاكمة                       .  

ـ            ن لديها معه يُ                                    ُ                                     ُتتبع إجراءات التسليم الصحيحة عندما أُعيد هؤالء األشخاص إىل ناميبيا من بلد      ومل               ا اتفاقـات     م
  .                                ُ    وبالتايل، فإن القانون الدويل قد انُتهك  .                   سارية لتبادل اجملرمني

            ُ                                                                               ومع ذلك، أُعيد اعتقاهلم بعد دقائق من إطالق سراحهم ووجهت إليهم اهتامات تتعلق جبرائم عادية مثل، - ٩
  ُ                          وأُطلق سراحهم يف اليوم التايل   .                                     بصورة غري قانونية وسرقة مفاتيح سيارات  )      العاج (                            االعتداء وحيازة أنياب األفيال 

                                     ووجهت إليهم نفس االهتامات الـيت           ٢٠٠٤       فرباير /    شباط    ٢٥                         ُ                            بسبب عدم توفر األدلة، مث احُتجزوا مرة ثانية يف          
                                                   قانونية االحتجاز وانتهاك قواعد تسليم اجملرمني املنصوص   ُ                                             ارُتئي يف السابق استحالة حماكمتهم مبوجبها بسبب عدم

   .                      عليها يف القانون الدويل



A/HRC/4/40/Add.1 
Page 46 

 

ّ                                                      ويدعي املصدر أن السلطات طّوعت دستور وقوانني ناميبيا لتحقق غاياهتا اخلاصة           -  ١٠                  ويشكل االحتجـاز     .                         
   :                 ة لألسباب التالية                                                             ً                السابق للمحاكمة الذي تعرض له هؤالء األشخاص ملدة مخس سنوات انتهاكاً للمعايري الدولي

                                   عدم اتباع إجراءات التسليم الصحيحة؛ -
                                                                                إعادة اهتام األشخاص احملتجزين بنفس اجلرائم اليت كانت احملكمة قد رأت عدم إمكانية حماكمتهم  -

        بسببها؛
                                                     احتجازهم يف اخلارج وتسليمهم لناميبيا بطريقة غري نظامية؛ -
   .                       عدم اتساق األدلة املقدمة -

                                                                                       مة ناميبيا يف ردها إهنا معروفة على نطاق العامل باحترامها للمبادئ الدستورية وسيادة القانون          وقالت حكو -  ١١
ّ                                       وبالتايل، من اخلطأ ادعاء أن السلطات طّوعت دستور وقانون ناميبيا لتحقق غاياهتا   .                         والدميقراطية وحقوق اإلنسان                                    

                           ُ          احملكمة العليا يف اإلقليم الذي ُتنظر فيه  (         ووتفونتني                                                 كما أن احلقائق اليت توصلت إليها احملكمة العالية يف غر  .      اخلاصة
                                                       ومبا أن هذه احملكمة العالية هي مبثابة حمكمة ابتدائية، فيمكن   .                                   دحضت ادعاءات اجلهة اليت قدمت الرسالة  )       القضية

  ت                                                                       وكما يتضح من حكم احملكمة العليا، فقد مت التحقق من تقدم اإلجراءا             .                                      للمحكمة العليا أن تنظر يف أحكامها     
   .                                                                         من حيث األسس املوضوعية بواسطة سلسلة من الطلبات التمهيدية اليت قدمها املتهمون

  ،     ٢٠٠٤      مايو /    أيار    ويف    .                 يف غرووتفونتني      ٢٠٠٣       أبريل /     نيسان                                       وتضيف احلكومة أن احملاكمة استؤنفت يف        -  ١٢
ّ                                         تعطلت إجراءات احملاكمة إثر حادث سري مرّوع أدى إىل وفاة أحد أعضاء فريق اإلدعاء الع                      ام وإصابة اثنني آخرين                                    

                             ، طلبت النيابة العامة من         ٢٠٠٥      مايو /    أيار    ١٧    ويف    .                                                      جبروح خطرية على الطريق من ويندهويك إىل غرووتفونتني       
                            وينبغي للمحكمة أن تبت يف       .                                                                             احملكمة االنتقال إىل ويندهويك لتمكني فريق ادعاء جديد من التحضري للمحاكمة          

   .                            طلب التأجيل املقدم من االدعاء

                               مفاده أن احملكمة الناميبية ليس     ٢٠٠٥      مايو /    أيار    ١٧                                      ً    ما ذكرت احلكومة أن املتهمني قدموا اعتراضاً يف  ك -  ١٣
                       وفقدوا بالتايل متثيلهم     .                                                                                            لديها الوالية القضائية حملاكمتهم بتهمة اخليانة ألن جنسيتهم ليست ناميبية وإمنا كابريفية           

   .               يف هذه النقطة     ً                            ً       ووفقاً للحكومة، ينبغي للمحكمة أيضاً البت  .        القانوين

  :       ً                                وتعليقاً على رد احلكومة حيتج املصدر مبا يلي -  ١٤

                                                    ِ                                               خضع بعض املتهمني باخليانة العظمى إىل تعذيب بدين ونفسي من ِقبل رجال الشرطة وتعرضوا للتشويه                -  ١٥
  .                                                                 وقام هؤالء األشخاص برفع دعاوى مدنية ضد اجلناة وال تزال اإلجراءات معلقة  .                     واإلصابة بندبات دائمة

ُ  ِ                                                وتعرض أطفال األشخاص احملتجزين إىل الفصل من املدارس وُحرِموا من التعليم بسبب توقف احلـصول                - ٦ ١                                                
                           وعالوة على ذلـك، يـدعي        .                                             ويستمر هذا الوضع منذ أكثر من ست سنوات         .                                  على املساعدة املالية من والديهم    

                                   الشرطة عند اعتقاهلم ومل يـتم                 ً                                                                  املصدر أيضاً أن احملتجزين فقدوا مجيع أغراضهم الشخصية اليت احتفظ هبا رجال           
                                                                                            كما قال إن أفراد أسر احملتجزين خيضعون للتفتيش بصورة غري مربرة ويتعرضون ملعاملة ال إنسانية عند        .        تعويضهم

  .                             قيامهم بزيارة احملتجزين يف السجن
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  ك                                                                                    كما يدعي املصدر أن احلكومة بدأت سلسلة من عمليات التأجيل بطلب من فريق اإلدعاء، ويشمل ذل -  ١٧
                                          كما تدهور وضع اعتقاهلم بسبب عدم كفاية        .                                                                استخدام تكتيكات التسويف اليت نتج عنها تدهور وضعهم الراهن        
   .                                                      الغذاء الذي حيصلون عليه، مما أدى إىل إصابة بعضهم باألمراض

     ً                                                                                             وأخرياً، يذكر املصدر أن رجال الشرطة أجربوا املقيمني يف معسكر دوكين لالجئني يف بوتـسوانا مـن                  -  ١٨
  .                                                                        اء وأقارب احملتجزين على الشهادة ضدهم أثناء إعادة هؤالء األشخاص على أساس طوعي    أصدق

                               ، باخليانة العظمـي والقتـل        في  ُ                         ُ                                             واُتهم مقدمو االلتماس، الذين ُيزعم أهنم ينتمون إىل جيش حترير كابري           -  ١٩
      ون أن             وهـم يعتـرب    .     ١٩٩٩         أغـسطس  /  آب                                                           وجبرائم أخرى ذات صلة باهلجوم الذي وقع ضد كاتيما موليلو يف     

  .                                                                                  جنسيتهم كابريفية وليست ناميبية، حسبما ذكروا أمام احملكمة لالعتراض على واليتها القضائية

ِقلوا إىل ناميبيا بطريقة غري نظامية، فقد اعترض املدعي  -  ٢٠ ِ                                                    وعلى الرغم من أن احملكمة االبتدائية أكدت أهنم ُن  ُ                                          
                      ً                            مة العليا اليت قضت خالفاً لذلك بأن تقدم سري اإلجراءات                                                   العام النامييب على هذا احلكم أثناء االستئناف أمام احملك

  .                                                                        بشأن األسس املوضوعية مت بواسطة سلسلة من الطلبات التمهيدية اليت قدمها املتهمون

                                                                                                             وال تشتمل والية الفريق العامل على القيام مقام احملاكم الوطنية أو حتديد ما إذا كان مقدمو االلتمـاس                   -  ٢١
                                                                                               ن للفريق التحقق فقط من التزام الدولة املعنية، يف القضية قيد النظر، بضمانات احملاكمـة                  وميك  .                 مذنبني أو بريئني  

  .            ً                 العادلة وفقاً للمعايري الدولية

                                                       ُ   ّ                                              وفيما يتعلق باحلق يف التقدمي للمحاكمة من دون تأخري غري مربر، ُيذكّر الفريق العامل بوجوب تقـدمي                  -  ٢٢
        ُ                                               ة عندما ُيرفض إطالق سراحهم بكفالة بسبب خطورة اجلرائم اليت                                            املتهمني للمحاكمة يف غضون فترة زمنية معقول    
                                                 ً               ويشكل االحتجاز السابق للمحاكمة لفترة طويلة انتهاكاً للفقرة          .  ُ                                                 اُتهموا هبا، كما هو احلال يف القضية قيد النظر        

       دنيـة                                             من العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق امل           ١٤              من املادة     ٣            من الفقرة     )  ج (                     والفقرة الفرعية     ٩              من املادة     ٣
                                                                      ويعود إىل احلكومة عبء اإلثبات لتربير مدى التعقيد الذي تتسم بـه              .                                         والسياسية، وناميبيا طرف يف هذا العهد     

   .        قضية ما

                                                                  ُ                                   ويالحظ الفريق العامل أن احلكومة ال تعترض على ادعاء املصدر أن املتهمني احُتجزوا ملدة ست سنوات                 -  ٢٣
                                وتعترف احلكومة بـأن احملاكمـة        .                    هتامات املوجهة ضدهم        ً                                          تقريباً دون صدور حكم بشأن األسس املوضوعية لال       

                                                                          ومت تأجيلها منذ ذلك التاريخ بسبب وفاة أحد أعضاء اإلدعاء العام وإصابة اثنني     ٢٠٠٣       فرباير /    شباط          استؤنفت يف 
   .     ٢٠٠٤      مايو /    أيار                                   جبروح خطرية إثر حادث سري تعرضوا لـه يف 

                                                      أن تربر التأخر ألكثر من عام ونصف يف اسـتئناف                                                             ويرى الفريق العامل أن مثل هذه احلجة أضعف من         -  ٢٤
                                                                                                         حماكمة متهمني حمتجزين ألكثر من ست سنوات بانتظار تقدميهم للمحاكمة، ال سيما وأن املـصدر يـدعي أن                  
                                                                                                          احملكمة قامت بسلسلة من عمليات التأجيل بطلب من فريق اإلدعاء، واشتمل ذلك على اسـتخدام تكتيكـات                 

                                                                           أن احلق يف التقدمي للمحاكمة من دون تأخري غري مربر جيرب الدول علـى تنظـيم                             ويرى الفريق العامل    .        التسويف
   .                                                              آليتها القضائية بطريقة تكفل إجراء احملاكمات بطريقة فعالة وسريعة
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  :                                       ويف ضوء ما تقدم يرى الفريق العامل ما يلي -  ٢٥

      ريـر          جـيش حت   "ُ                      ُيزعم أنـه قائـد       (                   شارلز سامبوما             ، والسيد             جون سامبوما                   إن حرمان السيد     
                  ريتشارد جـون             ، والسيد                          أوسكار مويوكا بوتيهو            ، والسيد                           ريتشارد ليبانو ميسوها            ، والسيد  ) "       كابريفي
  ،                          مارتن سيانو تابوندويل            ، والسيد                       ثاديوس سيوكا نداال            ، والسيد                         مويسس ليمبو موشوينا            ، والسيد      سامايت
             ، والـسيد                  يد مامييلو زيزو       فر          ، والسيد                            شارلز مافينيهو موشاكوا            ، والسيد                         أوسكار نياميب بوتيهو         والسيد

           من العهد   ١٤                              ً         ، هو حرمان تعسفي ويشكل انتهاكاً للمادة                    أوسبريت مويين ليكاين        ، والسيد             أندرياس ملوبا
                                                            يندرج يف الفئة الثالثة من الفئات الواجبة التطبيق عند النظر يف  و                                    الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، 

  .                                 القضايا املعروضة على الفريق العامل

      وضـع            لتـصحيح                              اختاذ اخلطوات الضرورية         كومة  احل       من                  الفريق العامل              املقدم، يطلب                    وبناء على الرأي     -  ٢٦
   .                     األشخاص املذكورين أعاله

 .٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٣٠اعتمد يف 

 )أوزبكستان (١/٢٠٠٦الرأي رقم 
  .    ٢٠٠٥       أكتوبر  /          تشرين األول    ١٨  يف                 موجهة إىل احلكومة   :      رسالة

  .            ينا يورالئيفا ل        السيدة إ  :     بشأن

  .                                              طرف يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       الدولة 

   .)    ٢٠٠٥ /  ٣٨               من الرأي رقم  ١         الفقرة         الوارد يف     ذاته      النص  ( - ١

                                                                                                    ويالحظ الفريق العامل مع التقدير املعلومات اليت قدمتها حكومة أوزبكستان بشأن القـضية املعنيـة يف            - ٢
  .             الفريق العامل     ً                  يوماً من إحالة رسالة   ٩٠     غضون 

  ُ     وأُحيل   .                                                                                        كما يالحظ الفريق العامل أن احلكومة أبلغته بأن الشخص املذكور أعاله مل يعد رهن االحتجاز         - ٣
   .                                          رد احلكومة إىل املصدر الذي مل يقدم أي تعليقات

                       قرر الفريق العامـل    ي         الحتجاز،   ا          طبيعة     عن                               ، ومن دون إصدار حكم مسبق             املتاحة                    وبعد حبث املعلومات     - ٤
   .               من أساليب عمله  )  أ (  ١٧                              ً          قضية السيدة إلينا يورالئيفا عمالً بالفقرة     حفظ 

 .٢٠٠٦ مايو/أيار ٩اعتمد يف 
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 )مصر (٢/٢٠٠٦لرأي رقم ا
  .    ٢٠٠٦      يناير  /           كانون الثاين    ٣٠  يف                 موجهة إىل احلكومة   :      رسالة

  .                       السيد متويل إبراهيم متويل  :     بشأن

  .       لسياسية                                       طرف يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية وا       الدولة 

   .)    ٢٠٠٥ /  ٣٨               من الرأي رقم  ١         الفقرة         الوارد يف     ذاته      النص  ( - ١

    ٩٠                                                                                       ويالحظ الفريق العامل مع التقدير املعلومات اليت قدمتها حكومة مصر بشأن القضية املعنية يف غضون  - ٢
  .    ً                              يوماً من إحالة رسالة الفريق العامل

       وقـام    .                                 ور أعاله مل يعد رهن االحتجـاز                                                                 ويالحظ الفريق العامل أن احلكومة أبلغته بأن الشخص املذك         - ٣
   .                  بتأكيد هذه احلقيقة      البالغ                املصدر الذي قدم 

                       قرر الفريق العامـل    ي         الحتجاز،   ا          طبيعة     عن                               ، ومن دون إصدار حكم مسبق             املتاحة                    وبعد حبث املعلومات     - ٤
   .               من أساليب عمله  )  أ (  ١٧                                    ً          حفظ قضية السيد متويل إبراهيم متويل عمالً بالفقرة 

 .٢٠٠٦ مايو/ارأي ٩اعتمد يف 

 )اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية (٣/٢٠٠٦الرأي رقم 
  .    ٢٠٠٥      مايو /    أيار    ١٠  يف                 موجهة إىل احلكومة   :      رسالة

  .                        السيد توسني فريد أديغبوجي  :     بشأن

  .                                              طرف يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       الدولة 

  ) .    ٢٠٠٥ /  ٣٨               من الرأي رقم  ١                الوارد يف الفقرة      ذاته      النص  ( - ١

                                                                                                ويعرب الفريق العامل عن تقديره حلكومة اململكة املتحدة لربيطانيا العظمي وآيرلندا الشمالية على موافاته  - ٢
   .                  باملعلومات املطلوبة

               ، وهو عامـل                               السيد توسني فريد أديغبوجي                                                              وتؤكد احلكومة يف ردها، الذي مل يعترض عليه املصدر، أن            - ٣
   .                                      على تصريح مفتوح لدخول اململكة املتحدة    ٢٠٠٥       يوليه /   متوز                      هن االحتجاز وأنه حصل يف               مهاجر، مل يعد ر

                       قرر الفريق العامـل    ي         الحتجاز،   ا          طبيعة     عن                       دون إصدار حكم مسبق         من      ، و       املتاحة                    وبعد حبث املعلومات     - ٤
   .               من أساليب عمله  )  أ (  ١٧              ً          حفظ القضية عمالً بالفقرة 

 .٢٠٠٦ مايو/أيار ٩اعتمد يف 
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 )ميامنار (٤/٢٠٠٦ الرأي رقم
  .    ٢٠٠٦      يناير  /             كانون الثاين  ٢٣  يف                 موجهة إىل احلكومة   :      رسالة

  .                 السيدة سو سو نوآي  :     بشأن

  .                                            على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       الدولة        مل تصدق 

   .)    ٢٠٠٥ /  ٣٨               من الرأي رقم  ١         الفقرة         الوارد يف     ذاته      النص  ( - ١

   ).    ٢٠٠٥ /  ٣٨          الرأي رقم      من  ٣                الوارد يف الفقرة      ذاته      النص  ( - ٢

                         ويرى الفريق العامل أن      .                                                                               ويرحب الفريق العامل بتعاون احلكومة املتمثل يف موافاته باملعلومات الضرورية          - ٣
   .                                            بإمكانه إبداء رأي بشأن وقائع ومالبسات القضية

      بلـغ                                                  السيدة سو سو نوآي، هي مواطنة من ميامنار ي          :                                               وميكن تلخيص ادعاءات املصدر على النحو التايل       - ٤
           وهـي مـن     .      ً                                                                                  عاماً وتعيش بصفة دائمة يف قرية هتان مانينغ يف منطقة كاوموو التابعة ملقاطعة يانغون          ٣٤       عمرها  

        ينـاير   / ُ                                   وُيذكر أهنا متكنت يف كانون الثـاين        .                                                                  األعضاء شبيبة حزب الرابطة الوطنية من أجل الدميقراطية املعارض        
                                    وشكلت هذه القضية سـابقة تارخييـة يف     .     سخرة                                                     من رفع دعوى ضد السلطات احمللية بشأن ممارسات ال            ٢٠٠٥

  .                                                                              ميامنار ألهنا أول قضية من هذا النوع تعرض على حمكمة ويصدر فيها حكم لصاحل صاحب الشكوى

                                                      يف قرية هتان مانينغ مبضايقة السيدة سو سو نـوآي                 احمللية                                  فور صدور احلكم بدأت السلطات        ) أ ( 
       أبريل /     نيسان        ويف هناية   .       ً                                 ا علناً، بغية محلها على الفرار من القرية                                       بصورة شديدة، مبا يف ذلك من خالل االستهزاء هب

                  من قانون العقوبات   )  ب (   ٢٩٤   و   ٥٠٦                                                         ، قدمت السلطات اهتامات جنائية ضد هذه السيدة مبوجب املادتني       ٢٠٠٥
                                            وقد أعلنت املذكورة أهنا بريئة من تلك االهتامات؛  .      وسبها  "                      لإلساءة إىل مسعة السلطات "         يف ميامنار 

  .                                            ، وهو اليوم الذي بدأت فيـه حماكمتـها            ٢٠٠٥        أكتوبر   /              تشرين األول    ١٣                             لت السيدة سو سو نوآي يف          ُ   واعُتق
                                                              ِ                                                  وتعرض القرويون الذين سعوا إىل اإلدالء بشهاداهتم لصاحلها للتهديد من ِقبل السلطات احمللية اليت طلبـت مـن                  

    ٢٤   ُ                        واحُتجز أحد األشخاص ملـدة      .                                                                        الراغبني يف اإلدالء بشهاداهتم احلضور إىل خمفر الشرطة قبل الظهور كشهود          
                                   ُ                ويدعي املصدر أن السيدة سو سو نوآي مل ُتطلع يف الوقـت    .                                             ساعة بسبب حماولته مساندة السيدة سو سو نوآي   

                      وقام كتبـة احملكمـة       .                                                                                       املناسب على االهتامات املوجهة ضدها، ومل تتمكن بالتايل من جتهيز دفاعها بصورة فعالة            
                 ُ         وخالل سري احملاكمة اسُتبدل      .                                              رم مع أهنا قد أنكرت االهتامات املوجهة ضدها                                       بتسجيل أهنا اعترفت بارتكاب اجل    

                         ومل توضح أسـباب هـذا        .                                                                                    قاضي املنطقة األساسي، القاضي ميا ميا، بالقاضي هايت هايت وين من منطقة هيرتادا            
                    لسيدة سو سو نوآي            وتعاين ا   .                                                     ِ                     كما تعرضت املتهمة أثناء احملاكمة للمضايقة واالستهزاء من ِقبل السلطات           .       التغيري

                                                                                                         من مرض مزمن يف القلب كما أهنا تعثرت وسقطت أثناء احملاكمة فتعرضت لإلصابة، إال أن السلطات هـددت                  
  .                                                                                    املمرضة احمللية اليت تشرف على معاجلتها ومنعتها بالتايل من االستمرار يف عالج السيدة سو سو نوآي
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                     سلطات القرية وسبها     "                اإلساءة إىل مسعة   "   ة                 ُ                                    يف هناية املطاف، أُدينت السيدة سو سو نوآي بتهم          ) ب ( 
ُ                      وُحكم عليها بالسجن ملدة   .                                         مبوجب املادتني آنفيت الذكر من قانون العقوبات                        وكان أمام احملكمة العليا   .      ً  شهراً  ١٨ 

   ؛  )    ٢٠٠٥       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٥ (                                 طلب استئناف وقت تقدمي هذه الرسالة 

ُ                     وُمنعت منذ احتجازها     .                      سني يف مقاطعة يانغون                                ً                 وحتتجز السيدة سو سو نوآي حالياً يف سجن إن          ) ج (   
  .     ٢٠٠٥         ينـاير    /               كانون الثاين   ٧       إىل    ٤    ُ          ُ                                   كما ُيزعم أهنا أُدخلت املستشفى يف الفترة من           .                       من احلصول على األدوية   

   .  ُ                  ً              وُيقال إهنا تعاين أيضاً من فقر الدم

                       ق العامل أن احملكمـة                  وأبلغت الفري   .                                                               وأكدت احلكومة يف ردها االدعاءات الوقائعية املقدمة من املصدر         - ٥
  .                                        العليا رفضت االستئناف املقدم من السيد نوآي

                                                                                              واقتنع الفريق العامل بادعاء املصدر أن اإلجراءات اجلنائية ضد السيدة سو سو نوآي كان دافعها هو قيام  - ٦
       جراءات        كانت اإل  :                            ويتضح ذلك بوضوح من التواريخ  .                                                  هذه السيدة مبقاضاة السلطات احمللية بسبب ممارسة السخرة

                                                            ، بينما كانت اإلجراءات اجلنائية ضد السيدة سو سو نوآي              ٢٠٠٥       يناير   /                                      القضائية ضد السلطات يف كانون الثاين     
                                       ُ                            وعالوة على ذلك، تبني اجلرائم اجلنائية اليت اُتهمت هبا السيدة سو سو نوآي،   .                            بعد ثالثة أشهر من كسب القضية

                                                      ناك حجة مقنعة من احلكومة تفيد خبالف ذلك نية احلكومة                       ما مل تكن ه    -                                     أال وهي اإلساءة إىل السلطات وسبها       
  .                                                                                                  القيام من دون وجه حق بتقييد حرية الرأي والتعبري بالنسبة لشخص أقدم على اختاذ إجراءات ضد سلطات الدولة

        يت أشار                                           وباملثل، فإن العيوب اإلجرائية اخلطرية ال       .                                                                    وعليه، فإن اعتقاهلا ال يتفق مع حريتها يف إبداء الرأي والتعبري          
       وميكـن    .                                                                                                إليها املصدر ومل تعترض عليها احلكومة، تضفي طابع عدم اإلنصاف على اإلجراءات املتخذة ضـدها              

                                                       هتديد الشهود الذين يساندون الشخص املتهم، وتسجيل اعترافها   :                                          تلخيص هذه العيوب اإلجرائية على النحو التايل
                                                تبدال القاضي أثناء سري احملاكمة، وعدم تقدمي معلومات                                                    باجلرم يف حني أهنا أنكرت االهتامات املوجهة ضدها، واس      

   .                                      يف الوقت املناسب عن االهتامات املوجهة ضدها

  :                                       ويف ضوء ما تقدم يرى الفريق العامل ما يلي - ٧

               من اإلعـالن      ١٩    و   ١٠    و  ٩                                               ً                  إن احتجاز السيدة سو سو نوآي تعسفي ويشكل انتهاكاً للمواد            
                                           الواجبة التطبيق عند النظر يف القـضايا                      من الفئات        األوىل          الفئة                 ويدخل يف إطار                         العاملي حلقوق اإلنسان،    

  .      العامل                   املعروضة على الفريق 

          السيدة سو     وضع        لتصحيح     ً                                                                 وبناًء على هذا الرأي يطلب الفريق العامل من احلكومة اختاذ اخلطوات الالزمة  - ٨
              يف التوقيع على                  وأن تنظر جبدية       ،     إلنسان    ً                                                           وفقاً للمعايري واملبادئ اليت ينص عليها اإلعالن العاملي حلقوق ا                   سو نوآي   

  .                                                      العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والتصديق عليه

 .٢٠٠٦ مايو/أيار ٩اعتمد يف 
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 )الواليات املتحدة األمريكية والعراق (٥/٢٠٠٦الرأي رقم 
  .    ٢٠٠٥       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٥                  موجهة إىل احلكومة يف   :      رسالة

  .  يد           السيد جميد مح  :     بشأن 

  .                                                     الدولتان على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     صدقت  

   .)    ٢٠٠٥ /  ٣٨               من الرأي رقم  ١         الفقرة                   النص ذاته الوارد يف ( - ١

                      ً                                                                                حييط الفريق العامل علماً بأن حكومة الواليات املتحدة األمريكية واملصدر أعلما الفريق بأن الـشخص                - ٢
  .                       ً املذكور أعاله مل يعد حمتجزاً

                                            ً                                                         عد دراسة املعلومات املتاحة، ومع عدم احلكم مسبقاً على طبيعة االحتجاز، يقرر الفريق العامل حفظ                 وب - ٣
  .              من أساليب عمله  )  أ (  ١٧                                         ملف قضية السيد جميد محيد مبوجب أحكام الفقرة 

 .٢٠٠٦مايو / أيار١١اعتمد يف 

 )اليابان (٦/٢٠٠٦الرأي رقم 
  .   ٠٠٥ ٢      يوليه  /     متوز  ٢٧                  موجهة إىل احلكومة يف   :      رسالة

  .                    السيد كياو اهتني آونغ  :     بشأن

  .                                                     الدولة طرف يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

   .)    ٢٠٠٥ /  ٣٨               من الرأي رقم  ١         الفقرة                   النص ذاته الوارد يف ( - ١

  .                      ً                                                                  حييط الفريق العامل علماً مع التقدير باملعلومات اليت تلقاها من حكومة اليابان خبصوص هذه القضية - ٢

                  ً                                                                               الفريق العامل علماً كذلك بأن احلكومة املعنية أعلمت الفريق بأن الشخص املذكور أعاله مل يعد                     وحييط   - ٣
  .     ً حمتجزاً

ّ                                            وأحيل رّد احلكومة إىل املصدر، ومل يرسل املصدر أي تعليقات - ٤        .  

                                              ً                                                         وبعد دراسة املعلومات املتاحة، ومع عدم احلكم مسبقاً على طبيعة االحتجاز، يقرر الفريق العامل حفظ                - ٥
  .              من أساليب عمله  )  أ (  ١٧       الفقرة                                          ملف قضية السيد كياو اهتني آونغ مبوجب أحكام 

 .٢٠٠٦مايو / أيار١١اعتمد يف 
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 )اليمن (٧/٢٠٠٦الرأي رقم 
  .    ٢٠٠٥      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١٧                  موجهة إىل احلكومة يف   :      رسالة

  .                   حممد عبد اهللا صالح األسد      السيد   :     بشأن

  .                       باحلقوق املدنية والسياسية                            الدولة على العهد الدويل اخلاص      صدقت 

  ) .    ٢٠٠٥ /  ٣٨               من الرأي رقم  ١                          النص ذاته الوارد يف الفقرة  ( - ١

                      ً                                                                                    حييط الفريق العامل علماً مع التقدير باملعلومات اليت تلقاها من حكومة اليمن بشأن هذه القـضية يف                  و - ٢
  .     ً                               يوماً من إحالة رسالة الفريق العامل  ٩٠     غضون 

  .                                                         ً ك بأن املصدر أعلم الفريق بأن الشخص املذكور أعاله مل يعد حمتجزاً                       ً     وحييط الفريق العامل علماً كذل - ٣

                                              ً                                                         وبعد دراسة املعلومات املتاحة، ومع عدم احلكم مسبقاً على طبيعة االحتجاز، يقرر الفريق العامل حفظ                - ٤
  .              من أساليب عمله  )  أ (  ١٧       الفقرة                                               ملف قضية السيد حممد عبد اهللا صالح األسد مبوجب أحكام 

 .٢٠٠٦مايو /يار أ١١اعتمد يف 

 )اجلماهريية العربية الليبية (٨/٢٠٠٦الرأي رقم 
  .    ٢٠٠٥      سبتمرب  /       أيلول  ١٩                  موجهة إىل احلكومة يف   :      رسالة

  .                        السيد عبد الرزاق املنصوري  :     بشأن

  .                                            على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية            صدقت الدولة 

   .)   ٠٠٥ ٢ /  ٣٨               من الرأي رقم  ١         الفقرة                   النص ذاته الوارد يف ( - ١

                      ً                                                                                      حييط الفريق العامل علماً مع التقدير باملعلومات اليت تلقاها من حكومة اجلماهريية العربية الليبية بشأن                و - ٢
  .          هذه القضية

  .                       ً                                                               ً وحييط الفريق العامل علماً كذلك بأن معلومات احلكومة تفيد بأن الشخص املذكور أعاله مل يعد حمتجزاً - ٣

                        إال أن املصدر أعرب عن       .                                         الذي أكد اإلفراج عن السيد املنصوري                                       وأحيلت هذه املعلومات إىل املصدر،     - ٤
                                                                              ً                    رغبته يف أن يواصل الفريق العامل النظر يف البالغ رغم إطالق سراح السيد املنصوري، آخذاً يف اعتباره ما تسبب 

  .                          فيه احلرمان من احلرية من ضرر
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                                       إليه، يف التوصـل إىل إطـالق سـراح                            ُّ                                           ويتمثل اهلدف الرئيسيُّ للفريق العامل، مبوجب الوالية املسندة          - ٥
   .                                                     احملتجزين، ال سيما يف إطار تعاون الفريق العامل مع احلكومة

    ً                                                ُ ِّ                                     ً     وبناًء على ذلك، فإن الفريق العامل، بعد أن درس كل ما قُدِّم إليه من معلومات، ومع عدم احلكم مسبقاً  - ٦
  .              من أساليب عمله  )  أ (  ١٧            إىل الفقرة                                                                ً على ما يتسم به االحتجاز من طابع تعسفي، يقرر حفظ ملف القضية، مشرياً

 .٢٠٠٦مايو / أيار١١اعتمد يف 

 )اململكة العربية السعودية (٩/٢٠٠٦الرأي رقم 
  .    ٢٠٠٦      يناير  /             كانون الثاين  ٢٥                  موجهة إىل احلكومة يف   :      رسالة

  .                                               مصطفى حممد مبارك سعد اجلبريي وفيصل حممد مبارك اجلبريي  :     بشأن

  .                              اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية                ً               الدولة ليست طرفاً يف العهد الدويل

   .)    ٢٠٠٥ /  ٣٨      رقم           من الرأي ١                          النص ذاته الوارد يف الفقرة  ( - ١

                                       ِّ                                                              يأسف الفريق العامل ألن احلكومة مل تبعث بردِّها رغم موافقة الفريق على طلب احلكومة متديد األجل                 و - ٢
  .     ً  يوماً  ٩٠             األقصى البالغ 

   ).    ٢٠٠٥ /  ٣٨  م              من الرأي رق ٣                          النص ذاته الوارد يف الفقرة  ( - ٣

  .                       ومل يرد أي رد من احلكومة  .                                                             ويف ضوء االدعاءات املقدمة، كان الفريق العامل سريحب بتعاون احلكومة - ٤
                                                                                                    ومع ذلك، يعتقد الفريق العامل أن باستطاعته إبداء رأي بشأن وقائع القضيتني وظروفهما، ال سيما أن احلكومة مل 

   .                                         تطعن يف الوقائع واالدعاءات الواردة يف البالغ

                                   وحيمـل بطاقـة اهلويـة رقـم             ١٩٧٣                                                          السيد مصطفى حممد مبارك سعد اجلبريي، من مواليد عـام            و - ٥
                                                   ، ويقيم يف الرياض بالنسيم الغريب؛ وأخوه السيد            ١٩٨٩        أكتوبر   /              تشرين األول    ١٢               الصادرة يف              ١٠٣٢١٤٤٣٨٦

    ١٦              الـصادرة يف            ١٠٣٥٥٧٩٣٨٠                            وحيمل بطاقة اهلوية رقم          ١٩٧٠                                           فيصل حممد مبارك اجلبريي، من مواليد عام        
  .            ً          ، ويقيم أيضاً يف الرياض    ١٩٨٧      أغسطس  /  آب

َ                                                                                               وأُفيَد أن هذين الشخصني، وكالمها موظفان يف مصلحة جوازات السفر باململكة العربيـة الـسعودية،                - ٦   ُ  
   ومل   .                                                                          على أيدي موظفني يف وزارة الداخلية يف مقر الوزارة املركزي بالرياض               ٢٠٠٤       يونيه   /         حزيران   ١٥          اعتقال يف   
    ً  وبدالً   .      ُ                                                                         وقد أُمرا بالذهاب من حمافظة العسري إىل الرياض ملقابلة األمري حممد بن نايف              .                ا مذكرة توقيف             تقدم إليهم 

  .                                        مث خضع مرتهلما للتفتيش دون تقدمي مذكرة تفتيش  .                         من ذلك ألقي عليهما القبض

          انية أشهر   ُ                                                                           وأُحضر األخوان اجلبريي فيما بعد إىل جدة حيث احتجزا قيد احلبس السري واالنفرادي مدة مث - ٧
ّ                وتعّرضا ملعاملة سيئة   .   ُ                          ُ                ومل ُيعلم أهلهما باحتجازمها وال أُذن هلم بزيارهتما  .    
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  .             ً                حيتجزان حالياً يف سجن العليشة                     الشخصان إىل الرياض حيث     هذان       مث نقل  - ٨

                                                            ، خضع السيد مصطفى حممد مبارك سعد اجلبريي للتعذيب وسوء              ٢٠٠٤       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ١٨    ويف   - ٩
ّ    املعاملة وُهّدد  ُ   .                                 ً     ً  ومنذ ذلك اليوم تدهورت صحته تدهوراً خطرياً  .                                     باحتجاز أخته وأفراد آخرين من أسرته         

   َ   ُ         ومل َيمثُال أمام   .                                          ومل يسمح هلما بتعيني حمام رغم طلباهتما املتكررة  .                              ومل توجه إىل هذين الشخصني اهتامات -  ١٠
ّ                             قاض ومل يتسّن هلما الطعن يف شرعية احتجازمها           .  

                                                                     لواردة ويف غياب رد من احلكومة، يرى الفريق العامل أن األخوين اجلبريي اعتقال                      وبعد دراسة املعلومات ا -  ١١
َ                                            وما زاال حمَتجَزين منذ ذلك احلني دون أن توجه إليهما أي هتمة   .                  دون مذكرة توقيف    ٢٠٠٤      يونيه  /        حزيران  ١٥  يف    َ         

   .                                                         ودون املثول أمام سلطة قضائية، ومها حمرومان من االستعانة مبحام

ِ                              قدم، ُيصِدر الفريق العامل الرأي التايل           ويف ضوء ما ت -  ١٢   ُ      :   

                                                                                         إن حرمان مصطفى حممد مبارك سعد اجلبريي وفيصل حممد مبارك اجلبريي من احلرية هو إجراء                
                                                            من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ويندرج يف الفئة األوىل من الفئات   ١٠   و ٩                      تعسفي، إذ خيالف املادتني 

  .                           ا املعروضة على الفريق العامل      القضاي                            الواجبة التطبيق عند النظر يف 

      الوضع         لتصحيح      ً                                                                                      وبناًء على هذا الرأي، يطلب الفريق العامل إىل احلكومة أن تتخذ ما يلزم من خطوات                 -  ١٣
  .             ً                                                      وجعله متوافقاً مع املعايري واملبادئ الواردة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

 . ٢٠٠٦مايو / أيار١١اعتمد يف 

 )ئراجلزا (١٠/٢٠٠٦الرأي رقم 
ّ                 موّجهة إىل احلكومة يف   :      رسالة   .    ٢٠٠٥      سبتمرب  /       أيلول  ٢٩  

ّ                    صالح الدين بنية وحممد احلريزي وعّمار مدريس وحممد عيون  :     بشأن                              .  

  .                                                     الدولة طرف يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

   .)    ٢٠٠٥ /  ٣٨               من الرأي رقم  ١         الفقرة                   النص ذاته الوارد يف ( - ١

   .                                                            ن تقديره للحكومة على تقدميها املعلومات املطلوبة يف الوقت املناسب                    يعرب الفريق العامل ع و - ٢

   .)    ٢٠٠٥ /  ٣٨               من الرأي رقم  ٣         الفقرة                   النص ذاته الوارد يف ( - ٣

ّ                                         وبالنظر إىل االّدعاءات املقّدمة، يرّحب الفريق العامل بتعاون احلكومة         - ٤        ّ           ّ ّ           وقد أحال الفريـق العامـل رّد         .                                       
                                                                   ويرى الفريق العامل أن باستطاعته إصدار رأي بـشأن الوقـائع             .            يقاته عليه                                    احلكومة إىل املصدر، الذي أدىل بتعل     

ّ                                    والظروف املتصلة هبذه القضية، يف ضوء االّدعاءات املقّدمة ورد احلكومة عليها ومالحظات املصدر           ّ                                    .  
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         فربايـر  /         شـباط    ٢٤                                                                                           وتفيد املعلومات اليت تلقاها الفريق أن السيد صالح الدين بنية، وهو جزائري مولود يف                - ٥
        علـى      ٢٠٠٢      ديسمرب  /            كانون األول  ٣١                               ُ                     شارع عطا اهللا الناوي حبسني داي، اعُتقل يف مرتله يف         ٢٠             ومقيم يف        ١٩٧٤

  .                                                            وقد أمر باحتجازه قاضي حتقيق الغرفة اخلامسة حملكمة اجلزائر العاصمة  .                                  أيدي موظفني يف إدارة املخابرات واألمن

                    ً                          ني يف كنف السرية ممنوعاً من أي اتصال بأسرته                            ّ      ُ                         يفيد املصدر أن السيد بّنية احُتجز أكثر من سنت          ) أ ( 
                                                          ً                                         وقد احتجز دون أي أساس قانوين يف مكان احتجاز غري قانوين، وحتديداً يف ثكنة عسكرية هي ثكنـة                    .         أو مبحام 

                    عنتر يف مدينة حيدرة؛

       ً        ً      ً                    إجراًء إدارياً بسيطاً لتربير احتجازه        الحق                                                  ويضيف املصدر أن املسؤولني مل يقدموا إال يف وقت            ) ب ( 
                   ، أي بعد االعتقـال      ٢٠٠٣      يونيه  /        حزيران  ٢٨                                                                 السري، هو مذكرة إقامة جربية حتمل توقيع وزير الداخلية بتاريخ        

                                        وال حتدد مذكرة اإلقامة اجلربية مكان اإلقامة؛   .              حبوايل ستة أشهر

    ً  طبقاً   )   ٠٥ /   ١٢٤                 ؛ النيابة رقم        ٢٠٠٥ /  ٠٧              التحقيق رقم    (                                        ومل يأذن قاضي التحقيق بفتح التحقيق         ) ج ( 
ّ   ً     مكّرراً     ٨٧        للمادة ّ   ً     ومكّرراً    ٣     ُ      وُنقـل    .     ٢٠٠٥       يناير   /               كانون الثاين    ٢٩       إال يف     )       اإلرهاب (                        من قانون العقوبات      ٤    

                                                                         واشتكى من إخضاعه للتعذيب خالل احتجازه السري ومن حبسه يف انتظـار              .        ّ                        السيد بّنية إىل سجن السركاجي    
                                            قدوم املخابرات األمريكية احملتمل بغرض استنطاقه؛

        حـي     ٤٧               ومقـيم يف         ١٩٧٤       فرباير   /       شباط  ١                             يزي، وهو جزائري مولود يف                      والسيد حممد احلر    ) د ( 
                                                    ُ                                           عماري باملهدية يف والية تيارت، ومدير شركة تأمني خاصة، اعُتقل يف مرتله يف الساعة احلادية عشرة والنصف من 

       ورفعت  .                                               على أيدي موظفني يف إدارة املخابرات واألمن           ٢٠٠٢       ديسمرب   /              كانون األول    ١٥                     مساء اليوم املصادف    
                            أسرته غداة ذلك دعوى اختطاف؛

  .      ً       ً                                يوماً، ممنوعاً من أي اتصال بأسرته أو مبحام     ٤٥                                             واحتجز السيد احلريزي يف السر طيلة سنتني و         )   ه ( 
                           ؛ وذلك يف املنطقة العسكرية يف  )            ثكنات عسكرية (   ُ                                                     واحُتجز دون أي أساس قانوين ويف أماكن احتجاز غري قانونية    

ّ                                ومل ُيَبتُّ يف قضية السيد احلريزي منذ اعتقاله ومل يتسّن طيلة تلك الفترة               .    درة         ً                          تيارت أوالً مث يف ثكنة عنتر يف حي                                               ُّ  َ ُ   
                               بأكملها النظر يف شرعية احتجازه؛

ّ                  ً        ً      ً                              ويضيف املصدر أن املسؤولني قّدموا فيما بعد إجراًء إدارياً بسيطاً حملاولة تربير احتجازه يف السر  ) و (                           :  
           كـانون    ٥                                                   جربية حتمل توقيع وزيـر الداخليـة بتـاريخ                              ّ                                  وكما يف حالة السيد بّنية، صدرت حبقه مذكرة إقامة        

                بفتح حتقيـق        ٢٠٠٥       يناير   /               كانون الثاين    ٢٩  ُ        وأُمر يف     .                                    ، وال حتدد هي األخرى مكان اإلقامة          ٢٠٠٣       يناير   /     الثاين
ّ   ً    مكّرراً   ٨٧      املادة  (                  بشأن جرمية إرهابية  ّ   ً    مكّرراً   ٨٧   و ٣      ؛ )                   من قانون العقوبات ٤   

                                                             للتعذيب طيلة مخسة أيام أثناء احتجازه يف السر، ومـن                                            واشتكى السيد احلريزي من إخضاعه       )  ز ( 
                                                                 حبسه يف انتظار احتمال قدوم موظفي املخابرات األمريكية بغرض استنطاقه؛



A/HRC/4/40/Add.1 
Page 57 

ّ     والسيد عّمار    )  ح (            ومقيم يف     ١٩٧٤      ديسمرب  /            كانون األول  ٢٣                              دريس، وهو تاجر جزائري مولود يف  م        
               علـى أيـدي       ١٩٩٠      سبتمرب  /       أيلول ١                   زائر العاصمة، يف                        ُ                                     حي إيدير التومي، اعُتقل يف مرتله يف بن عكنون باجل           ٥

                                  موظفي الشرطة القضائية لدبيح شريف؛

                                                                ، أثناء التحقيق يف اجلزائر العاصمة يف قـضية االنتمـاء إىل                ٢٠٠٠                             وأفاد املصدر بأنه، يف عام         )  ط ( 
ّ                                                          جمموعة مسلّحة، جرى فتح ملّف آخر يف حمكمة بري مراد الرايس بشأن القضية ذاهتا                               الشرطة القضائية          وأشارت    .          ّ              

                        وكان ينبغـي بالتـايل       .                                ً                                                         عندئذ إىل أن هذه القضية كانت أصالً قيد التحقيق يف احملكمة اجلنائية للجزائر العاصمة             
                          َ  َّ          غري أن حمكمة بري مراد الرايس َنحَّت         .                                                                         لقاضي التحقيق أن يتخلى عن القضية وحييلها إىل قاضي اجلزائر العاصمة          

            على السيد     ٢٠٠٨     مارس  /      آذار  ٢٧                                  ان ذلك حكمت حمكمة اجلزائر العاصمة يف    ّ وإّب  .           ً                 امللف جانباً طيلة أشهر عديدة
                   فأعاد قاضي حمكمة بري   .     ٢٠٠٢       أكتوبر  /                                                         مدريس بالسجن ثالث سنوات، وكان يتعني اإلفراج عنه يف تشرين األول

َ             ً                                          مراد الرايس فتح القضية ذاهتا وفَصل فيها ثانيةً يف ضوء الوقائع ذاهتا وعلى أساس احملاضر ذاهتا ُ               ُحكم على السيد  و  .                               
                                سنة فيما يتعلق بالوقائع ذاهتا؛  ١٥           َ   بالسجن مدةَ     ٢٠٠٥      أبريل  /       نيسان ٤                      مدريس للمرة الثانية يف 

                                                                                 ويضيف املصدر أن األشخاص اآلخرين الضالعني يف القضية ذاهتا الذين أدينوا يف اجلزائر العاصمة    )  ي ( 
ّ                                 بّرئت ذمتهم يف حمكمة بري مراد الرايس؛   

            ومقيم يف       ١٩٧٩       ديسمرب   /              كانون األول    ١٩                                  ون، وهو تاجر جزائري مولود يف                      والسيد حممد عي     )  ك ( 
ّ            وكان متهماً بأنه نقل يف سيارته السيدة ليلى ّمحـة الـيت     .     ٢٠٠٢      نوفمرب  /             تشرين الثاين ١      ّ      ُ         باش جّراح، اعُتقل يف                                  ً          

ّ                                 يّدعى أهنا زوجة عضو يف منظمة إرهابية      الهتام                                ، أضفى أمر إحالة صادر عن غرفة ا    ٢٠٠٤      أغسطس  /    آب  ١٠   ويف   .  
ُ  ّ                وُعلّقت القضية منذ   .                                      غري أن وكيل النيابة اعترض على هذا األمر   ).                   عدم التبليغ عن جمرم (                      طابع اجلنحة على القضية   

                          ذلك احلني لدى احملكمة العليا؛

                          وينص قـانون اإلجـراءات       .      ً   شهراً   ٣٤                                                      ويفيد املصدر بأن السيد عيون حمتجز بال حماكمة منذ             )  ل ( 
ُ                        ً          وُرفض طلب اإلفراج عنـه مؤقتـاً        .      ً   شهراً   ٢٤                                   ز رهن احملاكمة ال جيوز أن تتعدى                                     اجلنائية على أن مدة االحتجا       .  

ّ      ّ  ً                 وأُفرج عن السيدة ليلى ّمحة مؤقّتاً رهن احملاكمة؛                     ُ   

  ُ                                                                                               وأُفيد أن السيد عيون قد خضع للتعذيب أثناء احتجازه يف ثكنة بن عكنون، ما تسبب لـه يف                    )  م ( 
َ                  كسر يف ذراعه األيسر، خضع إثَره لعملية جراحية؛                             

                             ّ                                             ً                    ويرى املصدر أن احتجاز السادة بّنية واحلريزي ومدريس وعيون هو احتجاز تعسفي نظراً لعدم                 )  ن ( 
                              من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان   ١٠   و ٩                                                                     احترام حقوقهم األساسية يف حماكمة عادلة ومنصفة، ال سيما املادتان           

  .  ية                                           من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياس  ١٤   و ٩         واملادتان 

ّ           وأفادت احلكومة يف رّدها مبا يلي - ٦                   :   

 ُ                                ّ                                                              أُقيمت دعوى حبق السيدين صالح الدين بّنية وحممد احلريزي بتهمة االنتماء إىل منظمة إرهابية                 )  أ ( 
                 ُ                                                            نشطة يف اخلارج، وأُحيلت القضية إىل قاضي حتقيق الغرفة اخلامسة حملكمة اجلزائر العاصمة؛
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ّ                 وبعكس ما اّدعي يف البالغ، مل حي   )  ب (     َ                                                    اكَم السيد عمار مدريس على الوقائع ذاهتا يف قضيتني خمتلفتني؛          

                                                                                            ففي القضية األوىل، الحقت نيابة سيدي حممد باجلزائر العاصمة السيد عمار مـدريس بتهمـة                  )  ج ( 
                                                                 انتمائه إىل منظمة إرهابية وارتكاب سرقات وحيازة سالح بشكل غري قانوين؛

ُ                             اجلنائية للجزائر العاصمة، ُحكم على السيد عمار مدريس يف                               وبعد إحالة هذه القضية إىل احملكمة   )  د (                            
  .                                    ّ                                            سنوات نافذة، واستأنف هذا القرار كلّ من النيابة العامة واحملكوم عليـه             ٣           بالسجن       ٢٠٠٤       فرباير   /       شباط   ٢٩

            ّ        ً                    والقضية معلّقة حالياً لدى احملكمة العليا؛

                                        عمار مدريس بتهمة الضلوع يف قتـل                                                                    ويف القضية الثانية، ال حقت نيابة بري مراد الرايس السيد           )   ه ( 
                 السيد حممد سعيد؛ 

ُ                            وبعد إحالة هذه القضية إىل احملكمة اجلنائية للجزائر العاصمة، ُحكم على السيد عمار مدريس يف    )  و (                                                          
                              سنة، وقد طلب نقض هذا احلكم؛   ١٥         بالسجن     ٢٠٠٥      أبريل  /       نيسان ٤

                           اهتامات خمتلفة وضحايا خمتلفني؛                                             وكما يالحظ، مثة قضيتان خمتلفتان تتعلقان بوقائع و  ) ز ( 

                                                     وحوكم السيد حممد عيون بتهمة االنتماء إىل منظمة إرهابية؛   )  ح ( 

                                                              وبعد انتهاء التحقيق، أحال قاضي التحقيق القضية إىل غرفة االهتام؛    )  ط ( 

     ً      أمـراً       ٢٠٠٤         أغـسطس    /     آب   ١٨                                                          واعتربت غرفة االهتام أن القضية تتعلق جبنحة، فأصدرت يف             )  ي ( 
                        قضية إىل احملكمة اجلزائية؛          بإحالة ال

                   ّ                     وال تزال القضية معلّقة لدى احملكمة العليا؛  .                           وطعنت النيابة يف ذلك القرار   )  ك ( 

ّ                                          أما االحتجاز املؤقت فيمكن، بعكس ما اّدعي يف البالغ، أن تصل مدته إىل                 )  ل (       ً            شهراً يف أخطر      ٤٨                                  
              قضايا اإلرهاب؛

    ّ                                                ين بّنية وحممد احلريزي وحممد عيون استفادوا مـن                          ً                        وجدير بالذكر أخرياً أن السادة صالح الد         )  م ( 
  .                                               ُ         أحكام أمر تنفيذ ميثاق السلم واملصاحلة الوطنية، فأُفرج عنهم

      وخبصوص   .    ّ                                              ّ                           وأكّد املصدر يف مالحظاته اإلفراج عن السادة صالح الدين بّنية وحممد احلريزي وحممد عيون - ٧
ُ             قضية السيد مدريس، يفيد املصدر بأنه أدين وُحكم عليه مرت   .                    ني بسبب املخالفات ذاهتا                                        

                               ً                   ّ                                                 وخيلص الفريق العامل إىل أنه، نظراً لإلفراج عن السادة بّنية واحلريزي وعيون على أساس ميثاق الـسلم          - ٨
  .                    من أساليب عمل الفريق  )  أ (  ١٧                                 واملصاحلة الوطنية، وجب تطبيق الفصل 
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                        سيد مـدريس مـا زال                                                                                 وخبصوص قضية السيد مدريس، الحظ الفريق العامل أن احلكومة أفادت بأن ال            - ٩
                                                                          تتعلق إحدامها بأعمال تتصل بأنشطة إرهابية واألخرى بالتآمر بغرض ارتكاب جرمية -     ً                 مالحقاً يف قضيتني خمتلفتني 

ّ                                وقد أُدين يف القضيتني اللتني مل ُيفَصل فيهما بعد بسبب االستئناف وطلب النقض املقّدم يف كلتا احلـالتني             .    قتل                                          َ   ُ                      ُ      .  
ُ                                                           ر أفاد بأن السيد مدريس ُحكم وأدين مرتني بسبب املخالفة ذاهتا، لكـن هـذا                                              ويالحظ الفريق العامل أن املصد                            

ّ                                                                              االّدعاء مل ُيدعم مبا يكفي من األدلة لدحض ما تّدعيه احلكومة من أن وقائع القضيتني، اليت أدين بسببها الـسيد                                                    ُ       ّ   
   .                   مدريس، وقائع خمتلفة

ِ                                 ويف ضوء ما َتقَدَّم، ُيصِدر الفريق العامل الرأي التايل -  ١٠   ُ   َّ َ  َ          :  

ّ                    ّ                   ُ   َ                 خبصوص البالغ املقّدم نيابة عن السادة بّنية واحلريزي وعيون، ُيحفَظ ملف القضية؛ -                 

  .                                                     ً وخبصوص بالغ السيد مدريس، فإن حرمانه من احلرية ليس تعسفياً - 

 . ٢٠٠٦مايو / أيار١١اعتمد يف 

 )الصني (١١/٢٠٠٦الرأي رقم 
ّ                 موّجهة إىل احلكومة يف   :      رسالة   .    ٢٠٠٥       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٦  

  .                السيد جنغ جيهونغ  :    شأن ب

ّ        الدولة على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية لكنها مل تصّدق عليه     وقعت                                                                .  

   .)    ٢٠٠٥ /  ٣٨               من الرأي رقم  ١         الفقرة                   النص ذاته الوارد يف ( - ١

   .                                                                                 يعرب الفريق العامل عن تقديره حلكومة الصني ملوافاته يف الوقت املناسب باملعلومات املطلوبة و - ٢

   .)    ٢٠٠٥ /  ٣٨               من الرأي رقم  ٣         الفقرة                   النص ذاته الوارد يف ( - ٣

                                  وأحال الفريق العامل رد احلكومة       .                                                                 ويف ضوء االدعاءات املقدمة، يرحب الفريق العامل بتعاون احلكومة         - ٤
  .                       إىل املصدر وتلقى تعليقاته

                   اق االدعاءات املقدمة                                                                            ويعتقد الفريق العمل أن باستطاعته إبداء رأي بشأن وقائع القضية وظروفها، يف سي  - ٥
ّ                  ً                  ورّد احلكومة عليها فضالً عن مالحظات املصدر   .  

       ً                       ، موظفاً يف شركة امللح هبوانغانغ     ١٩٧٥       أكتوبر  /              تشرين األول    ١٤                                      وكان السيد جنغ جيهونغ، املولود يف        - ٦
   .                                      وكان يسكن يف منامة الشركة هبوانغانغ سييت  .                   سييت يف مقاطعة هوبيي

      ، ذهب     ٢٠٠٠       ويف عام   .                                      ، أصبح جنغ جيهونغ من أتباع فالون غونغ  ٠٠  ٢٠                      ويف وقت غري حمدد قبل عام  - ٧
                  واحتجز هنـاك يف      .                                       فأعادته قوات األمن إىل هوانغانغ سييت       .                 ً                                 إىل بيجينغ ملتمساً حق ممارسة شعائر فالون غونغ       
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                                                      ، اعتقلته الشرطة يف وحدة عمله دون أمر اعتقـال ودون أن      ٢٠٠١       ويف عام   .             طيلة شهر   ١                    مركز االحتجاز رقم    
  .         ً  عشر يوماً  ١٥       طيلة  ٢                                           جه إليه اهتامات واحتجزته يف مركز االحتجاز رقم   تو

                                                ً                              ، تويف والد جنغ جيهونغ، السيد جنغ جونغ، وكان أيضاً من أتباع فـالون                  ٢٠٠٤      مارس   /       آذار  ٩    ويف   - ٨
  ق                                               ً        ً                       ، أقام مكتب التجارة اخلارجية يف هوانغانغ سييت حفالً تأبينياً ملوظفه الساب               ٢٠٠٤      مارس   /       آذار   ١١    ويف    .     غونغ

                            ً        ً       وألقى السيد جنغ جيهونغ خطاباً تأبينياً قال   .                                            وحضر احلفل بعض مسؤويل املكتب وأتباع فالون غونغ  .         جنغ جونغ
      ٢٠٠٢                                                                                                               فيه إن والده استرد صحته بعد ممارسة الفالون غونغ؛ وإن الشرطة قامت مبراقبة والده وتعقبه منذ عـام                   

                                             ؛ وإنه تويف حتت ضغط شديد ويف ظروف عـيش                                                                       وأرغمته على العيش يف املنفى؛ وإن وحدة عمله أوقفت راتبه         
  . ُ                      ً                   وُنشرت هذه االدعاءات أيضاً على شبكة اإلنترنت  .                                            عصيبة بسبب فقدان دخله وما تعرض له من اضطهاد

                                                                         ، ألقت جمموعة من ضباط الشرطة بقيادة املدير السياسي إلدارة شرطة مقاطعة           ٢٠٠٤      مايو   /       أيار   ٢٠    ويف   - ٩
                         واقترن احتجاز جنغ جيهونغ   .  ١                                 قته، واحتجزوه يف مركز االحتجاز رقم                                 هوانغجو القبض على جنغ جيهونغ يف ش

 ُ                   وُنقل رئيس مـدير      .     ٢٠٠٤      مارس   /       آذار   ١١                                                                   باختاذ تدابري انتقام أخرى ضد املشاركني يف حفل التأبني املقام يف            
  .         فل التأبني                                                                                         مكتب التجارة اخلارجية هلوانغانغ سييت، بينما اعتقل حنو مثانية من أتباع فالون غونغ الذين حضروا ح

ِ                           ، أُصِدرت مذكرة اعتقال رمسية        ٢٠٠٤       يونيه   /          ويف حزيران  -  ١٠           ، وجهـت       ٢٠٠٤       نوفمرب   /                ويف تشرين الثاين    .    ُ 
    ...                                                               استعمال طوائف ومهية أو مجعيات سرية أو منظمات دينية شاذة          " و  "        التحريض "                             الشرطة إىل جنغ جيهونغ هتم      

                                       ، حاكمت حمكمة إقليم هوانغزهو السيد          ٢٠٠٤       ديسمرب /              كانون األول    ٢٣    ويف    .    )٩ ( "                          هبدف إعاقة تنفيذ القوانني   
  .                                         جنغ جيهونغ وحكمت عليه بالسجن مدة مخس سنوات

                                     وقال حماميه إن موكله اتبع عـادة         .     ٢٠٠٤       ديسمرب   /              كانون األول    ٢٩                               وطعن جنغ جيهونغ يف احلكم يف        -  ١١
                          والده وقال كلمات نابعة من                                                                     ً        قنوت االبن الصينية التقليدية بإلقاء خطاب تأبني يف االحتفال املقام احتراماً لذكرى 

                                                       لكن احلكومة الحقت جنغ جيهونغ ألن والده كان من أتباع فالون    ".      ً حتريضاً "                            أعماقه، وال ميكن من مث أن تسمى 
                          ورفضت احملكمـة الـشعبية       .                                                                                   غونغ وألن أتباع فالون غونغ حضروا االحتفال التأبيين وألهنم نادوا بإقامة العدل           

                  من قانون الـصني     ٣٠٠           من املادة  ١                  ، واستشهدت بالفصل     ٢٠٠٥      فرباير  /   باط   ش  ٢٨                           الوسطى هلوانغانغ الطعن يف    
                                                                                   من تفسري تطبيقات إنفاذ القانون اخلاصة املتعلقة بقضايا تشكيل الطوائف بغرض             ١              من املادة     ٤                اجلنائي والفصل   
  . ُ                      ً                             َ     وُيحتجز جنغ جيهونغ حالياً يف سجن كيندوانكو  يف مقاطعة هوَبي  .             ارتكاب جرائم

                          ً                                               إن جنغ جيهونغ، املعروف أيضاً جبنغ هونغ، رجل من مجاعة اهلان العرقية              :               كومة كما يلي              وجاء رد احل   -  ١٢
               وقد كـان يف      .                                             َ            يف مدينة هواغانغ بإقليم هوانغزهو يف مقاطعة هوَبي            ١٩٥٧        أكتوبر   /              تشرين األول    ١٤          مولود يف   

                      سلطات األمن العام                 ، حكمت عليه      ٢٠٠٠      مارس   /             ويف شهر آذار    .             ً                                ما مضى موظفاً يف شركة امللح هبوانغانغ سييت       
        ديـسمرب   /               ويف كانون األول    .     َ              ً                                                                      يف هوَبي بالسجن شهراً لذهابه إىل بيجينغ بنية إثارة البلبلة واإلخالل بالنظام العام            

     ً            ً        يوماً إلقدامه جمدداً على   ١٥                             َ        ً                                ، حبسته سلطات األمن العام يف هوَبي، طبقاً للقانون، قيد احلجز اإلداري ملدة     ٢٠٠٠
    َ                                                    ، اسَتخدم مكتب التجارة اخلارجية هلوانغانغ إلقامة حفل تأبيين     ٢٠٠٤     مارس  /      آذار  ١١    ويف  .                    اإلخالل بالنظام العام

                                                      

 .النص غري موجود )٩(
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                                                  ً                                                  لوالده، وقام بدعاية هائلة لصاحل الفالون غونغ، مشهراً باحلكومة ملا تعرض لـه والده من قمع سياسي ألنه مارس 
    وحتت   .                      ب والده واستحقاقاته                     ً                                                              الفالون غونغ وملفقاً مبكر أكاذيب مفادها أن مكتب التجارة اخلارجية أمسك رات           

   .                                                                                               تأثري خطابه امللهب، سار أتباع فالون غونغ يف موكب اجلنازة متظاهرين يف الشوارع، مما تسبب يف بلبلة عارمة

      أي  -                            ً                                                           وقامت سلطات األمن العام، طبقاً ألحكام القانون، بالتحقيق يف هذه األفعال اإلجرامية               ) أ ( 
     ً      قرصـاً     ٤٤            مطبوعة و     ٢٠٠                       وحبجز ما يزيد عن      -                       اإلخالل بالنظام العام                                            استعمال طائفة دينية لتنظيم مظاهرة و     

                                ، احتجزت سلطات األمن العام السيد     ٢٠٠٤     مايو  /      أيار  ٢٠   ويف   .       ً                                 مضغوطاً بشأن فالون غونغ يف مرتل السيد جنغ
     وكيل              يونيه، فتح    /         حزيران   ٢٩                                                                                    جنغ يف السجن لالشتباه يف استعماله طائفة دينية هبدف إعاقة إنفاذ القانون؛ ويف              

                 ً                    ً       ً          وشكلت احملكمة، طبقاً ألحكام القانون، جملساً قـضائياً          .                          ً       ً                        نيابة إقليم هوانغجو حتقيقاً جنائياً يف احملكمة اإلقليمية       
                                    وخالل احملاكمة، قرأ وكيل النيابـة        .                                                       وشارك يف اجللسة كل من وكيل النيابة واملتهم وحماميه          .                  استمع إىل القضية  

  .                                                               ترافع احملامي عن موكله؛ وكانت احملاكمة علنية ومطابقة ألحكام القانون                                 الئحة االهتام وأدىل الشهود بشهاداهتم و
                                         َّ                                                                        وخلصت احملكمة إىل أن املتهم جنغ جيهونغ قد أخلَّ بأحكام القانون الوطين، لعلمه أن الدولة حتظر طائفة فالون                  

                  وشكلت أفعاله جرمية                                                                                غونغ، وحرض على اإلخالل بالنظام العام وانتهك أحكام التشريع الوطين واللوائح الرمسية؛ 
            من تفسري    ١              من املادة     ٤                                                         من القانون اجلنائي جلمهورية الصني الشعبية والفقرة            ٣٠٠              من املادة     ١              مبوجب الفقرة   

                                                                                                              احملكمة الشعبية العليا والنيابة الشعبية العليا املتعلق بتطبيقات إنفاذ القانون اخلاصة املتعلقة بقضايا تشكيل الطوائف 
ُ                       وُحكم عليه بالسجن مخس      .                                                            ىل جانب جرمية استعمال طائفة دينية إلعاقة إنفاذ القانون                               بغرض ارتكاب جرائم، إ     

                                                           واستمعت احملكمة الشعبية الوسطى يف هوانغانغ إىل القضية ورفضت      .                                ورفض جنغ هذا احلكم وطعن فيه       .      سنوات
       َ    طعة هوَبي؛               ً                                       ويقضي جنغ حالياً عقوبته يف سجن كيندوانكو  يف ووهان يف مقا  .                      الطعن وأكدت احلكم األول

                                                                                          وتقول احلكومة يف مالحظاهتا التفسريية إن طائفة فالون غونغ، اليت حظرهتا حكومـة الـصني                 ) ب ( 
      ً                                         ّ                                                                قانوناً، حتتال يف استخدام أمساء ومصطلحات بوذية وطاوّية ومسيحية لتلفيق بدعة تربك عقول الناس، وتـروج                

                       وباسم الـدين، ختـدع       .                    كنهم تناول األدوية                        وفكرة أن املرضى ال مي      "                االنفجار العاملي  "                         أكاذيب من قبيل مفهوم     
                                                                       ً               وجتمع املال وحتطم حياة األفراد وهتدد اجملتمع وتدوس على حقوق اإلنسان وتدفع أناساً مهووسني كثريين   ]      الناس [

  .               ً      ً                        ويشكل ذلك خطراً جسيماً على اجملتمع الـصيين         :                                                            إىل اإلصابة أو االنتحار خملفة ما ال حيصى من األسر الثكلى          
                                                                                                  ة يف القيام بأعمال ختريبية كهدم حمطات تلفزيونية وإذاعية، وقطع كبالت األلياف البصرية، وقطع                          ومتضي الطائف 

                                               وتتعامل مجيع البلدان مع الطوائف الدينية، كطائفة   .                                                        اإلشارات التلفزيونية، واملضايقات اهلاتفية ملن يعارضها الرأي
     ً          وفقاً للقانون؛                                                    الداووديني يف الواليات املتحدة وآوم شينريكيو يف اليابان، 

                   ويتـصرف القـضاء      .                                                                      وتقول احلكومة إضافة إىل ذلك إن الصني دولة خاضعة لسيادة القانون            ) ج ( 
                                                                                                          الصيين، لدى تناول القضايا، يف إطار االمتثال التام لتشريعات كالقانون اجلنائي وقـانون اإلجـراءات اجلنائيـة        

    ً                                         نوناً من يرتكب أي فعل ينطوي علـى تنظـيم                                            وينص تشريع الصني على أن يعاقب قا        .                       جلمهورية الصني الشعبية  
َ  ِّ                                                      وُتَحمِّل جنغ جيهونغ تبعات قانونية ألنه دافع عن طائفة دينية   .                                                 طائفة دينية أو استعماهلا بغرض إعاقة إنفاذ القانون  ُ 

                                                                                                            واستعملها لزعزعة االستقرار االجتماعي؛ وكانت وقائع جرميته واضحة واألدلة قاطعة، وتشكل أفعاله ونتائجها             
  .                                                                                                        رمية استعمال طائفة دينية إلعاقة إنفاذ القانون، كما ينص عليه بوضوح التشريع الواجـب التطبيـق                       عناصر ج 

                                          فخالل التحقيق يف جرائم جنغ واعتقاله واحملاكمة   :                                     ً                   ً  وتصرفت السلطات القضائية الصينية وفقاً ألحكام القانون متاماً
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                                     احترمت مصاحل املتهم املشروعة، إذ مسحت له                                                        واإلجراءات القضائية، تقيدت باألصول وتعمقت يف دراسة األدلة و
                        احتجاز جنغ جيهونغ تعسفي  "              واالدعاءات بأن    .                                                     مبمارسة حقه يف االستعانة مبحام ويف جلسة استماع ممارسة كاملة

               قرر احلكـم       ٦١٠       املكتب   "        ، وأن    "                                                                           ألن احملكمة اليت أدانته وحكمت عليه تصرفت بناء على تعليمات إدارة األمن           
                                        الشرطة سلمت احملكمة مذكرة كتب فيها نائـب   "        ، وأن    "                               دة مخس سنوات قبل بدء احملاكمة                        على جنغ بالسجن م   
  .                                ، كلها ادعاءات تتضارب مع الوقائع "̀                               يرجى التشدد يف تناول هذه القضية̀               َ    حمافظ مقاطعة هوَبي 

  ت                                                                                  ويقول املصدر يف رده على مالحظات احلكومة إن رسالة الشكوى األوىل اليت أرسلها السيد جنغ عرض -  ١٣
                                    وما حاولت احلكومة تلفيقه ليس إال        .                                                 وقد أكد رد احلكومة بالفعل وقائع هذه القضية         .                       هذه القضية بكل وضوح   

َ  َّ َ                                          وَتَمثَّلَ أحد االدعاءات الرئيسية يف أن السيد جنغ   .                                        ادعاءاهتا املعتادة القائمة على أسس سياسية                  اغتنم فرصة جنازة  " َ 
                                                                 انغ سييت كي يقوم على حنو سافر بدعاية لصاحل فـالون غونـغ                                                             والده اليت أقامها مكتب التجارة اخلارجية هلواغ      

         واسـتثري      ". "                                                                                             وهاجم احلكومة بسبب ما تعرض لـه والده من اضطهاد سياسي نتيجة ممارسته شعائر فالون غونغ            
                                                           ويبني هذا االدعاء ذاته أن ما فعله السيد جنغ ال يعدو              ".                                                        آخرون من أتباع فالون غونغ متأثرين خبطابه التحريضي       

                                                                 ً     ً                                وبالنسبة إىل الفريق العامل، يشكل جترمي السيد جنغ على أساس خطابه دليالً خمزياً، رغم أنه قد ال                   .         اء كلمة    إلق
ُ                  كما مل يشرح رد احلكومة كيف ُسمح للسيد          .            ً                                                    يكون متعمداً، على جهل احلكومة الفاضح للحق يف حرية التعبري                                   

                                                ليها مكتب التجارة اخلارجيـة، وهـو وكالـة                                                             يهاجم احلكومة، كما ادعته، يف اجلنازة اليت أشرف ع         "          جنغ بأن   
  .                                               والواقع أن السيد جنغ دعي إللقاء خطاب تأبني لوالده  .       حكومية

ّ                                  السيد جنغ حّرض عشرات من أتباع فالون غونغ على  "                                    ومثة ادعاء آخر قدمته احلكومة مفاده أن   ) أ (             
                                   وهذا إن دل على شيء فهو يـدل           ".  م                                             ً     ً                       السري وراء النعش بغرض القيام مبظاهرة، وأخل إخالالً خطرياً بالنظام العا          

                                                           ذلك أن السري يف موكب جنازة ميكن تأويله على أنه مظاهرة وتسميته   :                                  على مدى تعسف احلكومة يف تلفيق التهم
     ً                إخالالً بالنظام العام؛

     ً       ً                   قرصاً مضغوطاً بشأن فـالون        ٤٤            مطبوعة و     ٢٠٠              ما يزيد عن     "                             واالدعاء الثالث هو اكتشاف       ) ب ( 
                                                                       ني احلكومة الصينية للفريق العامل، على حنو خمز، مدى استهتارها حبرية الصحافة؛             ومرة أخرى، تب   ".     غونغ

                                                   ً     ً                                       وخالصة القول تقدم حكومة الصني إىل الفريق العامل إقراراً تاماً مبدى تعـسفها يف انتـهاك                  ) ج ( 
  .                                                  احلريات األساسية اليت يكفلها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

               فقد عرب السيد     .                                                          كومة موافقة، يف اجلوهر، على ما عرضه املصدر من وقائع                                      ويالحظ الفريق العامل أن احل     -  ١٤
                                                                                  ً                              جنغ جيهونغ عن معتقداته وآرائه كأحد أتباع فالون غونغ يف خطاب التأبني الـذي ألقـاه، وفقـاً ألحكـام                    

                   َ                      وشارك بعد ذلك، صحبةَ أشخاص آخرين، يف         .     ٢٠٠٤      مارس   /       آذار   ١١                                        الربوتوكول الرمسي، قي جنازة والده يف       
     ً                                           وأخرياً، كان السيد جنغ جيهونغ حيتفظ يف مرتله          .                  ً                                      هرة سلمية احتجاجاً على موقف احلكومة من فالون غونغ           مظا

  .                                     مبطبوعات وأقراص مضغوطة بشأن فالون غونغ

                                                                                         واحتجاز السيد جنغ جيهونغ على أساس هذه الوقائع يتعارض وحقه يف حرية التعبري، بصورة سلمية، عن  -  ١٥
  .                                          لسياسية، ومع حقه يف املشاركة يف مظاهرات سلمية                         معتقداته الدينية وآرائه ا
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                                                                                                               وكان الفريق العامل قد أعرب، يف آراء سابقة ومبناسبة زياراته إىل الصني، عن قلقه خبصوص املعاملة اليت يتعرض                -  ١٦
               اولون أنـشطة                 ً                                                              وهو ال يرى مربراً الستمرار احلكومة يف إنفاذ قوانني جزائية متنع مواطنني يز              .                             هلا أعضاء مجعية فالون غونغ    

  .                                                                                بصورة سلمية يف تلك اجلمعية من ممارسة حقهم يف حرية التجمع والتعبري واملشاركة يف املظاهرات

  :                                       ويف ضوء ما تقدم، تبدي احلكومة الرأي التايل -  ١٧

        مـن     ٢٠    و   ١٩    و   ١٨                                                                         إن حرمان جنغ جيهونغ من احلرية هو إجراء تعسفي، إذ خيالف املـواد               
                                         الواجبة التطبيق عند النظر يف القضايا                                                ويندرج يف الفئة الثانية من الفئات                                   اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان   
  .                         املعروضة على الفريق العامل

        الوضـع          لتصحيح               َ  َ َّ                                                                           وبناء على ما َتقَدَّم، يطلب الفريق العامل إىل احلكومة أن تتخذ ما يلزم من خطوات                 -  ١٨
                                               ي حلقوق اإلنسان، وأن تتخذ التدابري الالزمة للتصديق              ً                                            وجعله متوافقاً مع املعايري واملبادئ الواردة يف اإلعالن العامل    

  .                                            على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

 .٢٠٠٦مايو / أيار١١  ُ      اعت مد يف 

 )اململكة العربية السعودية (١٢/٢٠٠٦الرأي رقم 
ّ                 موّجهة إىل احلكومة يف   :      رسالة   .    ٢٠٠٦      يناير  /             كانون الثاين  ٢٦  

ّ                السيد عبد الرمحن ناصر عبد اهللا الّدمهان الشهري والسيد عبد الغين سعد حمّمد الناهي الشهري  :     بشأن                                  ّ                               .  

  .                ً                                            الدولة ليست طرفاً يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

   .)    ٢٠٠٥ /  ٣٨               من الرأي رقم  ١         الفقرة                   النص ذاته الوارد يف ( - ١

ّ          ترّد يف غضون                                يأسف الفريق العامل ألن احلكومة مل  و - ٢   .     ً                               يوماً، وهو املوعد النهائي احملدد للرد  ٩٠  

   .)    ٢٠٠٥ /  ٣٨               من الرأي رقم  ٣         الفقرة                   النص ذاته الوارد يف ( - ٣

                           ويف غياب أية معلومات من       .                                                                      ويف ضوء االدعاءات املقدمة، كان الفريق العامل سريحب بتعاون احلكومة          - ٤
                                                             ه بشأن وقائع القضيتني وظروفهما، ال سيما أن الدولـة مل                                                                    احلكومة، يعتقد الفريق العامل أن باستطاعته إبداء رأي       

   .                                         تطعن يف الوقائع واالدعاءات الواردة يف البالغ

   ")                   عبد الرمحن الشهري   "                              املشار إليه فيما بعد باسم       (                                                  السيد عبد الرمحن ناصر عبد اهللا الدمهان الشهري          و - ٥
               ، وهو طالـب     )          ١٠٧٢٩١٧٤٢٧                 اقة اهلوية رقم      بط (        سنة     ٢١                                                       مواطن من اململكة العربية السعودية يبلغ من العمر         

  .               ً          جامعي يقيم عادةً يف الرياض
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        نـوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٣                                                                                 وتفيد املعلومات اليت تلقاها الفريق العامل أن أعضاء من املخابرات قاموا يف              - ٦
  ً    ياً يف                              واحتجز منذ ذلك احلني، ويوجد حال  .                                                        باعتقال عبد الرمحن الشهري بغية استجوابه بشأن بعض رفاقه    ٢٠٠٣

َ                       ُ                                 ومل يتهم رمسياً بأي خمالفة أو ُيعلَم مبدة أمر حبسه أو ُيحَضر أمام مسؤول قضائي أو ُيسمح لــه                     .         سجن جدة    ُ                  َ   ُ              ً            
   .                       ُ َ                                      بتعيني حمام ينوب عنه أو ُتَتح لـه إمكانية الطعن يف شرعية احتجازه

         مواطن من    ")      لشهري          عبد الغين ا "                         املشار إليه فيما بعد باسم  (                                      والسيد عبد الغين سعد حممد الناهي الشهري  - ٧
    وهو    ).           ١٠٢٩٤٩٢٥٤١                بطاقة اهلوية رقم  (  ،     ١٩٧٩       أكتوبر   /             تشرين األول  ٣٠                                اململكة العربية السعودية مولود يف 

   .                     ً                        موظف عمومي يقيم عادةً يف النسيم الغريب بالرياض

          شأن صهره                                                                           ، قام أعضاء يف املخابرات باعتقال عبد الغين الشهري بغية استجوابه ب               ٢٠٠٤       يونيه   /         حزيران   ١٧    ويف   - ٨
ّ                                                                         يوسف الشهري الذي يّدعى أنه حمتجز لدى الواليات املتحدة يف مركز احتجاز خليج غوانتنامو                                     وخضع بعـد اعتقالـه       .                   

                               ً          وتدهورت صحته منذ ذلك احلـني تـدهوراً          .                                                                     للتعذيب وسوء املعاملة خالل عدة أسابيع من االحتجاز يف معتقل سري          
َ                       ُ                        دة أمر حبسه أو ُيحَضر أمام مسؤول قضائي أو ُيسمح لـه بتعيني حمام ينوب             ً              ُ   َ       ومل يتهم رمسياً بأي خمالفة أو ُيعلَم مب      .     ً خطرياً   ُ               

  .              ً                      وهو حمتجز حالياً يف سجن العليشة بالرياض  .         َُ                                    عنه أو ُتَتح لـه إمكانية الطعن يف شرعية احتجازه

ّ                                                                                ويّدعي املصدر أن احتجاز عبد الرمحن الشهري وعبد الغين الشهري هو إجراء تعسفي            - ٩                 ويقول إنه يفتقر   .   
ّ                                          َ   ُ             ىل أي أساس قانوين، إذ مل ُيعلَم الرجالن بالتهم املوّجهة إليهما؛ ومها ممنوعان من االتصال مبحام، ومل َيمثُال أمام   إ                    َ   ُ                      

                                     ومل تقدم السلطات حىت اآلن أي قرار         .                     َ                ً               ً                      قاض بعد اعتقاهلما مدةَ ستة وعشرين يوماً وتسعة عشر يوماً على التوايل           
ّ                    يّربر االعتقال واالحتجاز  .  

ّ                           من احلكومة، يعترب الفريق العامل اّدعاءات املصدر مقنعة                  ّ   ويف غياب ردّ   -  ١٠                                       فاحتجاز عبد الـرمحن وعبـد الغـين          .                                 
ّ                                       وعالوة على ذلك، تعّرض عبد الغين الشهري للتهديد وسوء املعاملة  .                                       الشهري كليهما مل يكن غرضه سوى استجواهبما                  .  

ُ                                                                وُحرم الشخصان من إمكانية استشارة حمام، ومها ال يزاالن حمتجزين          -  ١١ ّ                               دون أن توّجه إليهما هتم أو ميـثال                     
  .                   أمام أي سلطة قضائية

ِ                              ويف ضوء ما تقدم، ُيصِدر الفريق العامل الرأي التايل -  ١٢   ُ                :  

ّ                إن حرمان عبد الغين سعد حممد الناهي الشهري وعبد الرمحن ناصر عبد اهللا الّدمهان الشهري من                                                                    
                                          العاملي حلقوق اإلنسان ويندرج يف الفئة                   من اإلعالن    ١٠    و  ٩                                            احلرية هو إجراء تعسفي، إذ خيالف املادتني        

  .                                 القضايا املعروضة على الفريق العامل                            الواجبة التطبيق عند النظر يف                األوىل من الفئات 

ّ                                                           وبناء على الرأي املقّدم، يطلب الفريق العامل إىل احلكومة أن تتخذ ما يلزم من خطوات  -  ١٣       الوضع        لتصحيح                    
                                                                           لواردة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وأن تتخذ املبادرات املناسبة كـي                         ً                         وجعله متوافقاً مع املعايري واملبادئ ا     

  .              ً                                            تصبح دولة طرفاً يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

 .٢٠٠٦مايو / أيار١١  ُ      اعت مد يف 
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 )اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية (١٣/٢٠٠٦الرأي رقم 
ّ          موّجهة إىل احل  :      رسالة   .    ٢٠٠٥       أكتوبر  /            تشرين األول ٤       كومة يف   

  .                        السيد بول إيكوبونغا لوبو  :     بشأن

  .                                                     الدولة طرف يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

   .)    ٢٠٠٥ /  ٣٨               من الرأي رقم  ١         الفقرة                   النص ذاته الوارد يف ( - ١

   .                                                              يعرب الفريق العامل عن تقدير للحكومة ملوافاته باملعلومات املطلوبة و - ٢

   .)    ٢٠٠٥ /  ٣٨               من الرأي رقم  ٣         الفقرة                   النص ذاته الوارد يف ( - ٣

ّ                   يرّحب الفريق العامل بتعاون حكومة اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، اليت زّودت              و - ٤                                                                                     ّ   
                                               وأحيل رد احلكومة إىل املصدر وأبـدى املـصدر           .                                                         الفريق العامل باملعلومات املطلوبة خبصوص ادعاءات املصدر      

  .        قات عليه    تعلي

                    مواطن من مجهوريـة       ")                                      لوبو إيكوبونغا إميونغو امبويا مادو     "           ً   املسمى سابقاً    (                             السيد بول إيكوبونغا لوبو      - ٥
                  ً                       وهو أب الثين عشر طفالً، العديد منهم يف حداثة   .     ١٩٥٦       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٥                           الكونغو الدميقراطية مولود يف 

  .                                  تحدة ومنحوا تصريح بقاء ألجل غري مسمى                                           الطفولة ومجيعهم موجودون ومستقرون يف اململكة امل

              باسـتخدام       ١٩٨٨       أغسطس   /     آب  ٨                                                                  ودخل السيد لوبو اململكة املتحدة بصورة غري شرعية من دوفر يف             - ٦
                                            وطلب اللجوء يف اململكة املتحدة يف اليـوم          .                                                ّ                      بطاقة هوية فرنسية باسم امبويا مادو ومل يكن من حقّه استخدامها          

ّ                                         ً                                     ، قّدمت السيدة نتالونغينو إيكوبونغا، وهي أيضاً مواطنة من مجهورية الكونغو               ١٩٨٩       فرباير   /       شباط  ٨    ويف    .     ذاته    
ّ                الدميقراطية، طلب جلوء يف اململكة املتحدة وُسّجل السيد لوبو   ُ    ويف   .                     املسمى وتشي إيكوبونغا      املعال       زوجها       بوصفه                                      

ُ                  ً                                     ، ُمنحت اللجوء وتصرحياً للبقاء يف اململكة املتحدة حىت              ١٩٨٩       يوليه   /      متوز  ٧ ُ            وُمنح السيد    .     ١٩٩٣       يوليه   /      متوز  ٧    
ِ   َ    اللجوء ِمثلَها  )                    باسم وتشي إيكوبونغا (     لوبو         .  

   ُ                                                      َ                    ، أُلقي القبض على السيد لوبو بينما كان حياول تيسري دخـول مـواطَنني                  ١٩٨٩      مارس   /       آذار   ٢٦    ويف   - ٧
َ      ّ  َ                       ً                     كونغولَيني حيمالن جواَزين مزّيفَني إىل اململكة املتحدة دخوالً غري شرعي            ،    ٩٩١ ١       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٥    ويف    .       َ           

                                     وحكمت عليه احملكمة بالـسجن سـنتني         .  ُ                                                                أُدين السيد لوبو مخس مرات بتهمة احلصول على ممتلكات بالتحايل         
                      ً           ، أدين السيد لوبو جمدداً جبرمية          ١٩٩٤                  حزيران يونيه     ١    ويف    .                                  غري أن السلطات مل تنفذ الترحيل       .               وأوصت بترحيله 

ُ                                     تتصل مبمتلكات وُحكم عليه بأربعني ساعة من اخلدمة اجملتمعي    ُ        ً         ، اُدين جمدداً بتهمة     ١٩٩٤      يونيه  /        حزيران  ٢٣   ويف   .  ة              
  .                          القيادة دون رخصة ودون تأمني

ّ        ويف رسالة مؤّرخة     - ٨                                                 ، أعلمت إدارة اهلجرة واجلنسية السيد لوبو بأن طلبه     ١٩٩٥       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ١٣           
ُ    احلصول على وضع الالجئ قد ُرفض ُ         ً          ً                      إال أنه ُمنح تصرحياً استثنائياً للبقاء سنة واحدة يف  .                             ٢٣   ويف   .                اململكة املتحدة       
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           تـشرين     ١٣                                     ً          ً                         ، منحت اإلدارة السيد لوبو وأسرته تصرحياً استثنائياً للبقـاء حـىت                 ١٩٩٦       ديسمرب   /           كانون األول 
  .    ١٩٩٩      نوفمرب  /     الثاين

  .                                                                            ، أدين السيد لوبو بتهميت القيادة يف حالة سكر واالعتداء علـى شـرطي                 ١٩٩٨      مايو    /          أيار     ٢٢    ويف   - ٩
ُ                            وُحكم عليه بالسجن ستة أشه        ٌ                                                 ، أٌلقي القبض على السيد لوبو بينما كان حياول             ١٩٩٩       أغسطس   /     آب   ٢٠    ويف    .  ر 

  .                                                   تيسري دخول مخسة أشخاص إىل اململكة املتحدة بصورة غري شرعية

ّ                  ً                                  ، قّدم السيد لوبو طلباً للحصول على تصريح بقاء ألجل غري مسمى    ٢٠٠١       أكتوبر  /            تشرين األول  ١٧   ويف  -  ١٠    .  

                                                          سيد لوبو إىل مطار هيثرو بلندن صحبة طفلني أحدمها ابنه واألخرى            ، وصل ال      ٢٠٠٤       يوليه   /      متوز   ١٠    ويف   -  ١١
      يوليه  /     متوز  ١٢   ويف   .                                                                 واعتقل السيد لوبو واهتم مبحاولة خداع السلطات فيما يتصل هبوية الطفلني  .              أحد أقربائه    ابنة

  .     صريح                            ّ                                                                     ، أدين بتهم استخدام وثيقة مزّيفة واملساعدة على دخول غري شرعي والتحايل يف احلصول على ت                   ٢٠٠٤
ُ                 ، ُحكم عليه بالسجن     ٢٠٠٤      أغسطس  /    آب  ٢٧   ويف    .                                 وأوصت احملكمة بطرده بعد قضاء عقوبته  .      ً  شهراً  ١٥  

      نوفمرب  /               تشرين الثاين   ٩                                                          ّ                              وقررت احلكومة هذه املرة أن تعمل بتوصية إصدار أمر ترحيل، وتلقّى السيد لوبو يف                -  ١٢
  .    ٢٠٠٤      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٥    ر يف                 وطعن يف هذا القرا  .         ً                             ، إشعاراً بقرار إصدار أمر ترحيل يف حقه    ٢٠٠٤

                                           ، احتجزت مصلحة اهلجرة السيد لوبو مبوجب قانون     ٢٠٠٥     مارس  /      آذار ٤                          ولدى انتهاء عقوبة السجن يف  -  ١٣
ُ      وُعقدت   .             ً                                                        بوصفه خاضعاً إلجراءات ترحيل اختذت ضده عقب إدانته جبرائم خطرية              ١٩٧١                       اهلجرة املعتمد يف عام       

       ، رفض      ٢٠٠٥       أبريل   /        نيسان   ٢٥    ويف    .                               ع خبصوص طعنه يف أمر الترحيل                   جلسة استما      ٢٠٠٥       أبريل   /        نيسان   ١٩   يف  
ّ     ووازن قاضي اهلجرة، يف اختاذه هذا القرار، بني اّدعاء السيد لوبو أنه ينبغي أال يرّحل   .                         قاضي اهلجرة املعني استئنافه                                ّ                                           

َ  ُ                ي، وَخلُص إىل أن ترحيل                                                                      ّ        ألن أبناءه يعيشون يف اململكة املتحدة وحيتاجون إىل توجيهه املستمر املغاير لسجلّه اجلنائ     
                                            وأعرب القاضي يف قراره عن شكوكه يف أن يكون مجيع   .                            ً                      السيد لوبو لـه ما يربره أيضاً من زاوية حقوق اإلنسان

   .     ً       ً                                                         طفالً هم فعالً أبناء السيد لوبو، وهو ما مل تطعن فيه وزارة الداخلية قط  ١٦                    األطفال البالغ عددهم 

ّ         ، قّدم الس      ٢٠٠٥       أبريل   /        نيسان   ٢٨    ويف   -  ١٤                                                                   يد لوبو إىل حمكمة اللجوء واهلجرة طلب إعادة النظـر يف هـذا                
                       ً      ً      ً                               أنه سيتعرض، بوصفه جندياً سابقاً وفاراً من اجلندية، خلطر االضـطهاد      )  أ   : (                           وأقام طلبه على أساسني مها      .       القرار

ُ  ِّ                                    والقتل والتعذيب واالحتجاز التعسفي إذا ما ُرحِّل إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية؛ و     ُ       أن ُتحترم          أن حقه يف   )  ب (                                        
ّ                                  سنة ورّب أسرة كبرية مـستقرة يف اململكـة     ١٦   لى                             ً                                 حياته األسرية، باعتباره مقيماً يف اململكة املتحدة ملا يزيد ع               

                                                                                     من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، على أي أسباب لطرده، إذ مل تدنه احملاكم               ٨                  ً            املتحدة، يعلو، وفقاً للمادة     
  .               بأية جرمية عنيفة

                                                      ً                          ، طلب السيد لوبو إطالق سراحه بكفالة، حبجة أن لديه عنوانـاً يف اململكـة                   ٢٠٠٦    يو    ما /       أيار  ٦    ويف   -  ١٥
              ُ                                                                                  املتحدة، وصالت أُسرية وجمتمعية قوية، وأنه ال يوجد ما يدل على أن سلطات اهلجرة ستبت يف مسألة ما إذا كان 

  .                     يتعني طرده بوجه السرعة
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ّ                                                   ويّدعي املصدر أن احتجاز السيد بول إيكوبونغا لوبو ا     -  ١٦                                         ملستمر هو احتجاز تعسفي ألنـه قـضى مجيـع      
              ً                                    وهو حمتجز حالياً يف انتظار طرده، لكن ال يوجد ما ينبئ   .                                               عقوبات السجن املفروضة عليه ملا أدين به من خمالفات

                                                                      ويفيد املصدر بأن املفاوضات بني اململكة املتحدة ومجهوريـة الكونغـو             .                                      بأن هذا الطرد سينفذ يف أجل معقول      
  .                                                                              مذكرة تفاهم خبصوص طرد املواطنني الكونغوليني مستمرة منذ أعوام دون أن تفضي إىل نتيجة                 الدميقراطية بشأن  

                                                                  ُ    َ                                        ويضيف املصدر أن العديد من حاالت مواطنني من مجهورية الكونغو الدميقراطية ُينتظَر ترحيلهم مـن اململكـة                 
  .                                 لكونغو الدميقراطية عقبات كأداء                                                                                   املتحدة تبني أن العقبات العملية اليت حتول دون العودة الطوعية إىل مجهورية ا            

                                                  ويفيد املصدر بأن قانون اململكة املتحدة العـريف          .                                                             وال يوجد ما يدل على أن الوضع سيتغري يف املستقبل القريب          
                                                                    ً                                       يقضي بوضوح بعدم وجوب مواصلة االحتجاز رهن الترحيل حيثما استحالت واقعياً إمكانية هذا الترحيـل يف                

  .                غضون فترة معقولة

                                            وتقول إنه استعمل يف مداوالته مع سـلطات          .                                         ً         احلكومة يف ردها إن السيد لوبو مل حيتجز تعسفاً               وتقول   -  ١٧
                                                      وتصر احلكومة على أن السيد لوبو دخل اململكة املتحدة بصورة   .     ً        ً   امساً مستعاراً  ١٧                            اهلجرة الربيطانية ما ال يقل عن 

   ٨       ؛ ويف    "            امبويا مادو  "                 اللجوء باسم            ً                         ً      ، مستعمالً بطاقة هوية فرنسية وطالباً         ١٩٨٨       أغسطس   /     آب  ٨              غري شرعية يف    
ّ                 ، قّدمت زوجته طلب جلوء آخر اعُترب فيه السيد لوبو ُمعاهلا املسّمى               ١٩٩٨       فرباير   /    شباط          ُ                   ُ                        ّ    ويف    ".               وتشي إيكوبونغا "   
                                   ، أن يسهل دخول مواطنني من زائـري      "                             امبويا مادو نانا أوكيتونغو    "            ً           حاول، منتحالً هوية         ١٩٨٩      مارس   /       آذار   ٢٦

ُ                            ام جوازات مزّيفة، وُرفض دخوله إىل اململكة املتحدة                     بصورة غري شرعية باستخد    .   ُ                وطُرد يف اليوم ذاته  .             ّ      

ُ           وُمنح هـو     .                             بزوجة السيد لوبو كالجئة        ١٩٨٩       يوليه   /      متوز  ٧                                       وتقول احلكومة إن السلطات اعترفت يف        -  ١٨  
ُ    َ        بوصفه ُمعالَهـا       ١٩٩٣       يوليه   /      متوز  ٧                               للبقاء يف اململكة املتحدة حىت        "                وتشي إيكوبونغا  "     ً        تصرحياً باسم        ١١    ويف    .        

                ، قال الـسيد        ١٩٩٠      مايو   /       أيار  ١    ويف     ".              اندينغا لوبو  "                                   طلب السيد لوبو اللجوء باسم           ١٩٩٠       يناير   /            كانون الثاين 
ّ                                                 لوبو إنه يرغب يف سحب طلب اللجوء الذي قّدمه باسم امبويا مادو، لكنه قال يف                 ّ       أغسطس إنه يـوّد     /     آب   ١٥                                                  

  .                                 مواصلة طلب اللجوء يف اململكة املتحدة

                     احلصول على ممتلكـات     "          بتهمة       ١٩٩١       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٥            مرات يف     ٥              ة إنه أدين                وتقول احلكوم  -  ١٩
                  واحتجز يف هنايـة      .       ّ                 ومل تنفّذ توصية احملكمة     .                                                 وحكمت عليه احملكمة بالسجن سنتني وأوصت بترحيله         ".         بالتحايل

   ".                ممتلكات بالتحايل                حماولة احلصول على  "             أدين بتهمة     ١٩٩٤      يونيه  /        حزيران ١   ويف   .          ُ                 عقوبته وأُطلق سراحه بكفالة
ُ                                                            وُحكم عليه بأربعني ساعة من اخلدمة اجملتمعية مشفوعة بغرامة               حيازة  "            أدين بتهم     ١٩٩٤      يونيه  /         حزيران   ٢٣    ويف    .  

ّ            وثيقة مزّورة حمظورة   ّ      استخدام وثيقة مزّورة   " و  "          ُ                وُحكم عليه بغرامة وُمنـع مـن         "                          القيادة دون رخصة وتأمني    " و  "                                   ُ  
  .                    القيادة مدة ستة أشهر

ُ         مة بأن السيد لوبو وأفراد أسرته ُمنحوا يف           وتفيد احلكو -  ٢٠       ً            تصرحياً للبقاء يف     ١٩٩٥      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١٣                               
ّ                                    شهراً خالفاً لقواعد اهلجرة، وُمّدد هذا التصريح إىل غاية             ١٢                                      اململكة املتحدة بصفة استثنائية ملدة        ُ            تـشرين     ١٣     ً     ً                

                                     القيادة يف حالة سكر واالعتداء علـى                              ، أدين السيد لوبو بتهميت        ١٩٩٩      مايو   /       أيار   ٢٢    ويف    .     ١٩٩٩       نوفمرب   /     الثاين
ُ                     وُحكم عليه بالسجن ثالثة أشهر وُمنع من القيادة مدة   .     شرطي                            ُ   .       سنوات ٣ 
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                                                                                               وتواصل احلكومة سرد شىت املخالفات اليت واصل السيد لوبو ارتكاهبا، كمساعدة أشخاص يف الدخول               -  ٢١
ّ                ّمما أّدى إىل احلكم      )     ٢٠٠٤       يوليه   /  وز    مت   ١٢ (                                                                  غري الشرعي واستعمال وثيقة مزيفة واحلصول على تصريح بالتحايل               ّ

     ً                                                                                           شهراً وتوصية احملكمة بترحيله؛ والقيادة يف حالة سكر واالعتداء بالعنف وتدمري ممتلكـات أو                 ١٥              عليه بالسجن   
ّ                                           ختريبها والتخلف عن املوعد احملّدد فيما يتصل بإطالق سراحه بكفالة            ّ           ّممـا أّدى إىل      )     ٢٠٠٤       أغسطس   /     آب   ١٢ (                               ّ

  ّ                                                      ُ                وإّبان ذلك طلبت زوجة السيد لوبو وأبناؤه، الذين يقول إنه فُصل عنهم يف عام   .       ة أشهر                     احلكم عليه بالسجن أربع
ُ                                             ، تصرحياً يف ذلك العام للبقاء يف اململكة املتحدة إىل أجل غري مـسّمى وُمنحـوا هـذا التـصريح يف                        ١٩٩٩     ّ                                                 ً       ٤   
  .    ٢٠٠٤      أغسطس  /  آب

ُ                        ً         ، ُرفض منح السيد لوبو تصرحياً ب          ٢٠٠٤        أكتوبر   /              تشرين األول   ١    ويف   -  ٢٢                       ُ           دخول اململكة املتحدة، وأُخطر يف       
ُ            وطعن يف هذا القرار وُرفض طعنه يف   .                            بقرار إصدار أمر ترحيل ضده    ٢٠٠٤                  تشرين الثاين نوفمرب        أبريل  /       نيسان  ٢٥                   

   ٦    ويف    .                               ُ                                       ، أهنى السيد لوبو عقوبة السجن وُنقل إىل حـبس دائـرة اهلجـرة                 ٢٠٠٥      مارس   /       آذار  ٤    ويف    .     ٢٠٠٥
ُ              ، ُرفض طلب املراج    ٢٠٠٥      سبتمرب  /     أيلول ّ                                                      عة الذي قّدمه إىل احملكمة العليا واستنفذ بذلك مجيع سبل الطعن املتاحة             .  
           تـشرين     ٢٤                                                                    ، صدر أمر ترحيل يف حق السيد لوبو واختذت ترتيبات لطـرده يف                  ٢٠٠٥       سبتمرب   /        أيلول   ١٤    ويف  
ّ       ً       ً                           وأُجلت هذه الترتيبات بعد اكتشاف أن السيد لوبو قّدم طلباً متأخراً إىل جلنة مرا               .     ٢٠٠٥        أكتوبر   /    األول       جعـة    ُ                                            

ُ   ِّ         القضايا اجلنائية وهو ما يقتضي حضور ُمقدِّم الطلب                                   .  

                                                                                            وتقول احلكومة إن السيد لوبو سحب عدة كفاالت، ورفض القاضي يف حاالت أخرى إطالق سـراحه                -  ٢٣
  .                                                                              بكفالة بسبب جتاهله يف املاضي شروط اإلفراج عنه بكفالة، عالوة على سجله الرديء يف اهلجرة

َ  َّ                       السيد لوبو احتماالً غري واقعي، وتقول إنه كان َسـُيَرحَّل إىل مجهوريـة                                 وتنفي احلكومة أن يكون طرد     -  ٢٤  ُ  َ                          ً                  
               ً       ً                       ُ                   لو مل يقدم طلباً متأخراً خبصوص قضيته اجلنائية، وسُينظر يف               ٢٠٠٥        أكتوبر   /                                   الكونغو الدميقراطية يف تشرين األول    

        ومبا أن    .          طين الصاحل                                    ُ         ُ                                                 هذا الطلب على سبيل االستعجال، وحاملا ُيبت فيه سُيطرد السيد لوبو باستعمال جوازه الو             
                                      ً      ً                                                                      جلنة مراجعة القضايا اجلنائية أصدرت قراراً مؤقتاً بعدم إحالة احلكم الصادر يف حق الـسيد لوبـو إىل حمكمـة                    

  .                               ً االستئناف، فإن طرده ال يزال وشيكاً

                 ً                                                                                       وتقول احلكومة أخرياً إن السيد لوبو دخل اململكة املتحدة وعاد إليها عدة مرات بعدد مـن اهلويـات                   -  ٢٥
                                                                                                لفة، وعاد مبحض إرادته إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية، وإنه أبان عن جتاهل سافر لقانون اهلجرة والقانون     املخت

                                         ً        وكان احتجازه حمل مراجعة بانتظام وبقي حمتجزاً         .     ً        ً       ً     امساً مستعاراً معروفاً     ١٧                              ً     اجلنائي للمملكة املتحدة، مستخدماً     
                                                      وط إطالق سراحه، وحتايله باللفظ وبالوثـائق بغيـة                                                              بسبب سجله الرديء يف اهلجرة، وإخالله فيما مضى بشر        

                                                                                                             احلصول على تصريح لدخول اململكة املتحدة والبقاء فيها أو للتهرب من الترحيل، ودخوله وحماوالت دخوله غري                
  .                                                                                الشرعي إىل اململكة املتحدة، ووجود احتمال كبري إلخالله بشروط إطالق سراحه إذا ما أفرج عنه

                                                                                          ده على احلكومة إن السيد لوبو مل يستعمل سوى ثالثة أمساء مستعارة وإن البقية أجزاء مـن                             ويقول املصدر يف ر    -  ٢٦
ّ                                                                                           ويقّر بادعاءات احلكومة فيما يتعلق مبخالفاته، لكنه يقول إن السيد لوبو دفع مثنها بالفعل               .                  امسه الكامل ذاته               ويقـول إن     .    

                                             ويقول إنه مل يكـن يف مجهوريـة الكونغـو            .                                                                    السلطات رفضت إطالق سراحه بكفالة يف ما ال يقل عن عشر مناسبات           
ّ                        ويضيف أنه رمبا يكون قد ُرّحل بالفعل عند وصول رّد املصدر إىل الفريق العامل  .                           الدميقراطية وإمنا يف برازافيل                     ّ  ُ                       .  
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  .                                                                                                        ويرى الفريق العامل أن باستطاعته إبداء رأي، باالستناد إىل ما قدمه املصدر واحلكومة من ادعـاءات                -  ٢٧
                                                                                   بشأن ما ارتكبه السيد لوبو من خمالفات، ويف أن احملكمة أوصت بترحيله بعد قضاء عقوبته، وأن                ويتفق كل منهما 

  .                        ، بغرض ترحيله يف وقت الحق    ٢٠٠٥     مارس  /                                                           دائرة اهلجرة وضعته قيد احلجز اإلداري منذ انتهاء عقوبته، يف آذار
                                  ، بينما استمر احتجازه دون أن                                                                                      كذلك مل يعترض الطرفان على أن السيد لوبو طعن مرات عديدة يف قرار ترحيله             

  .ُ                                                  ُيطلق سراحه بكفالة، بسبب سجله اهلجري واجلنائي الرديء

                                                                                                               ووالية الفريق العامل ال ختوله النظر يف اإلجراء الذي أفضى إىل الترحيل، وال ميكنه إال حبث طبيعـة حرمـان                     -  ٢٨
                          َ              يستويف احتجاز طاليب اللجوء وَمن ليس هلـم                                                        ويبدي الفريق العامل اهتمامه يف هذا الصدد بأن           .                       الشخص املعين من احلرية   

    ). E/CN.4/2003/8/Add.2 (                           َ                                               وضع قانوين ألغراض الترحيل شرطَ األجل املعقول، على حنو ما جاء يف التقارير السابقة 

                                                                                                             ويكمن التساؤل فيما إذا كان السيد لوبو قد استفاد يف احتجازه من معايري احملاكمة العادلة، مبا يف ذلك                   -  ٢٩
ّ                                            وحييط الفريق العامل علماً بأن السيد لوبو مّر بإجراءات إدارية وقضائية تسىن لـه فيها أن   .            فترة معقولة         احتجازه ل                  ً                       

                                                                                        وكان بوسعه أثناء فترة احتجازه أن يستفيد من مجيع سبل االنتصاف املتاحة لــه كـي ال              .                 يطعن يف احتجازه  
ّ       ُ                                         ُ        ُيرّحل، ومل ُيطلق سراحه إبان ذلك بسبب عدم االلتزام مبا فُرض ع   .                   ليه من شروط الكفالةُ  

                                           ً                                                          ويرى الفريق العامل أن االحتجاز مل يكن احتجازاً إىل أجل غري مسمى وال طالت مدته بـصفة غـري                    -  ٣٠
                        ُ ِّ                ومبا أن موعد الترحيل قد أُجِّل نتيجة للطعن   .             ً                                                  معقولة، نظراً إىل املدة اليت استغرقها القيام بشىت اإلجراءات الالزمة 

ّ                                                     بقائه يف البلد، وُحدد، كما يقّر به املصدر، أجل أقصى جديد لترحيله لدى                                                   الذي قدمه السيد لوبو، ما أدى إىل                  ُ                  
ُ                                     انتهاء إجراءات الطعن، فقد ُحدد، فيما يبدو، أجل أقصى ملدة احتجازه                           .  

                                                                                                  وعليه، يعتقد الفريق العامل أن مدة االحتجاز، يف هذه القضية بعينها، وبالنظر إىل الظروف املذكورة أعاله، ال  -  ٣١
  .                                                                               ً       ً   للمعايري الدولية املتعلقة مبحاكمة عادلة، وال تضفي بالتايل على احلرمان من احلرية طابعاً تعسفياً            ً تشكل انتهاكاً

ِ                              وبناء عليه، ُيصِدر الفريق العامل الرأي التايل -  ٣٢   ُ            :  

  .                                              ً       ً  إن احتجاز السيد بول إيكوبونغا لوبو ليس احتجازاً تعسفياً 

 .٢٠٠٦مايو / أيار١١  ُ      اعت مد يف 

 )هورية إيران اإلسالميةمج (١٤/٢٠٠٦الرأي رقم 
  .    ٢٠٠٥       أكتوبر  /            تشرين األول ٧                  موجهة إىل احلكومة يف    :     رسالة

  .                  السيدة كربى رمحانبور  :     بشأن

  .                                                        صدقت الدولة على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

   .)    ٢٠٠٥ /  ٣٨               من الرأي رقم  ١         الفقرة         الوارد يف      ذاته     النص  ( - ١
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   .)    ٢٠٠٥ /  ٣٨               من الرأي رقم  ٣         الفقرة         الوارد يف     ذاته      النص  ( - ٢

                          اليت زودت الفريق العامل                                          أبدته حكومة مجهورية إيران اإلسالمية            الذي         تعاون   ل ا ب                      يرحب الفريق العامل     و - ٣
  .  ُ                                               وأُحيل رد احلكومة إىل املصدر، الذي قدم تعليقاته عليه  .                                     باملعلومات املطلوبة بشأن ادعاءات املصدر

                         سنة واملقيمة يف شاهر ري،   ٢٢                             ربى رمحانبور، البالغة من العمر                                    وحسب املعلومات الواردة، فإن السيدة ك - ٤
          ً                                  وهي حالياً مسجونة يف سـجن إيفـني، يف              ٢٠٠٠       نوفمرب   /               تشرين الثاين   ٥                                    قرب طهران، ألقي عليها القبض يف       

  :                                 طهران، يف انتظار تنفيذ حكم باإلعدام

                       ها التخلي عن الذهاب                            ً                 وترعرعت يف أسرة فقرية جداً فكان علي                           السيدة كربى رمحانبور  ُ       ُولدت    ) أ ( 
                                                    وكي تساعد أسرهتا على البقاء، تزوجت من رجل يكرب والدها   .                              ووالدها عجوز وأحد إخواهنا معوق  .          إىل املدرسة

  .                                                                      وحسب املصدر، فإهنا عانت من سوء املعاملة والتعسف املتكرر يف بيت زوجها        .    ً                           سناً، ويكربها هي بأربعني سنة    
                        شوا سابت، هامجتها بسكني -                                   ا، قال املصدر إن محاهتا، السيدة فاروخ                                  ويف احلادث األخري الذي سبق القبض عليه

                                               ً           وادعت السيدة رمحانبور أهنا عندئذ قتلت محاهتا دفاعاً عن نفسها؛  .     مطبخ

                                                                                           وألقي القبض على السيدة رمحانبور يف مرتل زوجها ومحاهتا بعيد احلادث من قبل رجال شرطة                 ) ب ( 
ُ                             ُ                        وُوجهت إليها هتمة القتل العمد وأُودعت الـسجن يف           .  ً               اً بالقبض عليها                                           من قسم شرطة نيافاران، أظهروا هلا أمر        

                انتظار حماكمتها؛

                وقبل أن تتمكن     .                                                                            ويدعي املصدر أنه مت استجواب السيدة رمحانبور دون وجود حمام يدافع عنها             ) ج ( 
                 ة التحقيق، على                       ومل حتصل، طيلة مرحل     .                           ُ                               ً            من احلصول على متثيل قانوين، أُكرهت على االعتراف بقتل محاهتا عمداً          

                  مساعدة حمامي دفاع؛

        مـن       ١٦٠٨     فرع    ال         أمام       ٢٠٠١       أغسطس   /     آب   ٢١                                       وبدأت حماكمة السيدة كربى رمحانبور يف         ) د ( 
                                                                                                        حمكمة طهران اجلنائية ودامت احملاكمة مخس جلسات كانت أوالها فقط علنية بينما كانت اجللـسات األربـع                 

ُ                          نت بالقتل مع سبق اإلصرار وُحكم عليها باإلعدام رغم أن                                ُ   ويدعي املصدر أن السيدة رمحانبور أُدي  .            األخرى مغلقة                          
                                                                                              ً                   حماميها دفع باجلنون املؤقت وبرهن على أن زوجها، السيد علي رضا نياكانيان، كان قد ارتكب يف حقها مراراً                  

                                        وقد كانت السيدة رمحانبور تتعرض إلذالل        .                                                          األذى النفسي واجلسدي واجلنسي واالغتصاب والتشهري والتدليس      
ُ                     وقد ألقي القبض ذات مرة على زوجها وُسـجن بـسبب             .                                          محاهتا وغريمها من أفراد األسرة املستمر هلا              زوجها و                                    

                                 ً                                               وقد برهن حمامي السيدة رمحانبور أيضاً على أهنا كانت يف حالة اكتئاب شـديد                .                    ً       ً    اعتدائه عليها جسدياً وجنسياً   
                حلظة وقوع احلادث؛

                                     الستئناف احلكم لدى احملكمة العليا                   ً   نبور قدم طلباً                          أن حمامي السيدة رمحا                        ً    وجاء يف التقارير أيضاً     )   ه ( 
                                     ً                                                        ورغم أن السيدة رمحانبور قد أنكرت دائماً التهمة املوجهة هلا ومل تتراجع قط عن ادعائها                 .                     إللغاء احلكم باإلدانة  
    ٢٢                                                                         عن نفسها ضد محاة كانت هتامجها، فإن احملكمة العليا رفضت ادعاءها وأكدت احلكم يف  ً اً               بأهنا تصرفت دفاع

  ؛    ٢٠٠٢      أغسطس  /  آب
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                     إىل عقوبة السجن إن هي                          كم هبا على السيدة رمحانبور                                   ُ ومع أنه كان ميكن ختفيف العقوبة اليت ُح  ) و ( 
                                                   وقد بقيت رهن االحتجاز يف انتظار تنفيذ حكم اإلعدام منذ   .                                          حصلت على عفو ورثة الضحية، فإن هذا مل يتحقق

 ُ                                     وُيدعى أن هذه التأخريات كانت بسبب        .              ها عدة مرات                         ومت تأجيل تاريخ إعدام     .                              أن أكدت احملكمة العليا احلكم    
                                                                                                          عجز زوجها السابق وأسرته عن تقدمي الوثائق الضرورية إلثبات عالقتهم بالضحية وكذلك بسبب عـدم تـوفر               

                               املعدات الضرورية لتنفيذ اإلعدام؛

      نوفمرب  /               تشرين الثاين    ١٠    هو                                       السيدة كربى رمحانبور يف بادئ األمر                                  وكان املوعد املقرر إلعدام       ) ز ( 
         ُ       ، قبل أن ُيعـرض      ٢٠٠٤      فرباير  /       شباط   ٢٨            ، مث بتاريخ      ٢٠٠٣       ديسمرب   /              كانون األول    ٣١                   مث حدد بتاريخ         ٢٠٠٣

                                                                                                             أمرها على جملس حتكيم للنظر يف إمكانية احلصول على موافقة ورثة الضحية على تلقي تعويض أو دية عـوض                   
                                     عدم العفو عن السيدة كربى رمحانبور                                          ، صدق ورثة الضحية على قرارهم ب          ٢٠٠٥       يوليه   /       ويف متوز   .            قصاص النفس 
   ُ                      ومل ُتثن اجلهود اليت بذلتها   .       ً                           ً   تارخياً إلعدامها ولكن مت تأجيله أيضاً    ٢٠٠٥      أبريل  /       نيسان  ١٥      فتحدد   .            وبرفض الدية

                          َ                                                                 شخصيات عامة ومسؤولون أسرةَ الضحية عن طلب إعدامها وهو ما ميكن حدوثه يف أية حلظة يف الوقت احلاضر؛

          فقد ألقى    .     حترم                                                   ُ          ن احتجاز السيدة رمحانبور تعسفي ألن حقوقها األساسية مل تُ                        ويعترب املصدر أ    ) ح ( 
                     ومل يسمح هلا باالتـصال    .                                                                                      أفراد الشرطة القبض على السيدة رمحانبور بطلب من أسرة الضحية بعد وفاة الضحية            

                   مل يكن يف وسـعها      و  .     ٍ     ً                                                                                   مبحامٍ فوراً بعد توقيفها وال طيلة مدة التحقيق وهو ما أدى إىل إكراهها على جترمي نفسها               
                                          ُ                  الطعن يف شرعية احتجازها قبل حماكمتها كما مل ُيفرج عنها بكفالة؛

            ن حماكمتها مل  أل       خاصة  ،                                                    ُ      ويضيف املصدر بأن حقوق السيدة رمحانبور يف حماكمة عادلة مل ُتحترم  ) ط ( 
                        وأن احلق يف عدم شـهادة                                                             وينبغي اإلشارة يف هذا الصدد إىل أن مبدأ قرينة الرباءة مل يطبق  .       الدولية                تلتزم باملعايري   

                             ويرى املصدر أن احملكمة اليت حكمت   .                                     ومل حتاكم السيدة رمحانبور يف جلسة علنية   .                 ُ          الشخص ضد نفسه مل ُيحترم    
               ويضيف املصدر أن   .                                                                                    عليها مل تكن حمكمة مستقلة وحمايدة وأهنا مل حتصل على حقها الكامل يف الدفاع عن نفسها        

  .                    ً االستئناف مل يكن صحيحاً

                                                                                             احلكومة يف ردها إن السيدة رمحانبور اهتمت جبرمية قتل من الدرجة األوىل يف حق محاهتا مث حكم                        وتقول   - ٥
                                                                                                             عليها بعقوبة اإلعدام بعد حماكمة روعيت فيها األصول القانونية وأجرهتا حمكمة خمتصة مع متكينها بشكل كامل                

              َّ                             ومع ذلك مل ينفَّذ بناء علـى أوامـر                                   وأكدت احملكمة العليا احلكم     .                        ٍ                  من احلصول على مساعدة حمامٍ من اختيارها      
           وأحال رئيس   .                                                                                       مباشرة من رئيس السلطة القضائية ملواصلة النظر مبا يف ذلك التشاور بني املتهمة وبني ورثة الضحية

      وقـد    .                                                                                                         السلطة القضائية القضية إىل جملس التحكيم حىت يتم إثبات موافقة ورثة الضحية عرب اآلليات ذات الصلة               
ُ                         ني السلطة القضائية وورثة الضحية مل تسفر حىت اآلن عن التوصـل إىل نتيجـة ُمرضـية                                    عقدت عدة لقاءات ب                                                                     .   

  :                                                    ً                                         ً  وما تزال جهود التحكيم جارية وما يزال تنفيذ احلكم مؤجالً رغم أن احملكمة العليا أكدته منذ عام تقريباً

             حية اليت، يف                                     نظام العدالة من محاية حقوق الض              أال متنع                           من يرتكب جرمية جيب        وق        محاية حق     إن    ) أ ( 
ُ                                                         هذه احلالة، قد ُحرمت من أهم احلقوق على اإلطالق وهو حقها يف احلياة                                من قرار جلنـة      ٢                   وقد أيدت الفقرة      .               

                                                                         مسألة إدماج حقوق املرأة يف آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان والقضاء            "           املعنون     ٤٥ /    ١٩٩٤              حقوق اإلنسان   
  :                                                                 اإلعالن املتعلق بالقضاء على العنف ضد املرأة اليت جاء فيها               من  ٤           من املادة     )  ج (        الفقرة    "                      على العنف ضد املرأة   
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                                                                                    ً                  أن جتتهد االجتهاد الواجب يف درء أفعال العنف عن املرأة والتحقيق فيها واملعاقبة عليها، وفقـاً                  )             ينبغي للدول   "(
  ؛ "                                                               للقوانني الوطنية، سواء ارتكبت الدولة هذه األفعال أو ارتكبها أفراد

              ، الواردة يف    "                                                       ضمانات تكفل محاية حقوق الذين يواجهون عقوبة اإلعدام        "   ن      م  ٧     ً          ووفقاً للمادة     ) ب ( 
  .                                                              ، فإن للسيدة رمحانبور احلق يف طلب العفو أو ختفيف احلكـم             ٥٠ /    ١٩٨٤                                 قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي     

       لعقوبة                                                                                                          وهي قد فعلت ذلك وامتنعت السلطة القضائية يف مجهورية إيران اإلسالمية، كما سبق الذكر، عن تنفيذ ا                
                                                                     إىل أن يتم الفصل يف إجراءات االستئناف أو أية إجـراءات تتـصل              "                                 من املبادئ التوجيهية ذاهتا،       ٨    ً          وفقاً للمادة   

   ".                   بالعفو أو ختفيف احلكم

ُ                                    ُيحتج يف أوهلمـا بـأن إجـراءات          .                                                                 وتستند الشكوى املقدمة بشأن قضية السيدة رمحانبور إىل ادعاءين         - ٦
                                                                        تكن عادلة ويف ثانيهما بأن تكييف األفعال اليت حوكمت السيدة رمحانبور بسببها                             الدعوى اجلنائية املقامة ضدها مل

  .           ً                               مل يكن سليماً مبوجب القانون اإليراين املعمول به

                                                      أنه مكلف ببحث ما إذا كانت السيدة رمحانبور قـد                                                                ويشدد الفريق العامل منذ البداية على أنه يف حني           - ٧
                                                                    ا، فإن اختصاصه ال يشمل تقييم ما إذا كانت عقوبة اإلعدام اليت                                                     حصلت على حماكمة عادلة يف سياق احتجازه      

                                                        ومن مث فإن اجلانب الوحيد من قضية السيدة رمحـانبور            . ُ                                                        ُحكم عليها هبا تطابق القانون املعمول به داخل البالد        
    دها                                                                                                            الذي يدخل ضمن نطاق اختصاص الفريق العامل هو حتديد ما إذا كانت إجراءات الدعوى اجلنائية املقامة ض                

  .                                                   ستصمد أمام اختبار االلتزام باملعايري الدولية ذات الصلة

                                                                                                           وبالتايل فإن الفريق العامل سريكز، يف ما يلي، على اجلوانب املتعلقة مبراعاة األصول القانونية للمحاكمة                - ٨
  .                                         يف الدعوى اجلنائية املقامة ضد السيدة رمحانبور

                                                    ى اإلجراءات يف أن استجواب السيدة رمحانبور بعـد                                                       ويتلخص االعتراض األساس الذي أبداه املصدر عل       - ٩
                                    ٍ                                 ٌُ                                  إلقاء القبض عليها قد مت بدون وجود حمامٍ يدافع عنها؛ وبصورة أدق، يف كوهنا أٌُكرهت على االعتـراف بقتـل         

         ُ                                           وباختصار ُيحتج بأهنا مل تتمكن طيلة مرحلة التحقيق من     .                                                       محاهتا قبل أن تتاح هلا فرصة احلصول على متثيل قانوين         
  .                 ٍ             ادة من مساعدة حمامٍ للدفاع عنها     االستف

                ُ                                      السيدة رمحانبور أُتيح هلا بالكامل احلصول على مـساعدة      "    أن          احلكومة        أكدت        ذلك،      من       عكس         على ال  و -  ١٠
  .      ل أخرى                    دون تقدمي أية تفاصي "   ٍ             حمامٍ من اختيارها

َ                فـسُيفَهم مـن تـص     .                                                                 ظ الفريق العامل أن التناقض بني االدعاءين ليس سوى تناقض ظاهري          ويالح -  ١١     ريح   ُ  
                 واحلكومة مل تؤكد     .                                                                                             احلكومة بالطبع أن املتهمة حظيت مبساعدة حمامي الدفاع طيلة الفترة اليت استغرقتها احملاكمة            

  .                                                              أو تنف عدم حصول السيدة رمحانبور على مساعدة ممثل قانوين قبل احملاكمة

                          يارتـه جلمهوريـة إيـران                     َ                   ُ                                  ويدعم هذا التأويلَ لتصريح احلكومة اخلربةُ اليت اكتسبها الفريق العامل من ز  -  ١٢
                                                                      فخالل زيارته تلك، شرحت السلطات املضيفة للوفد أن مشاركة حمامي الدفاع مبوجب   .     ٢٠٠٣              اإلسالمية يف عام 

              ً                              ُ            ويسري هذا أيضاً على التحقيق يف القضايا اليت قد ُيحكم فيها   .                                                 القانون اإليراين ليست مطلوبة منذ بداية التحقيق    
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                                                                                 انون املعمول به يف إيران خيتلف يف هذه النقطة مع القانون واملمارسة الدوليني                                      وألن الفريق رأى أن الق      .        باإلعدام
                               ٍ       ً     ً     ً                 جيب أن ينص القانون على إشراك حمامٍ إشراكاً فعاالً، أياً كانت              : "                                                   فإنه قدم التوصية التالية يف تقريره عن الزيارة       

   ".                             يلة احملاكمة ويف مرحلة االستئناف                   ً                                                 طبيعة القضية، ابتداًء من الوضع يف احلجز أو على األقل يف مرحلة التحقيق وط
                                                                                              وجلميع هذه األسباب، ميكن فهم بيان احلكومة على أنه ال يطعن يف ادعاء املصدر بعدم متكن السيدة رمحانبور من 

  .                                                                    احلصول على خدمات حمامي دفاع يف الفترة املمتدة ما بني احتجازها وبدء احملاكمة

                                                               لتحقيق يف هتمة قد ينجم عنها حكم باإلعدام أن يهدد بـشكل                                                      ومن شأن غياب التمثيل القانوين أثناء ا       -  ١٣
                                                             ويرى الفريق العامل يف هذه القضية أن غياب حمامي الدفاع يف املرحلة   .                                          خطري قيمة إنسانية سامية هي حياة املتهم     

                                          ً                        ً      ٍّ                                 األوىل من التحقيق قد أضر مبصاحل العدالة عموماً ومبصاحل الشخص املتهم خصوصاً إىل حـدٍّ جعـل الـدعوى                   
  .            جلنائية جائرة ا

  :    ً                                    وبناًء عليه، خيلص الفريق العامل إىل ما يلي -  ١٤

                            من العهد الدويل اخلـاص        ١٤                                                                إن حرمان السيدة رمحانبور من احلرية تعسفي ألنه خيالف املادة            
          القـضايا                                   الواجبة التطبيق عند النظر يف                                                                          باحلقوق املدنية والسياسية ويندرج ضمن الفئة الثالثة من الفئات          

  .                لى الفريق العامل         املعروضة ع

   ويف   .                                                                                           ويطلب الفريق العامل من حكومة مجهورية إيران اإلسالمية تصحيح وضع السيدة كربى رمحانبور             -  ١٥
                             ً                                                                                       الظروف احملددة هلذه القضية ونظراً لبقاء السيدة رمحانبور حمتجزة مدة طويلة يف انتظار تنفيذ عقوبة اإلعدام، فإن                 

                                                         ً  ويعتقد الفريق العامل أن مثل هذا التدبري الكرمي سيلقى ترحيباً   .         اإلعدام                                   احلل األنسب هو إعفاؤها من تنفيذ عقوبة
  .     ً        ً      ً                  واسعاً وتقديراً شديداً من اجملتمع الدويل

 .٢٠٠٦مايو / أيار١١  ُ      اعت مد يف 

 )اجلمهورية العربية السورية (١٥/٢٠٠٦الرأي رقم 
  .    ٢٠٠٦      يناير  /             كانون الثاين  ١٩                  موجهة إىل احلكومة يف   :      رسالة

  .               رياض ضرار احلمود      السيد   :     بشأن

  .                                                     الدولة طرف يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

   .)    ٢٠٠٥ /  ٣٨               من الرأي رقم  ١         الفقرة         الوارد يف     ذاته      النص  ( - ١

  .                                                                                     يعرب الفريق العامل عن تقديره حلكومة اجلمهورية العربية السورية ملوافاته باملعلومات املطلوبة و - ٢

   .)    ٢٠٠٥ /  ٣٨               من الرأي رقم  ٣     فقرة     ال        الوارد يف     ذاته      النص  ( - ٣
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                                قد أحال الفريق العامل رد احلكومة  و  .                                                        يف ضوء االدعاءات املقدمة، يرحب الفريق العامل بتعاون احلكومة و - ٤
ِ                                         غري أن احلكومة مل تواِف الفريق العامل بتعليقاهتا حىت هذا التاريخ  .         إىل املصدر                                ويعتقد الفريق العامل أنه يف وضع   .                   

  .                                                                             بشأن وقائع القضايا والظروف احمليطة هبا يف سياق االدعاءات املقدمة ورد احلكومة عليها   رأي              يتيح له إصدار 

ُ     مود، ُولد        ضرار احل             السيد رياض    و - ٥                                       وهو متزوج ولـه ستة أبنـاء، ويعمـل       ١٩٥٤      يف عام             يف دير الزور      
               ألقى أفراد       ٢٠٠٥       يونيه   /         حزيران  ٤      ً                                                                      أستاذاً يف األدب العريب وهو عضو يف امللتقى الوطين للحوار الدميقراطي، ويف             

                                ُ                                    وأوردت التقارير أن السيد ضرار اعُتقل دون أمر بالقبض عليـه             .                                              من شعبة األمن السياسي القبض عليه يف مرتله       
                                                                             ورغم حالته الصحية السيئة، أودع احلبس االنفرادي طيلـة األيـام اخلمـسة               .                                حيدد بوضوح التهم املوجهة إليه    

ُ              والعشرين األوىل من اعتقاله وُعزل عن               بـسجن    )        السياسي   ( ٢  ُ                                 مث ُنقل بعد ذلك إىل القسم رقم          .              العامل اخلارجي                           
  .             عدرا قرب دمشق

              فهو يعاين من     .                                                                         أن السيد ضرار يف حاجة ماسة إىل عالج مناسب وإىل عناية طبية متخصصة                    تقارير    ال         وجاء يف    - ٦
  .               ً         قد تزداد تدهوراً يف السجن ُ  َّ             وُيدَّعى أن صحته   .                                                      داء السكري احلاد الذي حيتاج معه إىل عالج دائم حبقن األنسولني

        ً     ً                       اجتماعاً عاماً يف دير الزور ضم           ٢٠٠٥      مايو   /       أيار   ٢٠                                                وحسب املعلومات الواردة، ترأس السيد ضرار يف         - ٧
                                                   وبعد هذا االجتماع، كتب رسالة إىل املؤمتر احمللـي           .                                                         أكثر من مائيت عضو يف امللتقى الوطين للحوار الدميقراطي        

                                                                          إجراء تعديل دستوري من أجل إقامة دميقراطية قائمة على تعدد األحزاب،                                              العاشر للحزب احلكومي يطلب فيها      
   ٣   ويف   .                                                                                        وإهناء حالة الطوارئ، وعدة إصالحات سياسية مبا يف ذلك عودة املنفيني واإلفراج عن املعتقلني السياسيني

   ً           لباً بالتحقيق                                                                               ، ندد السيد ضرار بوفاة السيد حممد معشوق اخلزنوي وهو رهن االعتقال مطا                ٢٠٠٥       يونيه   /      حزيران
  .                                                  ويدعي املصدر أن هذين األمرين كانا السبب وراء اعتقاله  .                   الشامل يف ظروف موته

      حيث                       حمكمة أمن الدولة العليا                                 ، مثل السيد ضرار يف أول جلسة أمام     ٢٠٠٥      ديسمرب  /            كانون األول ٤   ويف  - ٨
                              املتعلقة باجلرائم ذات الطابع                                     من قانون العقوبات، وهي املواد        ٢٨٧    و    ٢٨٦    و    ٢٨٥ُ                                 ُوجهت إليه هتمة انتهاك املواد      

ُ              وُحدد تـاريخ     .                                                                                            السياسي وباألساس االنتماء إىل منظمة سياسية غري مرخصة وإيقاظ النعرات ووهن نفسية األمة              
  .    ٢٠٠٦      يناير  /             كانون الثاين  ١٥                          اجللسة التالية من احملاكمة يف 

   ُ                            مل ُيسمح لذويه بزيارته إال مرة     وأنه  .                   ُ                                       ويدعي املصدر أنه مل ُيسمح حملامي الدفاع عن السيد ضرار بزيارته - ٩
                                                                                  واشتكى حماموه من عدم السماح هلم باالطالع على الئحة االهتام وعلى وثائق أخـرى                .                       واحدة وبإذن استثنائي  

  .                           من قانون اإلجراءات اجلنائية   ٢٧٥                                 متعلقة بالقضية وهو ما خيالف املادة 

                         فالسيد ضرار حمتجز جملرد أنه   .       سياسية                                                     وحسب املصدر فإن هذه القضية هي قضية اعتقال تعسفي ألسباب  -  ١٠
                                ويشوب احملاكمة القضائية للمدعى      .   َّ                                                                        عبَّر بضمري عن قناعاته وألنه مارس حقه يف حرية التعبري وتكوين اجلمعيات           

                       وال ختضع حمكمة أمن الدولة   .                                                                             عليه أمام حمكمة أمن الدولة العليا خلل خطري وهي قاصرة عن املعايري الدولية للعدالة
  .                                              ، لقواعد قانون اإلجراءات اجلنائية الـسوري          ١٩٦٣   ُ                                               يت أُنشئت مبقتضى قانون الطوارئ الصادر يف عام                    العليا، ال 

ُ                                                              وقد ُخولت للقضاة، وال سيما رئيس احملكمة، سلطات تقديرية واسعة                                                وباإلضافة إىل ذلك، توجد قيود علـى         .     
  .                    يا غري قابلة لالستئناف     ً                                 وأخرياً، فإن أحكام حمكمة أمن الدولة العل  .                         اتصال املدعى عليهم باحملامني
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      إزاء               عـن قلقهـا           ٢٠٠١         أبريـل  /                          اإلنسان أعربت يف نيسان       قوق حب                                  املصدر إىل أن اللجنة املعنية           ويشري -  ١١
           من املادة  ٥ و   ٣ و   ١                        تتفق مع أحكام الفقرات  ال "                 ن تلك اإلجراءات       أ      وذكرت   .                                  إجراءات حمكمة أمن الدولة العليا    

                                               حمكمة أمن الدولة العليا ترفض اهتامات التعـذيب     وأن   ، "           ة والسياسية                                     من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدني     ١٤
   ).  ١٦         الفقرة  ،CCPR/CO/71/SYR/Add.1    نظر  ا (                                             يف احلاالت الصارخة وأن قراراهتا ال ختضع لالستئناف   حىت

                ً                                                                                     ويرى املصدر أيضاً أن حمكمة أمن الدولة العليا قد أنشئت لتكون مؤسـسة مـن مؤسـسات حالـة                    -  ١٢
                                               ً                                      تابعة للفرع التنفيذي للحكومة دون غريه وليست جزءاً من نظام القضاء اجلنائي العادي وال جيوز     وهي   .        الطوارئ

                                                  ً                      وتنحصر صالحياهتا يف قاعة احملكمة وال ميكنها أن تضمن فعلياً إطالق سراح              .                                  ألحد مساءلتها إال وزير الداخلية    
  .     ِّ   من تربِّئه

ُ           ه قد ُوجهت إىل    ن إ                        وقالت احلكومة يف ردها      -  ١٣                                            ر هتم االنتماء إىل منظمة سرية غري مرخصة ونشر      ضرا          السيد        
                 مـن قـانون        ٣٢٨    و    ٢٢٦    و    ٢٢٥                                                 ً                              معلومات كاذبة وإيقاظ النعرات ووهن نفسية األمة طبقاً ملا جاء يف املـواد              

  .    ٢٠٠٦     مارس  /      آذار ٥                      وسيمثل أمام احملكمة يوم   .                 اإلجراءات اجلنائية

ُ                                 ن التهم اجلنائية ُوجهت ضد السيد ضرار ألنـه                                ً                                 وحييط الفريق العامل علماً بأن احلكومة ال تنازع يف كو          -  ١٤                 
                                        وهذه األنشطة متت دون عنف وهي حقـوق          .            ً     ً                                            عقد اجتماعاً عاماً وأصدر رسالة وندد بوفاة شخص يف السجن         

  .                     حلقوق املدنية والسياسية       اخلاص با                                                حممية مبوجب اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد الدويل 

    ١٩          ً                                                يعتنق رأياً وينقل معلومات وهو حق ختولـه إياه املادة               كان        ضرار                                     وتبني الوقائع املوصوفة أن السيد     -  ١٥
                  اليت تكرس احلق      ٢٠   ْ                                                      وعقْد اجتماع عام دون عنف هو حق ختوله إياه املادة             .                                من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان    

  .        َ                               وهو معتقَل على أساس ممارسة هذه احلقوق فقط  .                     يف حرية التجمع السلمي

َ                                                                    ناَزع يف كون اعتقال السيد ضرار قد مت دون أمر بالقبض عليه وأنه ظل يف احلبس                  عالوة على ذلك، ال ي و -  ١٦   
     ً        ُ                            َّ                                               يوماً وأنه مل ُيسمح حملاميه باالتصال به ومل يسلَّموا الوثائق املتعلقة بالقضية وأنه مل حيصل على   ٢٥             االنفرادي ملدة 

  .     لعليا                                                                حماكمة عادلة وحمايدة، وفق وصف اإلجراء الذي مت أمام حمكمة أمن الدولة ا

  :                              يصدر الفريق العامل الرأي التايل               ويف ضوء ما سبق،  -  ١٧

    ٢٠    و   ١٩    و   ١٠    و  ٩                                                                         إن حرمان السيد رياض ضرار احلمود من حريته تعسفي ألنه خيالف املواد              
                                          من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية         ٢١    و   ١٩    و   ١٤    و  ٩                                         من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملواد       

             يف القـضايا                                   الواجبة التطبيق عند النظـر                                                الفئتني الثانية والثالثة من الفئات                                 والسياسية وهو يندرج ضمن   
  .                         املعروضة على الفريق العامل

    ً                                                                                                 وبناًء على الرأي الصادر، يطلب الفريق العامل من احلكومة اختاذ اإلجراءات الضرورية لتصحيح وضـع               -  ١٨
  .                      عالن العاملي حلقوق اإلنسان                          ً                            السيد رياض ضرار احلمود وفقاً للمعايري واملبادئ احملددة يف اإل

 .٢٠٠٦مايو / أيار١٢  ُ      اعت مد يف 
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 )اجلمهورية العربية السورية (١٦/٢٠٠٦الرأي رقم 
  .    ٢٠٠٥       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٦                  موجهة إىل احلكومة يف   :      رسالة

  .                 وحممد فائق مصطفى ع                                                                       بشأن السادة حممد أسامة سايس وأمحد حممد إبراهيم وعبد الرمحن املوسى ونبيل املرب

  .                                                     الدولة طرف يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

   .)    ٢٠٠٥ /  ٣٨               من الرأي رقم  ١         الفقرة         الوارد يف     ذاته      النص  ( - ١

  .                                                                              يعرب الفريق عن تقديره حلكومة اجلمهورية العربية السورية ملوافاته باملعلومات املطلوبة و - ٢

   .)   ٠٠٥ ٢ /  ٣٨               من الرأي رقم  ٣         الفقرة         الوارد يف     ذاته      النص  ( - ٣

                       الفريق رد احلكومة إىل         حال        وقد أ   .                                                                يف ضوء االدعاءات املقدمة، يرحب الفريق العامل بتعاون احلكومة         و - ٤
  .                    املصدر وتلقى تعليقاته

                                        وقائع القضايا والظروف احمليطة هبـا يف             بشأن                                                              ويعتقد الفريق العامل أنه يف وضع يتيح لـه إصدار رأي            - ٥
  .                                   عليها وكذلك املالحظات اليت قدمها املصدر           ورد احلكومة        املقدمة               سياق االدعاءات 

                                                                                        وكانت املعلومات املقدمة إىل الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي بشأن القضايا اليت ختص األشخاص  - ٦
  .                           اخلمسة املذكورين أعاله كما يلي

          تحـدة إىل                                       سنة، مت ترحيله مـن اململكـة امل         ٣٠                                                        السيد حممد أسامة سايس، مواطن سوري بالغ من العمر           - ٧
                                                                 عن طريق مطار شيبهول يف أمستردام بعد أن رفـضت سـلطات                 ٢٠٠٥      مايو   /                                   اجلمهورية العربية السورية يف أيار    

                     ومت اعتقاله لدى وصوله   .                                          ويذكر أنه عضو يف تنظيم اإلخوان املسلمني احملظور  .                                  اململكة املتحدة طلبه اللجوء السياسي
   ُ           وال ُيعرف مكان   .                                           ق بعيد القبض عليه دون أن توجه إليه أية هتمة ُ                                     وُنقل إىل شعبة األمن السياسي يف دمش        .         إىل دمشق 

  . ُ                          وُيخشى أن يكون عرضة للتعذيب  .                                                           احتجازه يف الوقت احلايل ومل يره أحد منذ ما يزيد على أربعة أشهر

                                                      سنة، مواطن سوري، حمتجز منذ أن مت ترحيله مـن             ٢١                                                  السيد أمحد حممد إبراهيم، البالغ من العمر حنو          - ٨
                                              وكانت قوات األمن التركية قد ألقت القـبض          .     ٢٠٠٥      مارس   /       آذار   ٢٥                                  اجلمهورية العربية السورية يف               تركيا إىل 

                                 وأودع السجن بـدعوى عـضويته يف       ٢٠٠٤      أغسطس  /    آب  ٢٢                                               عليه واحتجزته بالقرب من احلدود السورية يف        
                     ورغم وجود تقـارير       ).          ُ          ً                            الذي كان ُيعرف سابقاً حبزب العمال الكردستاين         (           كونغرا جيل                         التنظيم الكردي املسلح    

ُ                        فإنه ُسـلم إىل الـسلطات           ٢٠٠٥      مارس   /       آذار   ٢٤                      َّ                                            تفيد بأن حمكمة تركية برَّأته من مجيع التهم املنسوبة إليه يف                   
ُ                                       السورية وُحبس على الفور يف القامشلي مشال شرق البالد                                                  ويبدو أنه مت احتجازه يف اجلمهورية العربية السورية يف   .          

َ                                          ويقال إنه حمتَجز منذ الشهور الثالثة األخرية يف سجن           .                 عب أمنية خمتلفة                                ُ      مراكز احتجاز خمتلفة ختضع إلشراف شُ                  
  .         ً                  كيلومتراً إىل مشال شرق دمشق   ٢٥٠                                   تدمر يف صحراء محص اليت تقع على بعد حنو 
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                                                                                            وحسب املعلومات اليت أوردها املصدر، فإن السيد أمحد حممد إبراهيم قد تعرض أللوان مـن التعـذيب         - ٩
     ُ                                َّ            اليت ُتستخدم لتعليق الضحية من إطار معلَّق مث ضربه  )      الدوالب (  "      اإلطار "             لضرب وبواسطة                      باألسالك الكهربائية وبا

                                                 ويعتقد أن أمحد حممد إبراهيم متهم باالنتماء إىل جمموعة   .                               ً ويقال إن صحته العقلية سيئة جداً  .                بالعصي والكابالت
  .            كردية معارضة

                                           سنة، ويدير متجر بقالة، وهو حمتجز يف          ٤١                                      املوسى، مواطن سوري بالغ من العمر              الرمحن              السيد عبد  و -  ١٠
   ويف   .     ١٩٩١                                                  وقد كان يعيش يف الواليات املتحدة منـذ عـام             .     ٢٠٠٥       يناير   /                                 سوريا دون هتم منذ كانون الثاين     

ُ                     ، ُرفض طلبه احلـصول         ٢٠٠٤      مارس   /        ويف آذار   .                                                           هيوسنت، بتكساس، تزوج من مواطنة أمريكية وهو أب لطفلني           
    ١٩   َّ                                   ورحَّلته سلطات الواليات املتحـدة يف         .                                ىت صدر أمر بإبعاده من البالد                                         على اللجوء السياسي ومت احتجازه ح     

                                                 ً                            عن طريق مطار شيبهول يف أمستردام رغم انتمائه سابقاً إىل تنظيم اإلخوان املـسلمني      ٢٠٠٥       يناير   /            كانون الثاين 
                      سوريا، قبل نقله إىل                                                                                       ومت احتجازه يف البداية يف مركز االعتقال التابع لألمن السياسي يف محاه، يف غرب                 .      احملظور

            وال يـزال      ٢٠٠٥         أبريـل    / ُ           ُ                               ٍ                      وُيدعى أنه مل ُيسمح لـه باالتصال بأسرته أو مبحامٍ منذ نيسان            .                  مكان احتجاز آخر  
  .     ً          معزوالً عن العامل

                         أمام حمكمة أمن الدولـة       ،         معروفة   غري         بتهم          َ     قد حياكَم                          السيد عبد الرمحن املوسى       أن                    ً   ويذكر املصدر أيضاً   -  ١١
                                                                                      ضع لقواعد قانون اإلجراءات اجلنائية وتعمل خارج نظام العدالة العادي وختضع إلشراف                                   العليا وهي حمكمة ال خت    

 ُ  َّ                                                            ً                                 وُيدَّعى أن املدعى عليهم أمام هذه احملكمة ال حيصلون إال على لقاء قصري جداً مع حماميهم قبل                   .                  السلطة التنفيذية 
          ويقال إن    .                            راراهتا غري قابلة لالستئناف                                                                          أو بعد جلسات احملاكمة وأن هذه احملكمة تفتقر إىل االستقالل واحلياد وق           

                                                                                                             سلطاهتا تنحصر يف قاعة احملكمة وال تشمل مراقبة سلوك قوات األمن أو اإلجـراءات الـسابقة للمحاكمـة أو                   
  .            اإلشراف عليها

ُ                                     سنة، مواطن سوري ُولد يف الكويت، وقامت سلطات الواليات    ٣٩                      ، البالغ من العمر      ع                  والسيد نبيل املرب   -  ١٢                  
                                  ً        ومت إلقاء القبض عليه واحتجازه بدايةً كشاهد   .     ٢٠٠٤     مايو  /                                      يله إىل اجلمهورية العربية السورية يف أيار           املتحدة بترح

                                            ً      ً                  على نيويورك وواشنطن مث مت ترحيله بصفته أجنبياً مقيماً بصورة               ٢٠٠١       سبتمرب   /        أيلول   ١١                   أساسي بعد هجمات    
     مايو  /                       بالفعل منذ أواخر أيار    "      اختفى "           األمر أنه    ُ                  ً                                    وُيذكر أنه كان حمتجزاً يف سورية ولكن تبني يف واقع             .            غري قانونية 
                        ويقـال إن ضـابطني يف        .                                                   بعد أن ذهب لتسجيل امسه يف اخلدمة العـسكرية             ٢٠٠٥       أغسطس   /         حىت آب      ٢٠٠٤

                                                                                                             املخابرات السورية قد احتجزاه يف املركز الطيب امللحق مبركز اخلدمة العسكرية يف دمشق وإنه مل ترد عنه أخبـار              
  .                  ملدة زادت على السنة

                ً                                                                            ويذكر املصدر أيضاً أنه عندما حاول أفراد من أسرته معرفة شيء عنه طلب منهم أن يوفروا على أنفسهم  - ٣ ١
ُ                                                       مث ُسمح لـه فيما بعد بزيارات شهرية من أفراد أسرته           .       العناء                                                    ويذكر أنه سيمثل أمام حمكمة أمن الدولة العليا          .   

                      ُ                       يف سجن عدرا خارج دمشق وُيدعى أنه تعرض للتعذيب                ً       ويقال إنه حالياً حمتجز   .       ُ                       لكن مل ُتعرف التهم املوجهة إليه
  .             ولسوء املعاملة

                                                   سنة، مواطن حيمل اجلنسيتني البلغارية والسورية،         ٤٢                                                  والسيد حممد فائق مصطفى، البالغ من العمر حنو          -  ١٤
  م                                                          عندما مت ترحيله من بلغاريا حيث كان يقيم منذ عا              ٢٠٠٢       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٢                          وهو حمتجز دون هتمة منذ      
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      وهـو    .                                                      ويذكر أنه متت مصادرة جواز سفره البلغاري دون شرح األسباب  .                         وحيث درس مث امتهن الطب     ١٩٨١
                                                                    ويقال إنه تعرض للتعذيب وسوء املعاملة يف بداية فترة الـسنوات             .      ً                                   حالياً حمتجز يف سجن صيدنايا خارج دمشق      

                                             عسكرية ميدانية ال تسمح بتمثيل قـانوين                َّ                         ورمبا يقدَّم للمحاكمة أمام حمكمة      .             ُ                      الثالث اليت احُتجز فيها دون هتمة     
 ُ                                     وُيعتقد أنه مت توجيه التهم إليـه         .                                                               ويقال إن احملاكمات أمام احملكمة العسكرية امليدانية غري عادلة          .              للمدعى عليهم 

 َ                                      وَيفترض املصدر أنه صدر احلكم عليه مع أنه   .    ُ                                                        واحلُكم عليه بعد مثوله أمام احملكمة العسكرية امليدانية ثالث مرات
  .ُ                                                ُيطلع على أي هتم موجهة إليه وال على حكم صادر يف حقه  مل 

                ً                                                                          ويقول املصدر أيضاً إن جلسات احملاكمة تلك اليت تعقدها احملكمة العسكرية امليدانية قصرية املدة وتقتصر  -  ١٥
 ُ                                         ً     وُيدعى أن املدعى عليهم يؤخذون إىل اجللسات عـادةً    .                                                  على جلسة أو جلستني وتعقد عادة داخل أحد السجون     

ُ                                                 وُيدعى أنه ُحكم على املعتقلني السياسيني يف بعض احلـاالت            .                                              قروا بالتهم املوجهة إليهم أو ينكروها فقط            لكي ي           ُ 
ُ                                                                               ويف حاالت أخرى، ُحكم على املدعى عليهم بعد جلسات احملكمة العـسكرية امليدانيـة دون أن                  .           دون حماكمة                

                                      حلكم عليهم مبحض الصدفة، بـل بعـد          ِ              وعِلم آخرون با    .                                                      يدركوا أهنم كانوا بالفعل يف جلسة أمام تلك احملكمة        
                             ُ              ُ             ً            ويذكر املصدر أن االعترافات اليت ُتنتزع باإلكراه ُتستخدم منهجياً كأدلة يف   .                                انقضاء شهور أو أعوام على احملاكمة

  .      ً    ً                                                                       ونادراً جداً ما يتم التحقيق يف شكاوى سوء املعاملة أو التعذيب اليت يقدمها املدعى عليهم  .          تلك احملاكم

                                  ً                                               إن هؤالء األشخاص لـم يتم اهتامهم رمسياً بارتكاب أي جرم من اجلرائم املنـصوص                            وحسب املصدر ف   -  ١٦
  .                              ً وبالتايل فإن احتجازهم جاء تعسفاً  .                                                 عليها يف القانون ومل حيصلوا على حماكمات عادلة وعاجلة

  :                  املعلومات التالية ،                   وقدمت احلكومة يف ردها -  ١٧

                                                 د احلكومة أنه غادر اجلمهورية العربية السورية                                                        فيما يتعلق بالسيد حممد أسامة سايس، جاء يف ر          ) أ ( 
                                                                                                     مع أسرته إىل األردن لاللتحاق بوالده وهو عضو يف مجاعة إرهابية كان قد فر من سوريا يف عام                       ١٩٨١        يف عام   
            وتدرب على     ١٩٩٠                                             ً                                 وتقول احلكومة إن حممد أسامة سايس صار بدوره عضواً يف مجاعة إرهابية يف عام              .     ١٩٨٠

                   ً                                            ، غادر األردن متوجهاً إىل اململكة املتحدة وطلـب لـدى وصـوله             ٢٠٠٠         ويف عام     .     فيفة                   استخدام األسلحة اخل  
           ً             بوصفه عضواً يف مجاعة      ا                                                               ِّ                       احلصول على اللجوء السياسي بدعوى أنه قد يواجه عقوبة اإلعدام إذا رحِّل إىل سوري             

ُ      ، رفضت سلطات اململكة املتحدة طلبه حق اللجوء السياسي وُرحل إ    ٢٠٠٥       ويف عام   .        إرهابية                    ىل اجلمهورية العربية                                                    
                                                         ، ألقي القبض عليه يف مطار دمـشق بعـد أن رفـضت                 ٢٠٠٥      مايو   /       أيار  ٥    ويف    .                            السورية عن طريق أمستردام   

                                                             وأكدت احلكومة أن التحقيق يف قضيته قد مت وأنـه سـيمثل              .                                                 السلطات اهلولندية بدورها طلبه اللجوء السياسي     
  .                                    للمحاكمة أمام حمكمة أمن الدولة العليا

                                                                  حممد إبراهيم، أفادت احلكومة بأنه فر من اجلمهورية العربية السورية يف  د                 يتعلق بالسيد أمح    فيما و  ) ب ( 
                                                                          هرب من اجليش ودخل تركيا بصورة غري شرعية مث قامت السلطات التركيـة                         بعد أن        ٢٠٠٢       أغسطس   /     آب   ١٤

   ٦    ويف    .     ٢٠٠٥        مـارس    /       آذار   ٢٥                      واستمر حبـسه حـىت        .                                                  بتوقيفه وسجنه بتهم دعم حزب العمال الكردستاين      
  .                                                  ً                       يونيه، أحيل إىل سلطات اهلجرة السورية اليت حتتجزه حالياً بتهمة الفرار من البالد /      حزيران
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              ، يف تنظـيم        ١٩٨٠                                                                         وفيما خيص السيد عبد الرمحن املوسى، قالت احلكومة إنه عضو، منذ عام               ) ج ( 
            ُ                  حقيقات اليت أُجريت معه أنه         َّ           وتبيَّن من الت    .                                                                 اإلخوان املسلمني وهي منظمة حمظورة يف اجلمهورية العربية السورية        

                         ِّ                   ً                                                               آوى يف بيته يف محاه بعض املخرِّبني وأنه تلقى تدريباً يف معسكرات تدريب اإلخوان املسلمني يف العـراق علـى                 
                                                                       وسافر إىل الواليات املتحدة عرب األردن ومكث هناك حىت قيـام سـلطات               .                                استخدام فئات خمتلفة من السالح    

                  مث جرى احتجـازه      .     ٢٠٠٥       يناير   /               كانون الثاين    ١٩                           ورية العربية السورية يف                                       الواليات املتحدة بترحيله إىل اجلمه    
  .                                وتقدميه إىل حمكمة أمن الدولة العليا

                                                                   املربع، تشري احلكومة يف ردها إىل أنه زور جوازات سفر واسـتخدم                                        وفيما يتعلق بالسيد نبيل       ) د ( 
                        ً      ً         ف احلكومة بأنه ارتكب أيضاً أعمـاالً           وتضي  .                      ً                                          وثائق مزورة وزور ختماً حيمل اسم السفارة السورية يف واشنطن         

                                                                                                          أضرت بعالقات سوريا مع دولة أخرى وأذاع معلومات خاطئة هبدف اإلضرار بسمعة الدولة وأنه هلذه األسباب                
  .           ً             موجود حالياً رهن االحتجاز

                                                                                            وفيما يتعلق بقضية السيد حممد فائق مصطفى، أكدت احلكومة عودته إىل اجلمهورية العربيـة                )   ه ( 
                                وأثناء التحقيق معه، ثبت أنه عضو   .                                بعدما طردته السلطات البلغارية    ٢٠٠٢      نوفمرب  /            تشرين األول  ٢٢           السورية يف

                                                وتضيف احلكومة بأنه حوكم أمام حمكمة عـسكرية          .                                                      يف تنظيم اإلخوان املسلمني وهو منظمة حمظورة يف سوريا        
ُ                وُحكم عليه بالسجن    .    ٢٠٠٤      يناير  /             كانون الثاين  ٢٥            الصادر يف ١                                     سنة مع األشغال الشاقة مبوجب احلكم رقم   ١٢ 

  .                                                                                ويرد املصدر يف تعليقه على رد احلكومة بتجديد ادعاءاته وبتوفري املعلومات اجلديدة التالية -  ١٨

                                                   ً      سى وعزله دون توجيه أية هتمة إليه ودون أن يقابل حمامياً منذ                         مت احتجاز عبد الرمحن املو     أنه       املصدر    يذكر -  ١٩
ُ       ، ُعرضت      ٢٠٠٥       نوفمرب   /                ويف تشرين الثاين    .                       من الواليات املتحدة       ٢٠٠٥       يناير   /               كانون الثاين    ١٩                  أن مت ترحيله يف        

                            وفيما خيص نبيـل املربـع،        .                                                                                      قضيته على حمكمة أمن الدولة العليا غري أن التهم املوجهة إليه ظل يشوهبا الغموض             
              إال من رسالة                                                                                                     يضيف املصدر إىل االدعاءات السابقة أنه ليس على علم بتهمة تزوير جواز السفر ومل يدرك ذلك                 

ّ                                                                      ويّدعي املصدر أن نبيل املربع مثل أمام حمكمة أمن الدولة العليا يف              .                ً                            احلكومة وهو أيضاً ال يعلم بوجود هتم رمسية          
  .                  دون أن يكون له حمام  "        التخريب   "                بتهم تتعلق ب    ٢٠٠٥       أكتوبر  /          تشرين األول

          كـانون   ٤                    الدولـة العليـا يف                                            ُ                              وفيما خيص حممد أسامة سايس، ادعى املصدر أنه قُدم إىل حمكمة أمـن               -  ٢٠
                                                 غري أن املصدر ال يستطيع التحقق من حصوله على           .     ٢٠٠٦       يناير   /               كانون الثاين    ١٥         مث يف        ٢٠٠٥       ديسمرب   /    األول

                                 ُّ                                                          وأضاف أن هناك تقارير تفيد بأنه اتُّهم بالعضوية يف تنظيم اإلخوان املسلمني وبنشر معلومـات           .                أي متثيل قانوين  
                    ومت إرجاء النظر يف      .                         وحبيازته جواز سفر مزور     )                            وء يف اخلارج على ما يبدو                     بسبب طلبه اللج   (                   خاطئة ضد الدولة    

               ويكرر املـصدر     .     ٢٠٠٦      مايو   /       أيار  ٧                             ُ               مارس ويذكر أن اجللسة التالية سُتعقد يف         /       آذار   ١٢                       قضيته يف البداية حىت     
        ينـاير   /    لثاين         كانون ا ٦                                                   ً                           القول إن حممد أسامة سايس بقي رهن احلبس االنفرادي شهوراً بعد ترحيله ولكن قيل يف    

  .                                      إنه تلقى زيارة عائلية واحدة على األقل    ٢٠٠٦

                 من سجن صيدنايا     ٢٠٠٥      نوفمرب  /             تشرين الثاين ٣  يف                حممد فائق مصطفى    ُ        ه أُفرج عن     إن               ً وقال املصدر أيضاً -  ٢١
          ُ                    وكان قد اعُتقـل دون هتمـة         .       ً       ً                                          معتقالً سياسياً مبوجب عفو رئاسي مبناسبة بعيد الفطر           ١٩٠                ضمن جمموعة من    
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                                                               ُ                                         رير أنه تعرض للتعذيب وحوكم أمام احملكمة العسكرية امليدانية دون أن ُيطلع على أية تفاصيل بشأن                           وأفادت تقا 
                                         من األشخاص الذين أطلق سراحهم مبوجب          ١٠١                   وحسب املصدر، فإن      .                                          التهم املوجهة إليه أو بشأن احلكم عليه      

  .         لمني احملظور                                                                العفو الرئاسي كانوا حمتجزين بسبب عالقتهم املزعومة بتنظيم اإلخوان املس

    ٢٢                                      ً                                                            وحسب املعلومات اليت أوردها املصدر، مت أيضاً اإلفراج عن أمحد حممد إبراهيم من سجن صيدنايا يف                  -  ٢٢
ُ                                              وكان قد احُتجز، بعد ترحيله، يف أماكن خمتلفة وُوجهت إليه هتمة العضوية يف مجاعـة                 .     ٢٠٠٦       يناير   /            كانون الثاين                                  ُ          

                                                                          مليدانية؛ غري أنه ذكر أن القاضي قرر أن حالته العقلية ال تؤهله للمثول                                                      كردية معارضة ومثل أمام احملكمة العسكرية ا      
                                                                                                       وحسب املصدر، ورد يف بعض التقارير أن  أمحد حممد إبراهيم قد فقد الكثري من وزنه وأنه يعاين من                     .            أمام احملكمة 
ِ                                                               فقد ُعِذب خالل الشهر األول من احتجازه يف فرع فلسطني التابع للمخابرات الع  .        االكتئاب  ُ   .            سكرية يف دمشق    

                                                                                    َ     ويعرب املصدر عن قلقه بشأن عدد من املواطنني السوريني احملتجزين دون أن توجه إليهم هتمة أو حياكَموا  -  ٢٣
                                                           ً                                               بعد ترحيلهم إىل سوريا وأضاف أن هؤالء األشخاص الذين أعيدوا قسراً معرضون خلطر التعذيب وغـريه مـن                  

                                                              لق بشأن الرجال الثالثة الذين أعيدوا قسرا إىل اجلمهوريـة                                      لذلك فإن املصدر يشعر بالق      .                      ضروب املعاملة السيئة  
                                                                                                          العربية السورية من اململكة املتحدة ومن الواليات املتحدة، واثنان منهما عرب هولنـدا، وهـم ال يزالـون قيـد         

                                                                                    ويرى املصدر أنه من املرجح استمرار حدوث حاالت مشاهبة من اإلعادة القسرية والتوقيف واالحتجاز   .        االحتجاز
  .                                                                                                        احملاكمة أمام حماكم عسكرية وخاصة يف ظل وجود منط منهجي من عدم مراعاة األصول والضمانات القانونية                و

                                                                 ً                               ويلح املصدر على أنه من احليوي هلذه األسباب أن يصدر الفريق العامل رأياً بشأن شرعية االحتجاز يف مجيع هذه 
  .          مد إبراهيم                                                   احلاالت بصرف النظر عن إطالق سراح حممد فائق مصطفى وأمحد حم

                              السيد حممد فائق مصطفى الذي       :                                                                ويرحب الفريق العامل بإطالق سراح الشخصني املذكورين أعاله ومها         -  ٢٤
                                                  بعد أن حكمت عليه احملكمة العسكرية امليدانية بالسجن     ٢٠٠٥      نوفمرب  /             تشرين الثاين ٣                      أفرج عنه بعفو رئاسي يف 

               ً      ً        ألنه مل يكن مؤهالً عقلياً          ٢٠٠٦       يناير   /               كانون الثاين    ٢٢                                     ُ                    سنة، والسيد أمحد حممد إبراهيم الذي أُفرج عنه يف           ١٢
                   وال يزال األشـخاص      .  ُ                                                                  وُيدعى أن السيد أمحد حممد إبراهيم تعرض للتعذيب أثناء احتجازه           .                    للمثول أمام احملكمة  

  .                                                                            الثالثة اآلخرون رهن االحتجاز يف انتظار مثوهلم أمام حمكمة أمن الدولة العليا حملاكمتهم

                ُ                                                                              ة االنتهاكات اليت ُيدعى وقوعها واليت أغفلتها احلكومة يف ردها، فإن الفريق العامل قـرر                    ً      ونظراً خلطور  -  ٢٥
                                                                              ً                                       اإلدالء برأيه بشأن مسألة ما إذا كان احلرمان من احلرية يف القضايا املشار إليها تعسفياً، بغض النظر عن إخـالء                  

  .                من أساليب عمله  ١٧         الفقرة   من  )  أ (                                       ً                 سبيل اثنني من األشخاص املذكورين أعاله، وفقاً للفقرة الفرعية 

                       ً                                   ً                                                  وحييط الفريق العامل علماً بأن مجيع األشخاص اخلمسة املذكورين آنفاً ألقي القبض عليهم يف مطار دمشق بعد                  -  ٢٦
                                                           وأوردت احلكومة يف ردها، معلومات مفصلة عن أوضاعهم قبل           .                                                          ترحيلهم من بلدان خمتلفة إىل اجلمهورية العربية السورية       

                                                                                    ُ   سلطات السورية غري أهنا اقتصرت على بيان جد مقتضب بشأن التهم املوجهة إليهم واإلجراء الذي قُدم                   توقيفهم من قبل ال 
  .                                                   ُ              ً                            مبوجبه ثالثة منهم إىل حمكمة أمن الدولة العليا واثنان، أُفرج عنهما الحقاً، إىل احملكمة العسكرية امليدانية

                                     لومات تفند االدعاءات الشديدة اخلطـورة                         ً                                  وحييط الفريق العامل علماً كذلك بأن احلكومة لـم تقدم مع       -  ٢٧
                                                                                         ً  اليت أوردها املصدر بشأن عدم احترام احلق يف حماكمة عادلة، ال سيما حبس مجيع هؤالء األشخاص اخلمسة حبساً 
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        ً                                                                                                             انفرادياً ملدة طويلة دون أن تتاح هلم إمكانية االتصال بأسرهم أو مبحام ودون معرفة التهم املوجهة إليهم وبشأن                  
                 ً                                                              واشتكى املصدر أيضاً من جور اإلجراء املتخذ أمام حمكمة أمن الدولة العليـا               .                  يب وسوء املعاملة               تعرضهم للتعذ 

                                                                            ُ             ً                         واحملكمة العسكرية امليدانية كما اشتكى من أن االعترافات اليت يتم انتزاعها باإلكراه ُتستخدم منهجياً كأدلة يف                
  .                   ً ى هذه االدعاءات أيضاً                                  ِّ     والحظ الفريق العامل أن احلكومة مل تعلِّق عل  .            هاتني احملكمتني

                                                                                               وقد أعرب الفريق العامل بالفعل عن قلقه الشديد بشأن عدم تقيد هاتني احملكمتني باملعايري الدولية املتعلقة  -  ٢٨
                           ُ   َّ                 ِّ                فاحملامون، على سبيل املثال، ال ُيمكَّنون من االتصال مبوكِّليهم            ).     ٢٠٠٠ /  ٢١            الرأي رقم    (                       باحلق يف حماكمة عادلة     

َ                         دعوى قبل أن يتمكن املمثلون القانونيون من دراسة ملف القضية وكثريا ما ُيحَرم احملامون                                   قبل احملاكمة وحترك ال      ُ                                                                  
                                              ُ                                وحيتاج احملامون إىل إذن كتايب من رئيس احملكمة قبل أن ُيسمح هلـم بزيـارة                 .                      ِّ         من حق التحدث باسم موكِّليهم    

                                ولة العليا واحملكمة العـسكرية                 ً                                             بل ال حيق، فضالً عن ذلك، ملن حتكم عليهم حمكمة أمن الد             .    ِّ               موكِّليهم يف السجن  
                                                          وبعد النظر يف التقرير الدوري الثاين الذي قدمتـه اجلمهوريـة     .                                             امليدانية أن يستأنفوا األحكام الصادرة يف حقهم  

   ، )CCPR/CO/71/SYR (                                                        من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية            ٤٠                    ً            العربية السورية وفقاً للمادة     
                                                                              اإلنسان يف مالحظاهتا اخلتامية، أن إجراءات حمكمة أمن الدولة العليا ال تتفق مع أحكام                        تعلن اللجنة املعنية حبقوق

                                                        وبالتايل فإن انتهاك احلق يف حماكمة عادلة من اخلطورة حبيث يضفي   .           من العهد  ١٤            من  املادة  ٥   و ٣   و ١        الفقرات 
  .                                    ً               ً       ً   على حرمان األشخاص اخلمسة املذكورين آنفاً من احلرية طابعاً تعسفياً

                                                      ً       ً                        يود الفريق العامل أن يؤكد على أن البلدان اليت تعيد قسراً أشخاصاً معرضني خلطر                                ويف هذه الظروف،     -  ٢٩
                                                                    أو ألن حياكموا دون التمتع حبقهم يف احملاكمة وفق األصول القانونية            /                                        التعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة و      

                                              سيما االتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب والعهـد                                                           وحقهم يف الضمانات ختل بالتزاماهتا مبقتضى القانون الدويل، ال    
  .                                  الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  :                                    تقدم، يديل الفريق العامل بالرأي التايل         ضوء ما   ويف -  ٣٠

                حـىت إطـالق         ٢٠٠٥      مارس   /       آذار   ٢٥                                                        إن حرمان أمحد حممد إبراهيم من حريته يف الفترة من             ) أ ( 
          تـشرين    ٢٢                                                         وحرمان حممد فائق مصطفى من حريته يف الفتـرة مـن             ٠٥  ٢٠       نوفمرب   /               تشرين الثاين   ٣          سراحه يف   

   ٩                                     كانا تعسفيني ملخالفتهما للمادتني          ٢٠٠٦       يناير   /               كانون الثاين    ٢٢                       حىت إطالق سراحه يف          ٢٠٠٢       نوفمرب   /     الثاين
                                                                                    ً                         من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الذي دخلت اجلمهورية العربية السورية طرفـاً فيـه،                   ١٤ و

  .                                         النظر يف القضايا املعروضة على الفريق العامل                    الواجبة التطبيق عند                                    ويندرجان يف الفئة الثالثة من الفئات 

                                                   وعبد الرمحن املوسى، احملتجزين حىت اآلن، من حريتهم               املربع      نبيل      و                         وحرمان حممد أسامة سايس     ) ب ( 
                                       نية والسياسية الذي دخلت اجلمهوريـة                                            من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املد        ١٤    و  ٩                         تعسفي إذ خيالف املادتني     

                            النظر يف القضايا املعروضة على                     الواجبة التطبيق عند                     ً                                               العربية السورية طرفاً فيه، ويندرج يف الفئة الثالثة من الفئات         
  .             الفريق العامل
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                     َّ                                                                                  وبناء على الرأي املقدَّم، يطلب الفريق العامل إىل احلكومة تصحيح وضع األشـخاص الثالثـة الـذين                  -  ٣١
                                      ً                                                            يزالون حمرومني من حريتهم مبا جيعله مطابقاً للمعايري واملبادئ الدولية املنصوص عليها يف اإلعالن العاملي حلقوق  ال

  .                                                  اإلنسان ويف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

 .٢٠٠٦مايو / أيار١٢  ُ      اعت مد يف 

 )لبنان (١٧/٢٠٠٦الرأي رقم 
  .    ٢٠٠٥     مايو  /      أيار ٣                  موجهة إىل احلكومة يف   :      رسالة

  .                    السيد نعمة نعيم احلاج  :     بشأن

                                                      الدولة طرف يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

   .)    ٢٠٠٥ /  ٣٨               من الرأي رقم  ١         الفقرة         الوارد يف     ذاته      النص  ( - ١

  .                                            على موافاته باملعلومات املطلوبة يف الوقت املناسب      حكومة   لل           عن تقديره                 رب الفريق العامل  ع ي و - ٢

   .)    ٢٠٠٥ /  ٣٨               من الرأي رقم  ٣         الفقرة         الوارد يف     ذاته      النص  ( - ٣

                         أحال الفريق رد احلكومة       د   ق و  .     ً                                                                  نظراً لالدعاءات املقدمة، يرحب الفريق العامل بارتياح بتعاون احلكومة         - ٤
                                                                         ويرى الفريق العامل أن بوسعه إصدار رأي فيما يتعلق بالوقائع والظروف املتصلة   .                          إىل املصدر الذي قدم مالحظاته

  .                                                               موضوع النقاش يف ضوء االدعاءات املقدمة ورد احلكومة بشأن هذا املوضوع      باحلالة

                         ، واللبناين اجلنسية، والذي     ١٩٦٣                                                               وتشري املعلومات الواردة إىل أن السيد نعمة نعيم احلاج، املولود يف عام  - ٥
                  جن الرومية املركزي                                                                        ً         يعمل مهندس ديكور، ويقيم يف حي البساتني، يف عني سعادة، يف لبنان؛ واحملتجز حالياً يف س    

                                              على احلدود السورية اللبنانية من قبل املخابرات     ١٩٩٨      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٥                             يف لبنان قد ألقي القبض عليه يف 
                                                                           ووضعته املخابرات السورية رهن االحتجاز السري ملدة شهر يف مركز استنطاق             .                                السورية دون أمر بالقبض عليه    

                         ُ  َ                                      وخالل فترة االحتجاز تلك، مل ُتخَبر أسرته بتوقيفه وال مبكـان              ).      لبنان (                                     سوري غري قانوين يف عنجر يف البقاع        
                                                        وحسب املعلومات اليت مت احلصول عليها، فإن السيد احلاج           .                                                احتجازه ومل يتسن لـه احلصول على مساعدة حمام       

ُ            وبعد شهر من اعتقاله، ُسلم ال       .                                                                تعرض للتعذيب أثناء االستجوابات اليت أجرهتا املخابرات السورية                      سيد احلاج إىل                        
                           ُ                                                              ً                          السلطات اللبنانية يف زحلة مث ُنقل إىل جونية مث وضع يف هناية املطاف يف سجن الرومية حيث ال يزال حمتجزاً منذ                     

  .       ذلك احلني

     ِّ                  ومل حتقِّق معه السلطات      .     ٢٠٠٤       يوليه   /   ُّ                                                            واتُّهم السيد احلاج بقتل شخصني يف لبنان ومل حياكم إال يف متوز            - ٦
                                       ، قضت حمكمة بعبدا على السيد احلاج بعقوبة     ٢٠٠٤      يوليه  /     متوز ١   ويف   .                  املتهم بارتكاهبما                      اللبنانية يف جرمييت القتل

         وينتظـر    .                                   ً                                                     وحسب املصدر، فإن إدانته استندت حصراً على التحقيقات اليت أجرهتا املخابرات الـسورية             .       اإلعدام
  .                                    السيد احلاج يف الوقت احلاضر احلكم بالنقض
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                   وعالوة على ذلك، فإن   .                                  ات بني توقيف السيد احلاج وبني حماكمته                             ويقول املصدر إنه مرت حنو ست سنو - ٧
                            ً                                                                                    إدانة السيد احلاج استندت حصراً إىل التحقيقات اليت أجرهتا أجهزة املخابرات السورية أثناء الشهر األول مـن                 

        وأنه                                                                                              ويوضح املصدر أن أجهزة املخابرات السورية مل تكن هلا صالحية إجراء التحقيق وال مجع األدلة                .        احتجازه
  .                           تعرض للتعذيب خالل هذه الفترة

                             تلهما قد تنازلتـا  عـن            بق         وأدين     ُّ                 ني اتُّهم السيد احلاج    ت               الضحيتني الل   يت              إىل أن أسر                  ً   ويشري املصدر أيضاً   - ٨
                                              ورغم تنازل املدعني باحلقوق املدنية عن دعواهم، فقد   .                                                دعوامها ضده بعد أن شرح هلما حمامي السيد احلاج الوضع

  .         ج باإلعدام                 حكم على السيد احلا

ُ            ، حسب الوثائق واحملاضر الرمسية اليت ُضمت إىل ملف             ن السيد احلاج أ                                وتشري احلكومة اللبنانية يف ردها إىل  - ٩                                 
                          ً   يف سوريا اليت جلأ إليها هرباً     ١٩٩٨      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٢                                              القضية، قد ألقت املخابرات السورية القبض عليه يف 

                                    ً           كما أن قاضي التحقيق كان قد أصدر أمـراً           .                         عنه لقتله عاملني سوريني                                            من السلطات اللبنانية اليت كانت تبحث       
                                                                                                         ومت استجوابه من قبل املخابرات السورية يف مركز عنجر دون أن يكون للسلطات اللبنانية علم بذلك مث                   .             بالقبض عليه 

    ، مت     ١٩٩٨      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٦   ويف   .     ١٩٩٨      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٥                                   مت تسليمه هلذه السلطات يف مركز زحلة يف 
                                                                                                                     تسليمه إىل السلطات القضائية املختصة بقضاء جونية وسلمته هذه السلطات بدورها يف نفس اليوم إىل املدعي العـام                  

َ                 ويف نفس التاريخ، ُعرض على قاضي التحقيق الذي قرر أن يطبق يف حقه أمَر                .                                      لدى حمكمة النقض يف قضاء جبل لبنان                                                     ُ                 
  .    ١٩٩٨      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١٨           ً     ضده غيابياً يف                                 إلقاء القبض عليه الذي كان قد صدر

     ً                      يوماً من ارتكابه جرمييت       ٣٥                ً                                                            وحتيط احلكومة علماً بأن السيد احلاج قد اعترف أمام قاضي التحقيق، بعد              -  ١٠
         ً                             ويتبني فضالً عن ذلك أن استنطاق املخابرات   .                                                         القتل، بأنه خطط لتخدير وخنق العاملني السوريني وحرق جثتيهما

        وكانـت    .                                                                                        يد احلاج مل يدم إال ثالثة أيام حسب ما ورد يف مجيع احملاضر املسجلة يف ملف القـضية                             السورية للس 
                        وسلمته إىل مركز زحلة يف     ١٩٩٨      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٢                                              السلطات السورية قد ألقت القبض عليه يف الواقع يف 

                              القبض على السيد احلـاج دون          ً                                        ونظراً ألن السلطات السورية كانت قد ألقت          .     ١٩٩٨       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٥
                                                                                                      طلب من السلطات اللبنانية ودون مشاركتها يف عملية إلقاء القبض، فإنه ليس بوسع السلطات اللبنانية، تأكيد أو 

                                                 وعليه فإن ما حدث قبل تسليمه إىل السلطات اللبنانية   .                                                نفي أقوال الشخص املعين بشأن التعذيب الذي تعرض لـه
  .                                                                                      مة اجلنائية مل تذكر يف حيثيات احلكم حمضر التحقيق الذي أجرته املخابرات الـسورية                       مث إن احملك    .              ال يعين لبنان  

  .                                                                                               وينبغي اإلشارة إىل أن السيد احلاج هو من اختار اهلرب إىل سورية مع أن ضحيتيه كانتا حتمالن اجلنسية السورية

              ساعة مـن      ٤٨               يدم أكثر من        ً                                                                       وفضالً عن ذلك فإن التحقيق االبتدائي الذي أجرته السلطات اللبنانية مل             -  ١١
                                  ونقله إىل مركز جونية ومن هناك إىل     ١٩٩٨      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٥                                     حلظة اقتياد السيد احلاج إىل مركز زحلة يف 

         تشرين    ٢٦                                                                                                    مكتب املدعي العام لدى حمكمة النقض بقضاء جبل لبنان، الذي أحاله بدوره إىل قاضي التحقيق يف                 
           من قانون   ٤٨                                                      الثمانية واألربعون هي األجل القانوين الذي تنص عليه املادة              وتلك الساعات   .     ١٩٩٨      نوفمرب  /     الثاين

  .     ١٩٩٨         نـوفمرب    /                 تشرين الثـاين     ٢٦                                                      وقد استمع قاضي التحقيق إىل أقوال السيد احلاج يف            .                  اإلجراءات اجلنائية 
   ً      ظراً ألنه    ون  .                             ً                                                                    وقاضي التحقيق هذا ليس عسكرياً يعمل يف ثكنة وإمنا هو موظف مدين يوجد مكتبه يف قصر العدل                

                                                                                              ِ      من حق املتهم طلب مساعدة حمام قبل اإلدالء بأقواله، فإن قاضي التحقيق اقترح عليه تلك املساعدة ولكنه قبِل أن 
                                                       ومل يتعرض السيد احلاج بأي حال من األحوال ألي مـن             .                                                      يتم استجوابه بدون حمام ووقع على وثيقة هبذا املعىن        



A/HRC/4/40/Add.1 
Page 84 

 

                                   واعترف بوضوح باجلرمية املنسوبة إليـه    .                        نفسية أمام قاضي التحقيق                                          أنواع التعذيب أو سوء املعاملة أو الضغوط ال 
                        ً                                                                                          وكانت أقواله مطابقة متاماً ألقوال شريكه يف اجلرمية، سامي رابح، الذي كان قد أدىل باعترافاته أمـام قاضـي                   

َ      يعاَمل                         ً                                  واعترف السيد احلاج شخصياً أمام احملكمة اجلنائية بأنه مل          .                                            التحقيق دون أن تستجوبه السلطات السورية          
  .                                                                                    بعنف قط يف مكتب قاضي التحقيق أو يف مقار الشرطة وأكد فقط أنه تعرض لتعذيب الشرطة السورية

                                                  حوكم بتهمة القتل العمد مع سبق اإلصرار مبقتضى                                                           وتشري احلكومة إضافة إىل ذلك إىل أن السيد احلاج           -  ١٢
                 وصدر احلكم عـن      .                  ب عليها باإلعدام                                  َ        من قانون العقوبات وهي جرمية يعاقَ         ٥٤٩              من املادة     ٨    و  ٤    و  ١         الفقرات  

                         واحملاكمات اليت جتري أمام      .                                                                                    احملكمة اجلنائية املكونة من ثالثة قضاة بارزين مشهود هلم بالكفاءة والرتاهة واخلربة           
                        وتوضح احلكومة أنه فيمـا    .                                                                           هذه احملكمة علنية وتتم يف حضور حمامني مما يضمن للمتهمني حماكمة عادلة وحمايدة       

                                                                                                   عن أن األطراف املدعية قد تنازلت عن مالحقة املتهمني، فإن هذا التدبري غري ذي أثر على الدعوى                                 يتعلق مبا قيل    
                     وفيمـا خيـص طلـب        .                                                                                   العامة وال يسري إال على احلقوق الشخصية أي دعاوى املطالبة بالتعويض عن الضرر            

    ً            عمالً باملـادة      ٢٠٠٥      أبريل  /       نيسان  ١١                                                          ً             االستئناف الذي قدمه السيد احلاج، فإن حمكمة النقض اعتربته مقبوالً يف          
                                                                                            ً   من قانون اإلجراءات اجلنائية الذي تكون مبقتضاه مجيع األحكام الصادرة باإلعدام قابلة لالستئناف موضوعاً    ٣٩٦

                                                    والسيد احلاج حمتجز يف سجن خيضع ألحكام املرسوم رقم           .     ً                                                وشكالً مما يتيح حملكمة النقض إعادة النظر يف القضية        
                           وحتدد تلك األحكام طرائـق       .                                    وتعديالته املتصلة بتنظيم السجون        ١٩٤٩       فرباير   /       شباط   ١١              الصادر يف         ١٤٣١٠

                                                                                                              تطبيق القوانني واللوائح املتعلقة بالسجناء كما حتدد التزامات وصالحيات مديري السجون وتتضمن القواعد اليت              
                 تقارير دوريـة                                                                                   جيب أن ختضع هلا إدارة السجناء يف داخل السجون ونقلهم للمثول أمام احملاكم وتنص على تقدمي  

  .                                    بشأن ظروف احتجازهم إىل السلطات املختصة

                                                                                                            وتستنتج احلكومة أن احملكمة اجلنائية، بعد أن فحصت يف جلسة علنية األدلة والقرائن والوقـائع املتعلقـة                  -  ١٣
                                                                                                                   بالقضية، بينت أن السيد احلاج كان قد ارتكب جرمية شنعاء راح ضحيتها عامالن بريئان وأنه حوكم أمام قـضاء                   

                                                                                                   ِ   نائي نظامي مستقل حيترم القواعد القانونية املعمول هبا يف لبنان واليت تسري على مجيع املواطنني دون متييز واملطابِقة  ج
                                                          ً                                                          للمعايري واملبادئ الدولية السارية يف هذا اجملال وأنه يقضي حالياً عقوبة سجن يف مكان احتجاز خاضع للقانون يف                  

                                                                          معقولة لألمن وحسن إدارة أماكن االحتجاز وهي قواعد مكرسة يف جمموعة                             ً ُ                      ظروف إنسانية متاماً ُتحترم فيها قواعد     
  .                                                                              املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن

                                                                              ً                    وتضيف احلكومة أنه فيما يتعلق باالدعاء الذي مفاده أن السيد احلاج قد مت توقيفه تعسفاً وأنه كان أثناء     -  ١٤
                                                                                              ً                 احتجازه قبل حماكمته ضحية النتهاكات األجهزة األمنية للضمانات القضائية، فإن هذا ال يعدو أن يكون أقواالً                
                                                                                         مغرضة من أشخاص مشبوهني ال يتورعون عن كيل االهتامات دون تقدمي أدىن دليل بغرض تشويه صورة السلطات 

                                              ة يف النيابة العامة، بصفة شخصية على مجيع                                                              ويشرف املدعي العام لدى حمكمة النقض، وهو أعلى سلط          .          اللبنانية
                                                                                                              أجهزة الشرطة القضائية وحيرص على تطبيق أحكام قانون العقوبات اليت تكفل محاية املواطنني مـن أي تـدبري                  

  .            تعسفي أو حيف

                                                                                 ً                 وجييب املصدر على حجج احلكومة بالقول إن السيد احلاج، عكس ما يؤكده رد احلكومة، حمتجز رمسياً                 -  ١٥
       ويـرى    .                                                           ، عندما سلمته املخابرات السورية إىل السلطات اللبنانية           ١٩٩٨       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٥    نذ             يف لبنان م  

                                                         مت استجوابه من قبل املخابرات السورية يف مركز عنجـر           "                                                      املصدر أن تأكيد احلكومة، يف جواهبا أن السيد احلاج          
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                                          ة تستند إىل املعلومـات املـستقاة مـن                                     ، يعين أن احلكومة اللبناني     "                                            دون أن يكون للسلطات اللبنانية علم بذلك      
  .                                                                املخابرات السورية لكي تؤكد أن هذا االحتجاز مل يدم أكثر من ثالثة أيام

                                                                                      ويؤكد املصدر عالوة على ذلك أن احتجاز السيد احلاج من قبل املخابرات السورية كان غري قانوين ألن  -  ١٦
                                            اص الذين ألقوا القبض على السيد احلاج وباشروا                                         ً          مكان االحتجاز نفسه مل يكن مكان احتجاز رمسياً وألن األشخ

                                                                                                    التحقيق معه مل يكونوا مؤهلني للقيام بتلك الوظائف وألن ذلك االحتجاز جرى دون علم العدالة اللبنانية مما يعين 
ُ                                                           أن السيد احلاج قد ُحرم خالل هذه الفترة احملاطة بالسرية من محاية القوانني املعمول هبا                  .  

     ألقت  "                                                                                   تناقضات الواردة يف رد احلكومة اللبنانية عندما تؤكد من جهة أن السيد احلاج                              ويذكر املصدر ال   -  ١٧
      إلقاء  "                       مث تقول بعد ذلك إن        "                                                                                املخابرات السورية القبض عليه مبوجب أمر توقيف غيايب صادر عن قاضي التحقيق           

  ً     ً             باً رمسياً بذلك ودون                                                                               القبض عليه من قبل السلطات السورية حدث دون أن تكون السلطات اللبنانية قد قدمت طل
  .                                                                          ً ويرى املصدر أن عملية إلقاء القبض قد متت دون مراعاة اإلجراء املنصوص عليه قانوناً   ".        إشرافها

                 فإن ذلك ال مينع أن   "          السورية        املخابرات                  غري معنية  باحتجاز  "                        عندما تقول احلكومة إهنا  ه              ويبني املصدر أن  -  ١٨
                                                           قبلت أن يكون إلقاء القبض على السيد احلاج قد مت يف ظروف ختالف                                         العدالة اللبنانية قد كفلت هذا االحتجاز إذ

  .                         ً اإلجراء املنصوص عليه قانوناً

ّ          َّ                        إدانة السيد احلاج تستند إىل االعترافات اليت يّدعي أنه وقَّع عليها حتت                إن                               وخيتم املصدر تعليقاته بالقول      -  ١٩                                          
                                              أكيد أو نفي االدعاءات بتعرض السيد احلـاج                                            وذكرت احلكومة اللبنانية استحالة ت      .                         تعذيب املخابرات السورية  

            غري أن املصدر   .                                                                               للتعذيب بدعوى أن قاضي التحقيق مل يضم حمضر االستجواب الذي قامت به املخابرات إىل امللف
                                                                                                يوضح أن األستاذ إلياس بوغصن، حمامي السيد احلاج، أشار إىل أن حمضر التحقيق الذي حررته املخابرات السورية 

                ً                      ويفند املصدر أيضاً قول احلكومة الذي        .     ١٩٩٨       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٤                     لقضية وهو مؤرخ يف                     موجود يف ملف ا   
                                                        ِ                              َّ                             مفاده أن السيد احلاج قد استجوبه قاض مدين يف سجن مدين وأنه قبِل أن يتم استجوابه بدون حمام ووقَّع علـى                     

                                   بل تسليمه إىل السلطات اللبنانية                                                                                     وثيقة هبذا املعىن، يف حني أن السيد احلاج يشكو من تعرضه للتعذيب ملدة شهر ق              
                                                   َّ                                                              ومن إحالته على الفور إىل قاضي حتقيق لبناين ومن كونه وقَّع فقط على أوراق مل يقرأها بسبب الضغط النفسي                   

  .                     الذي مارسه ذلك القاضي

             على احلـدود                السيد احلاج                      إلقاء القبض على                                                                الفريق العامل أن احلكومة اللبنانية مل تؤكد أو تنف                ويالحظ -  ٢٠
       وتعترف   .                                                                                                           لسورية اللبنانية واحتجازه وتعذيبه ملدة شهر يف أحد مراكز التحقيق وكونه أدىل باعترافاته حتت التعذيب              ا

                                                                                                         احلكومة بأن استجواب السيد احلاج من قبل قاضي التحقيق جرى دون مساعدة حمام وبأن قاضي التحقيق قد يكون           
  .       ِ                         احلاج قبِل أن جييب دون تلك املساعدة                                                ذكر يف احملضر أنه اقترح عليه مساعدة حمام ولكن السيد 

          َ                       ً             جبرائم يعاقَب عليها باإلعدام ليس حقاً فحسب              هتامات             إطار اال   يف               حضور حمام،     ن أ                      ويرى الفريق العامل     -  ٢١
                                                 ويذكر الفريق العامل بأن الفقـرة الفرعيـة          .                                                                    جيوز للمتهم التنازل عنه، وإمنا هو ضرورة تفرضها مصلحة العدالة         

  ق  حي   ه ن                                                                                       العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، ولبنان دولة طرف فيه، تنص على أ                  من   ١٤           من املادة     )  د (
            يدافع عنه    حمام               خطر حبقه يف وجود                                         ُ  أن حيصل على مساعدة حمام من اختياره؛ وأن ُي          هتمة جزائية    َّ         توجَّه إليه       كل فرد ل
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              دافع عنه، دون  ي                    الة تقتضي ذلك، مبحام                       ، كلما كانت مصلحة العد                      ً ، وأن تزوده احملكمة حكماً   حمام              إذا مل يكن لـه 
  .                                                     على ذلك إذا كان ال ميلك الوسائل الكافية لدفع هذا األجر          ً حتميله أجراً

    ١٤           من املادة     )  د (                                                                                        ويعتقد الفريق العامل، يف ضوء ظروف هذه احلالة اخلاصة، أن انتهاك الفقرة الفرعية               -  ٢٢
  .           ً       ً   احلاج طابعاً تعسفياً                                                  من العهد هو من اخلطورة حبيث يعطي احتجاز وإدانة السيد

  :                                             ضوء ما تقدم، يديل الفريق العامل بالرأي التايل  ويف -  ٢٣

                        من العهـد الـدويل        ١٤                                                                       إن حرمان السيد احلاج من احلرية تعسفي إذ إنه خيالف أحكام املادة              
       لقضايا          النظر يف ا                    الواجبة التطبيق عند                                                              اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ويدخل يف الفئة الثالثة من الفئات 

  .                         املعروضة على الفريق العامل

                                                                                                          وبناء على هذا الرأي، يطلب الفريق العامل إىل احلكومة أن تعتمد التدابري الضرورية من أجل تـصحيح                  -  ٢٤
  .                         ً                                                                         وضع السيد نعيم احلاج طبقاً للمعايري واملبادئ املنصوص عليها يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  .                                                                 اصة هلذه القضية، قد يكون احلل األنسب هو إعفاؤه من تنفيذ عقوبة اإلعدام     ً           ونظراً للظروف اخل

  .                من اجملتمع الدويل             ً  وتقديرا كبرياً     ً  خاصاً             ً  سيلقى ترحيباً       التسامح      هبذا       يتسم                          ً ويعتقد الفريق العامل أن حالً -  ٢٥

 .٢٠٠٦مايو / أيار١٢  ُ      اعت مد يف 

 )اجلماهريية العربية الليبية (١٨/٢٠٠٦الرأي رقم 
  .    ٢٠٠٥      سبتمرب  /       أيلول  ٣٠  يف                 موجهة إىل احلكومة   :  ة    رسال

                                                                      فرج املرشاي، وصالح الدين األوجلي، وخالد الشبلي، وإدريس املقصيب، ومجال عقيلة        السادة   :     بشأن
  .                                                     عبد اهللا العبديل، ورجب سامل الرقاعي، وأسعد حممد سامل السحار

ّ                                                       صّدقت الدولة على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسي   . ة 

   .)    ٢٠٠٥ /  ٣٨               من الرأي رقم  ١                          النص ذاته الوارد يف الفقرة  ( - ١

                                                                                                        يأسف الفريق العامل ألن حكومة اجلماهريية العربية الليبية مل ترد على رسالته يف غضون املهلة احملددة                 و - ٢
  .     ً  يوماً  ٩٠    مبدة 

   .)    ٢٠٠٥ /  ٣٨               من الرأي رقم  ٣                          النص ذاته الوارد يف الفقرة  ( - ٣

             ويف غيـاب أي    .                                                       جهة، كان الفريق العامل يود لو أن احلكومة تعاونـت معـه                      يف ضوء االدعاءات املو   و - ٤
                                                                                                                 معلومات من احلكومة، يرى الفريق العامل أن بوسعه إبداء رأي بشأن وقائع القضايا ومالبساهتا، ال سـيما أن                  

   .                                                  احلكومة مل تطعن يف الوقائع واالدعاءات الواردة يف البالغ
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                                                             فرج املرشاي، وصالح الدين األوجلي، وخالد الشبلي، وإدريـس              ادة                                   تفيد املعلومات الواردة بأن الس     و - ٥
   ٦                         قد أوقفوا بتـاريخ                                                                                         املقصيب، ومجال عقيلة عبد اهللا العبديل، ورجب سامل الرقاعي، وأسعد حممد سامل السحار            

 ُ                          وُيزعم أن هؤالء األشـخاص       .                                                   ، مع موظفني آخرين من شركة اخلليج العريب للنفط            ٢٠٠٤        أكتوبر   /           تشرين األول 
                                                                                              ضوا ملعاملة وحشية أثناء توقيفهم على يد ضباط شرطة يرتدون مالبس مدنية ومل يقدموا أي مذكرة توقيف أو    تعر

   .                              يشرحوا أسباب أو دواعي التوقيف

      ُ                                                                                             وقد احُتجز األشخاص املذكورون يف مقر قوات األمن الداخلي يف بنغازي قبل نقلهم إىل طرابلس حيث                 - ٦
                                                          وأفيد كذلك بأن مجيع األشخاص املذكورين أعاله قد تعرضوا           .              تزيد عن شهر    ُ                                   احُتجزوا يف زنزانات انفرادية ملدة      

 ُ                              وُنقلوا بعد ذلك إىل سجن عني زارا   .                                                                    ملمارسات التعذيب وسوء املعاملة أثناء فترة احتجازهم يف احلبس االنفرادي   
  .                          يف طرابلس حيث هم حمتجزون اآلن

              ً                                لق سراحهم الحقاً، فـإن األشـخاص الـسبعة             ً                                        ُ           ونقالً عن أشخاص آخرين أوقفوا يف الفترة ذاهتا مث أُط          - ٧
    ُ          كما ُيزعم أهنم   .                         ُ                                                         املذكورين أعاله أوقفوا واحُتجزوا بدعوى اتصاهلم بأشخاص يف بلدان أجنبية عرب شبكة اإلنترنت

  .                                                                  مل يتمكنوا من االتصال مبحام أو رؤية أي من أقارهبم أو أسرهم منذ توقيفهم

     ٣٠    و   ٢٦          ً                                        كل انتهاكاً للقانون الوطين، وبالتحديد املـواد                                                   وحسب املصدر، فإن احتجاز هؤالء األشخاص يش       - ٨
    ٤٧                من قـانون       ٥٣                               ً                   من قانون اإلجراءات اجلزائية، فضالً عن املادة            ١٧٥    و    ١٢٤    و    ١٢٣    و    ١٢٢    و    ١١٥    و   ٣٧    و   ٣٣ و

ّ                       من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، الذي صّدقت عليـه             ٩                ً            كما يشكل انتهاكاً للمادة       .     ١٩٧٥      لعام                                                       
                                                                                   جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل مـن أشـكال                                      ية العربية الليبية، و         اجلماهري

  .    ١٩٨٨      ديسمرب  /            كانون األول ٩        املؤرخ    ١٧٣ /  ٤٣                                     اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف قرارها                  االحتجاز أو السجن،

      سبتمرب  /        أيلول   ٣٠                      ساليب عمله، بتاريخ                                                       ً           وقد أرسل الفريق العامل تلك االدعاءات إىل احلكومة، وفقاً أل          - ٩
  .                                 دون أن يتلقى أي رد بشأهنا حىت اآلن    ٢٠٠٦      أبريل  /       نيسان ٤                     وأرسلها مرة أخرى يف     ٢٠٠٥

  :                                                                                    ويف ضوء املعلومات اليت أتاحها املصدر ومل تطعن فيها احلكومة، أصدر الفريق العامل الرأي التايل -  ١٠

                                          وخالد الشبلي، وإدريس املقصيب، ومجـال                                         فرج املرشاي، وصالح الدين األوجلي،               إن حرمان    
                                من حريتهم هو إجراء تعسفي                                                                           عقيلة عبد اهللا العبديل، ورجب سامل الرقاعي، وأسعد حممد سامل السحار          

                                                                                                   ألهنم حمتجزون منذ أكثر من عام دون توجيه أي هتم إليهم؛ ودون عرضهم أمام حمكمة خمتـصة ودون                  
                                                         ا أن ليس هناك أي سند قانوين الحتجازهم، فإن حرماهنم            ومب  .                                        متكينهم من الطعن يف قانونية احتجازهم     

       الفريق                                                         الواجبة التطبيق عند النظر يف القضايا املعروضة على                                  الفئة األوىل من الفئات        يف                    من احلرية يندرج    
  .      العامل

  ق     ً                                                                                                 وبناًء على هذا الرأي، يطلب الفريق العامل من احلكومة اختاذ اخلطوات الالزمة لتصحيح الوضع مبا يتف              -  ١١
  .                                                                                              مع املعايري واملبادئ الواردة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

 .٢٠٠٦مايو / أيار١٢  ُ      اعت مد يف 
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 )مجهورية إيران اإلسالمية (١٩/٢٠٠٦الرأي رقم 
  .    ٢٠٠٦      فرباير  /      شباط ٩  يف                 موجهة إىل احلكومة   :      رسالة

  .                  السيد أراش سيغارشي  :     بشأن

  .                                                     الدولة طرف يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

   .)    ٢٠٠٥ /  ٣٨           من الرأي  ١                          النص ذاته الوارد يف الفقرة  ( - ١

  .                                                       عن تقديره حلكومة إيران اإلسالمية ملوافاته باملعلومات املطلوبة                   يعرب الفريق العامل  و - ٢

   .)    ٢٠٠٥ /  ٣٨          الرأي رقم      من  ٣       الفقرة                    النص ذاته الوارد يف  ( - ٣

                                                                                                      يرحب الفريق العامل بتعاون احلكومة اليت قدمت إليه معلومات تستند إىل الوقائع بـشأن ادعـاءات                 و - ٤
  .                           وقد أحيل رد احلكومة إىل املصدر  .      املصدر

      وهـو    .                     ، ويعمل يف الصحافة       ١٩٧٨                                                    ُ                    والسيد أراش سيغارشي من مواطين مجهورية إيران اإلسالمية، ُولد يف عام             - ٥
                                           وله عدة مدونات إلكترونية على اإلنترنت منـذ    (Gilan Emroz)  "           جيالن إمروز "          ة اليومية                           رئيس التحرير السابق للصحيف

                                                                                                      ويندد سيغارشي يف مدوناته بالضغوط اليت متارسها السلطات على الصحافيني الذين يعملوا عـرب شـبكة                  .     ٢٠٠٢     عام  
  .                       منشورات تطالب بإصالحات        ً                     انتقاماً من مشاركتهم يف إصدار    ٢٠٠٤                                        اإلنترنت وأصحاب املدونات الذين أوقفوا عام 

              سنوات على    ٣                                ً                     ، أصدرت حمكمة االستئناف يف رشت حكماً بالسجن ملدة              ٢٠٠٥       يونيه   /         حزيران  ٩    ويف   - ٦
                                        ، ومها هتمتان يعاقب عليهمـا قـانون         "               التشهري بالنظام  " و  "                     إهانة القائد األعلى   "                    ً           سيغارشي، بوصفه مذنباً بتهميت     

  .   ٥١٤   و   ٥٠٠                     العقوبات مبوجب مادتيه 

           كـانون     ٢٦    ويف    .     ٢٠٠٦       يناير   /               كانون الثاين    ٢٢                                             م أراش سيغارشي باحلكم الصادر ضده إال يف                ومل يعل  - ٧
                                                                            ، توجه سيغارشي إىل حمكمة االستئناف يف رشت للحصول على نسخة من احلكم بغية استئنافه     ٢٠٠٦      يناير  /     الثاين

  .                     شت املركزي منذ ذلك احلني                                         ً         بيد أنه أوقف يف حمكمة االستئناف ومل يزل حمتجزاً يف سجن ر  .                  أمام احملكمة العليا

ُ                               حلكومة فقد ُوجهت إىل السيد أراش سيغارشي هتم            ملا ذكرته ا      ً  وتبعاً   - ٨                                  اإلخالل بالنظـام العـام وإثـارة     "          
                                             التطاول على مؤسس مجهورية إيران اإلسـالمية        "    ، و  "                                           نشر معلومات خاطئة يف وسائل اإلعالم احمللية       "    ، و  "      القالقل

                                        وقدم سيغارشي طلب استئناف إىل احملكمة،        .       سنة   ١٤                  كم عليه بالسجن           ُ   ومن مث حُ     ".       التجسس " و  "               والقائد األعلى 
                   وقد أعادت حمكمـة      .   ُ                                                            أُطلق سراحه بكفالة ريثما تنظر حمكمة االستئناف يف قضيته             ٢٠٠٤      مارس   /       آذار   ١٨    ويف  

  ّ                                         وأّيدت احملكمة العليا تلك العقوبة الـيت         .                                                                 االستئناف النظر يف قضيته وخففت العقوبة إىل السجن ثالث سنوات         
  .                                                     وقد استخدم إجازات اخلروج من السجن يف عدة مناسبات حىت اآلن  .                         ً يقضي فترهتا يف السجن حالياً

                                                                ً       ً                   ومل تعترض احلكومة على االدعاء القائل إن السيد سيغارشي، بوصفه صحافياً ومؤلفاً لعدة مدونات على  - ٩
          بـسبب       ٢٠٠٤          خالل عام                         ً                                                           الشبكة، قد لوحق قضائياً ألنه دافع عن صحافيني وأصحاب مدونات آخرين أوقفوا             
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                                                                                           ومل تعترض احلكومة كذلك على ادعاء السيد سيغارشي أن احتجاز الصحافيني وأصحاب املدونات               .            نشر آرائهم 
                                                                                                            كان بغرض االنتقام من مشاركتهم يف أنشطة إصالحية بغية مضايقتهم وثين الصحافيني عن نشر كتابات تنتقـد                 

                                       أنشطة السيد سيغارشي حد التجسس والتطاول          ية بلوغ    يف                                         وعالوة على ذلك، فإن احلكومة مل توضح ك         .       احلكومة
                                                   ويف غياب أي حجج مقنعة تـربر ضـرورة إدانتـه             .                                                   على مؤسس اجلمهورية اإلسالمية ونشر معلومات خاطئة      

                                                                                                 واحتجازه لصاحل حقوق اآلخرين ومسعتهم، أو حلماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة أو األخالق العامة، 
  .                                                                   امل ال يسعه إال اخللوص إىل أن السيد سيغارشي قد عوقب بسبب التعبري عن رأيه              فإن الفريق الع

  :                                             ويف ضوء ما تقدم يصدر الفريق العامل الرأي التايل -  ١٠

             من العهد     ١٩                                                                                  إن حرمان السيد أراش سيغارشي من حريته هو إجراء تعسفي، ألنه ينتهك املادة               
                            الواجبة التطبيق عند النظر يف                         الفئة الثانية من الفئات   يف                                            الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ويندرج

  .             الفريق العامل                    القضايا املعروضة على 

                                                                                                       وبناء على الرأي الذي أصدره الفريق العامل فإنه يطلب من احلكومة اختاذ اخلطوات الالزمة لتـصحيح                 -  ١١
  .                 وضع السيد سيغارشي

 .٢٠٠٦أغسطس / آب٣٠  ُ      اعت مد يف 

 )بونغا (٢٠/٢٠٠٦الرأي رقم 
  .    ٢٠٠٦      يناير  /             كانون الثاين  ١٨  يف                   موجهة إىل احلكومة  :     رسالة

  .                 السيد روبرت سوبيك  :     بشأن

                                                      الدولة طرف يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

   .)    ٢٠٠٥ /  ٣٨           من الرأي  ١                          النص ذاته الوارد يف الفقرة  ( - ١

    .                                        من معلومات بشأن القضية اليت أحيلت إليها                                 عن تقديره ملا أرسلته احلكومة املعنية                   يعرب الفريق العامل  و - ٢

   ّ    وأكّـد    .                                                                                ً               كما يالحظ الفريق العامل أن احلكومة املعنية أبلغته أن الشخص املذكور أعاله مل يعد حمتجزاً               - ٣
   .                             مصدر البالغ بدوره هذه املعلومة

ّ                                              ً                      وبناء على ذلك، ودون البّت فيما إذا كان احتجاز السيد روبرت سوبيك تعسفياً أم ال،                 - ٤                يقرر الفريـق                          
  .              من أساليب عمله  )  أ   (  ١٧                       ً         العامل حفظ القضية، وفقاً للفقرة 

 .٢٠٠٦أغسطس / آب٣١  ُ      اعت مد يف 
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 )اجلمهورية العربية السورية (٢١/٢٠٠٦الرأي رقم 
  .    ٢٠٠٥      سبتمرب  /       أيلول  ٢٢                       موجهة إىل احلكومة بتاريخ   :      رسالة

  .                                  السيد حممد رعدون والسيد علي العبداهللا  :     بشأن

  .                                       لعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية              الدولة طرف يف ا

   .)    ٢٠٠٥ /  ٣٨           من الرأي  ١                          النص ذاته الوارد يف الفقرة  ( - ١

                                                                                 عن تقديره ملا أرسلته حكومة اجلمهورية العربية السورية من معلومـات بـشأن                                   يعرب الفريق العامل     و - ٢
  .               القضيتني املعنيتني

   ّ   وأكّد   .                           ُ                   الشخصني املذكورين أعاله قد أُطلق سراحهما                                                       كما يالحظ الفريق العامل أن احلكومة أبلغته أن        - ٣
   .                       مصدر البالغ هذه املعلومة

ّ                                               وبعد أن نظر الفريق العامل يف املعلومات املتاحة، ودون البّت يف الطابع التعسفي لالحتجاز، فإنه يقـرر         - ٤                                                      
  .       يب عمله       من أسال  )  أ (  ١٧                                        ً         السيد حممد رعدون والسيد علي العبداهللا، وفقاً للفقرة       كل من          حفظ قضية 

 .٢٠٠٦أغسطس / آب٣١  ُ      اعت مد يف 

 )الكامريون (٢٢/٢٠٠٦الرأي رقم 
  .    ٢٠٠٦      يناير  /             كانون الثاين  ٢٣  يف                 موجهة إىل احلكومة   :      رسالة

                                                                                                 السادة فرانسوا أيسي، وإميريان إيريك زانغا، وديدييه ندييب، وباسكال أتانغانا أوباما، وأليم              :     بشأن
                                                        ن أنغوال، وبليز يانكو يانكام تشاتشوا، وستيفان سريج                                               مونغوشي، ومارك المبريت المبا، وكريستيا    

  .                                           نوباغا، وباال أدامو يرميا، ورميوند مباسي تسيمي

  .                                                     الدولة طرف يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

   .)    ٢٠٠٥ /  ٣٨           من الرأي  ١                          النص ذاته الوارد يف الفقرة  ( - ١

  .                                فاته باملعلومات املطلوبة دون إبطاء                     عن تقديره للحكومة ملوا                   يعرب الفريق العامل  و - ٢

   .)    ٢٠٠٥ /  ٣٨               من الرأي رقم  ٣                          النص ذاته الوارد يف الفقرة  ( - ٣

                                وقد أحـال الفريـق العامـل رد      .                                                           يف ضوء االدعاءات املوجهة، يرحب الفريق العامل بتعاون احلكومة    و - ٤
                              دار رأي بشأن وقـائع القـضية                                     ويعتقد الفريق العامل أن بوسعه إص    .                        ّ                   احلكومة إىل املصدر الذي علّق عليه بدوره      

  .                                                                ومالبساهتا، يف سياق االدعاءات املوجهة ورد احلكومة بشأهنا وتعليقات املصدر
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  :                          ً    ويتعلق البالغ بأحد عشر شخصاً هم - ٥

                            ، كامريوين اجلنسية، صاحب فندق؛    ١٩٧٦                               السيد فرانسوا أيسي، املولود عام   ) أ ( 
                            ، كامريوين اجلنسية، صاحب فندق؛    ١٩٨٦                                    السيد إميريان إيريك زانغا، املولود عام   ) ب ( 

                       ، كامريوين اجلنسية، طالب؛    ١٩٨٦                              السيد ديدييه ندييب، املولود عام   ) ج ( 
                             ، كامريوين اجلنسية، مصمم أزياء؛    ١٩٥٦                                         السيد باسكال أتانغانا أوباما، املولود عام   ) د ( 
                             ، كامريوين اجلنسية، مصمم أزياء؛    ١٩٧٦                               السيد أليم مونغوشي، املولود عام   )   ه ( 

                               ، كامريوين اجلنسية، أخصائي حاسوب؛    ١٩٧٤                                 السد مارك المبريت المبا، املولود عام   ) و ( 
                       ، كامريوين اجلنسية، راقص؛    ١٩٨٨                                 السيد كريستيان أنغوال، املولود عام   ) ز ( 
                       ، كامريوين اجلنسية، طالب؛    ١٩٨٠                                            السيد بليز يانكو يانكام تشاتشوا، املولود عام   ) ح ( 

                            ، كامريوين اجلنسية، صاحب فندق؛    ١٩٨٣               غا، املولود عام                      السيد ستيفان سريج نوبا  ) ط ( 
                                                 السيد باال أدامو يرميا، كامريوين اجلنسية، مصمم أزياء؛  ) ي ( 
  .               ، كامريوين اجلنسية    ١٩٧٠                                    السيد رميوند مباسي تسيمي، املولود عام   ) ك ( 

ٍ             يف ناٍد ليلي هو                        ً                                                              حسب املصدر، فإن ضباطاً من فرقة شرطة نلونغكا أوقفوا األشخاص املذكورين أعاله              و - ٦      
" Elise Night Club "   واقتيد املوقوفون إىل مركـز    .                   ، بدون مذكرة توقيف    ٢٠٠٥      يونيه  /        حزيران ١          بياوندي يف                          

                   ُ                                 ، وهو التاريخ الذي ُنقلوا فيه إىل سجن كونديغي املركزي     ٢٠٠٥      يونيه  /        حزيران  ١٣                       نلونغكا حيث احتجزوا حىت 
  .                                      يف ياوندي وال يزالون حمتجزين فيه حىت اليوم

      اجملموع  (                                                                                        ويقول املصدر إن األشخاص األحد عشر املذكورين أعاله قد أوقفوا مع ستة أشخاص آخرين                - ٧
                                                           وأحيطت عمليات التوقيف تلك بتغطية إعالميـة واسـعة يف            .                                     يف حانة تشتهر بتردد املثليني عليها       )      ً   شخصاً   ١٧

             ُ                  بعض املوقوفني أُطلق سراحهم يف                       ويضيف املصدر أن      .                                                         الصحافة وحمطات التلفزة احمللية اليت أذاعت صور توقيفهم       
  .                                                   حني ال يزال األشخاص األحد عشر املذكورون أعاله رهن االحتجاز

ُ                           ً                    وُوجهت إىل األشخاص املذكورين هتماً مبوجب املادة         - ٨             من القانون      ١٦-  ٧٢               من األمر رقم      )      ً مكرراً   (   ٣٤٧ 
ّ                   نّص على عقوبة بالس         اليت ت    ،      ١٩٧٢       سبتمرب   /        أيلول   ٢٨       املؤرخ                    اجلنائي الكامريوين       ٥          أشـهر و  ٦                     جن ملدة تتراوح بني      

                ُ                                         فرنك أفريقي ملن ُيدان بإقامة عالقة جنسية مع شخص             ٢٠٠     ٠٠٠    و   ٢٠     ٠٠٠                                    سنوات وبغرامة يتراوح مبلغها بني      
                                                              ، حصل حمامي املوقوفني على موافقة لنقل القاصر الوحيد يف اجملموعة إىل      ٢٠٠٥       سبتمرب   /         ويف أيلول   .              من نفس اجلنس  

            ويف تـشرين     .      ً                                    حمتجزاً قبل ذلك مع الـسجناء البـالغني         )       سنة   ١٧       وعمره   (   ين                                قسم األحداث، وكان الشخص املع    
ُ      ، قّدم احملامي طلباً إلطالق سراح املتهمني األحد عشر يف انتظار حماكمتهم، ولكن طلبه ُرفض    ٢٠٠٥       أكتوبر  /    األول                                                        ً             ّ    .  
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    طلق                                ُ       وبعد بضعة أيام من فتح القضية، أُ        .     ٢٠٠٦      مارس   /       آذار   ١٧                                    وكان موعد بدء جلسات احملاكمة هو        - ٩
                      ويقول املصدر إن االدعاء   .                                                                             سراح السيد إميريان إيريك زانغا والسيد ديدييه ندييب، لعدم كفاية األدلة حسب الظاهر

               ً                       ً         ولكن القاضي بدالً من رد الدعوى حدد موعداً          .                  ً     ً                                          العام مل يكن مهيئاً جيداً عند بدء احملاكمة ومل يقدم أي شهود           
  .    ٢٠٠٦      أبريل  /       نيسان  ٢١                     جللسة استماع إضافية يف 

  .                                                                                            وأثناء جلسة االستماع، مل يقدم االدعاء العام أي شهود أو أدلة لدعم قضيته ضد املتهمني التسعة الباقني -  ١٠
  .                                                   ولذلك فإن القاضي خلص إىل براءهتم من التهم املوجهة ضدهم

        ً                                                                                          ولكن بدالً من إطالق سراح املعنيني فإهنم أعيدوا إىل مركز االحتجاز حيث ال يزالون حمـرومني مـن                   -  ١١
   ويف   .                                 ٍ                   ً                                       ورفض مكتب االدعاء العام إصدار أمرٍ بإطالق سراحهم مصرحاً بأنه يتعني حماكمتهم من جديد               .     يتهم  حر
  .                                                                           ، أبلغ املصدر أمانة الفريق العامل بأن السيد ندييب والسيد زانغا مل يعودا حمتجزين    ٢٠٠٦     مايو  /      أيار  ١٠

  .     ٢٠٠٦         يونيـه    /         حزيران   ٢٦               لق سراحهم يف                                                         ُ           كما أبلغ املصدر بأن مجيع األشخاص الذين كانوا حمتجزين قد أُط           -  ١٢
  .                                                                                          وقد أدين سبعة منهم ولكن أطلق سراحهم ألهنم قضوا يف احلجز فترة أطول من مدة العقوبة املفروضة عليهم

                                                                                               كما ذكر املصدر أن السيد أليم مونغوشي قد تويف لألسف يف املستشفى، بعد أسـبوع مـن مغادرتـه              -  ١٣
  .     عام  لى                                                باشرة بظروف االحتجاز املريعة اليت تكبدها ملدة تزيد ع                           وأكد املصدر أن وفاته ترتبط م  .      السجن

ُ                                               وقالت احلكومة يف ردها إن األشخاص األحد عشر املذكورين اُحتجزوا يف احلبس االحتياطي يف إطـار                 -  ١٤                                                  
                    وحسب احلكومة فـإن      .                                                                                      اإلجراءات القضائية اليت اختذهتا ضدهم احملكمة االبتدائية التابعة ملركز ياوندي اإلداري          

           كما أوضحت    .                                                                                         احتجازهم استند إىل حتقيق أجرته الشرطة بشأن هؤالء األشخاص وكشف عن أدلة هامة ضدهم             
   .       ً                             مكرراً من القانون اجلنائي الكامريوين   ٣٤٧                                               احلكومة أن املثلية اجلنسية جرمية تعاقب عليها املادة 

                      ُ            يت خلصت إىل أن القضية مل ُتحـل                                                    ، مثل مجيع املتهمني أمام احملكمة املختصة ال           ٢٠٠٦       أبريل   /        نيسان   ٢١    ويف   -  ١٥
                                             ً            وتقول احلكومة إن احملكمة اختذت هذا القرار استناداً إىل القانون   .                             ً                     إليها على النحو السليم، وفقاً للتشريعات ذات الصلة

ّ                                                           الذي ينّص على أن األشخاص املتهمني جبرائم معينة، مبا يف ذلـك                 ١٩٩٠       ديسمرب   /              كانون األول    ١٩          املؤرخ     ٤٥ /  ٩٠         
          ولذلك فقد   .       ً                                                          مكرراً من القانون اجلنائي، جيب أن ميثلوا مباشرة أمام احملكمة املختصة   ٣٤٧                تنص عليها املادة           اجلرمية اليت 

       مـايو   /         أيـار   ٨                               قبل تقدميهم للمحاكمـة يف           ٢٠٠٦       أبريل   /        نيسان   ٢٤                                              أعيد املتهمون إىل احلبس مبوجب أمر إحالة يف         
  .                      د توقيفهم باجلرم املشهود         ً                                       ، استناداً إىل سجل احملضر الذي حرره االدعاء العام بع    ٢٠٠٦

                                  من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان أو    ١٢   ّ                                         ً                      وأكّدت احلكومة أن جترمي املثلية اجلنسية ال ينايف أياً من املادة             -  ١٦
                                                                 ُ                       من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، ألن األشخاص املعنيني مل ُيحرموا من حق أو خدمة   ٢٦      املادة 

                                                                     فاملسألة تتعلق مبالحقة قضائية يف سياق ممارسات خمالفة للقانون ومنافية لألخالق   .          ة املزعومة                بسبب ميوهلم اجلنسي
  .                                     احلميدة اليت تعارف عليها اجملتمع الكامريوين

                                  من العهد الدويل، فإن مثة ما         ٢٦                     ً                              ً                    وقد أوضحت احلكومة أيضاً أنه حىت لو مل يكن التجرمي مطابقاً للمادة              -  ١٧
ّ                           ً                     من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، اليت تنّص على أن للدولة أن تقيد حقـاً أو                  ٢٩      ملادة          من ا   ٢                 يربره يف الفقرة                                         
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                 واملصلحة العامة      العام                                                                      االعتراف حبقوق الغري وحرياته واحترامها ولتحقيق املقتضيات العادلة للنظام        لضمان "     حرية 
    ".                      واألخالق يف جمتمع دميقراطي

                                                                              احلكومة، باألحكام القضائية اليت توصل إليها الفريق العامـل يف قـضايا                                                ويستشهد املصدر، يف تعليقه على رد      -  ١٨
                        من العهـد الـدويل        ٢٦           واملادة    ٢                            يف الفقرة األوىل من املادة        "          نوع اجلنس  "                                               سابقة، وبالذات التأكيد على أن اإلشارة إىل        

                                   املصدر بآراء اللجنة املعنية حبقوق                  كما يستشهد      ".            امليل اجلنسي  "                                                       اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ميكن اعتبارها تتضمن        
                           اليت رأت فيها اللجنة أن       ) CCPR/C/50/D/488/1992 (             ً                                                    اإلنسان، وخاصةً تلك املتعلقة بقضية نيكوالس تونن ضد استراليا          

                                                        ويضيف املصدر أنه ال ميكن قبول حجج احلكومة اليت تزعم            .                    من العهد الدويل     ١٧                                         جترمي املمارسات املثلية يتناىف مع املادة       
                                                                                                                         املواضيع املتعلقة باألخالق هي شأن داخلي منوط بالدول وحدها، إذ سيفتح ذلك الباب الستبعاد الرقابة الدولية على                    أن

                ً                 ً        وهلذه األسباب مجيعاً، يؤكد املـصدر جمـدداً أن     .                                             ً                     عدد كبري من القوانني الداخلية اليت قد تشكل تدخالً يف احلياة اخلاصة       
  .                  ً  حريتهم كان تعسفياً                                 حرمان األشخاص األحد عشر املذكورين من

                                                                                              ومنذ أن اعتمدت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان آراءها يف قضية تونن ضد استراليا، واعتمد الفريق العامل  -  ١٩
                 ويعين ذلك أن وجود   .                                                              ، فقد دأب الفريق العامل على مسايرة النهج املتبع يف هاتني القضيتني )   مصر   (    ٢٠٠٢ / ٧     رأيه 

                                                                ي واملتراضى عليه بني أشخاص بالغني، وتطبيق عقوبات جزائية على األشخاص                             قوانني جترم السلوك املثلي الشخص
                                           ً                                                        املتهمني مبمارسة مثل هذه األفعال، يشكالن انتهاكاً للحق يف محاية احلياة اخلاصة واحلق يف عدم التمييز املنصوص     

                           لعامل أن جتـرمي املثليـة                                   ونتيجة لذلك، يرى الفريق ا      .                                                         عليهما يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       
                                              من العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة           ٢٦    و   ١٧                                                         اجلنسية يف قانون العقوبات الكامريوين يتناىف مع املادتني         

ّ                  والسياسية الذي صّدقت عليه الكامريون                 .  

                                                                            ً                     وخيلص الفريق العامل إىل أن حرمان األشخاص األحد عشر املذكورين من حريتهم كان تعسفياً، بغض                -  ٢٠
  .                             ظر عن إطالق سراحهم يف هناية األمر   الن

                                                             من أساليب عمله، أن القضية املطروحة عليه تستحق إصـدار            )  أ (  ١٧                        ً             ويرى الفريق العامل، وفقاً للفقرة       -  ٢١
                                                وقرر الفريق إبداء رأي بشأن هـذه القـضية           .                                         ُ                    رأي بشأهنا، حىت لو كان األشخاص املعنيون قد أُطلق سراحهم         

                                                                             ئية السابقة بشأن هذه املسألة اهلامة، وكذلك ألن أحد األشخاص املعنيني هبذا                        ً                     للتأكيد جمدداً على أحكامه القضا    
  .                                                       الرأي قد تويف ويبدو أن وفاته ترتبط بظروف احتجازه التعسفي

  :                                              ويف ضوء ما تقدم، يصدر الفريق العامل الرأي التايل -  ٢٢

               ومارك المـبريت                                                                                   إن حرمان السادة فرانسوا أيسي، وباسكال أتانغانا أوباما، وأليم مونغوشي،            
                                                                                               المبا، وكريستيان أنغوال، وبليز يانكو يانكام تشاتشوا، وستيفان سريج نوباغا، وباال أدامو يرميا، ورميوند 

                            من العهد الدويل اخلـاص        ٢٦    و   ١٧                                ً                                 مباسي تسيمي من حريتهم كان تعسفياً ألنه خيالف أحكام املادتني           
                                             الواجبة التطبيق عند النظـر يف القـضايا                   ن الفئات                    الفئة الثانية م     يف                                      باحلقوق املدنية والسياسية، ويندرج     

  .             الفريق العامل            املعروضة على 
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                                                                                                       وبناء على الرأي الذي أصدره الفريق العامل فإنه يطلب من احلكومة اختاذ اخلطوات الالزمة لتـصحيح                 -  ٢٣
                    وق اإلنسان واملعايري                                                                                               الوضع عن طريق النظر يف إمكانية تعديل التشريعات احمللية ملواءمتها مع اإلعالن العاملي حلق             

  .                                                     الدولية األخرى ذات الصلة اليت وافقت عليها الدولة املعنية

 .٢٠٠٦أغسطس / آب٣١  ُ      اعت مد يف 

 )قطر (٢٣/٢٠٠٦الرأي رقم 
    )).   قطر   (    ٢٠٠٦ /  ٣٢                     هذا الرأي بالرأي رقم   ُ         اسُتعيض عن  ( 

 )كولومبيا (٢٤/٢٠٠٦الرأي رقم 

  .    ٢٠٠٦     مارس  /      آذار  ٢٢  يف                 موجهة إىل احلكومة   :      رسالة

  .                            السيد جون خاميي رومانيا دينيس  :     بشأن

  .                                                     الدولة طرف يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

   .)    ٢٠٠٥ /  ٣٨           من الرأي  ١       الفقرة                    النص ذاته الوارد يف  ( - ١

  .                                                                               يعرب الفريق العامل عن تقديره للمعلومات اليت أحالتها احلكومة بشأن القضية قيد النظر و - ٢

                                                                       ُ     امل رد احلكومة إىل مصدر البالغ الذي أعلم الفريق العامل بأن الشخص املعين قد أُطلق                 وأحال الفريق الع - ٣
  .                  سراحه بسبب التقادم

ّ                                               وبعد أن نظر الفريق العامل يف املعلومات املتاحة، ودون البّت يف الطابع التعسفي لالحتجاز، فإنه يقـرر         - ٤                                                      
  .              من أساليب عمله  )  أ (  ١٧                                           ً         حفظ قضية السيد جون خاميي رومانيا دينيس، وفقاً للفقرة 

 .٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١  ُ      اعت مد يف 

 )رومانيا (٢٥/٢٠٠٦الرأي رقم 

  .    ٢٠٠٦      أبريل  /       نيسان  ١٨  يف                 موجهة إىل احلكومة   :      رسالة

  .              السيد هيثم عمر  :     بشأن

  .                                                     الدولة طرف يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

   .)   ٠٠٥ ٢ /  ٣٨           من الرأي  ١                          النص ذاته الوارد يف الفقرة  ( - ١
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     قـد   و  .                                                                                     ً                يعرب الفريق العامل عن تقديره للحكومة املعنية اليت أبلغته أن السيد هيثم عمر مل يعد حمتجزاً                و - ٢
   .                                                                               أحال الفريق العامل رد احلكومة إىل املصدر الذي مل ينف صحة املعلومة الواردة من احلكومة

ّ          وبعد أن نظر الفريق العامل يف املعلومات املتاحة، ودون البّت يف       - ٣                                       الطابع التعسفي لالحتجاز، فإنه يقـرر                                                       
  .              من أساليب عمله  )  أ (  ١٧                             ً         حفظ قضية السيد هيثم عمر، وفقاً للفقرة 

 .٢٠٠٦أغسطس / آب٣١  ُ      اعت مد يف 

 )مجهورية إيران اإلسالمية (٢٦/٢٠٠٦الرأي رقم 

  .    ٢٠٠٥       أكتوبر  /            تشرين األول  ١٨  يف                 موجهة إىل احلكومة   :      رسالة

  .                      السيد عبد الفتاح سلطاين  :     بشأن

  .                                                    لدولة طرف يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ا

   .)    ٢٠٠٥ /  ٣٨               من الرأي رقم  ١       الفقرة                    النص ذاته الوارد يف  ( - ١

   .                                                                                  يعرب الفريق العامل عن تقديره حلكومة مجهورية إيران اإلسالمية ملوافاته باملعلومات املطلوبة و - ٢

   .)   ٠٠٥ ٢ /  ٣٨           من الرأي  ٣                          النص ذاته الوارد يف الفقرة  ( - ٣

                                    ويعتقد الفريق العامل أن بوسـعه        .                                                                يف ضوء االدعاءات املوجهة، يرحب الفريق العامل بتعاون احلكومة         و - ٤
  .                                                                            إصدار رأي بشأن وقائع القضية ومالبساهتا يف سياق االدعاءات املوجهة ورد احلكومة بشأهنا

       ٍ                  وهو حمامٍ، وعضو يف جملس       .                                                                           ويفيد املصدر بأن السيد عبد الفتاح سلطاين مواطن إيراين مقيم يف طهران            - ٥
                   ُ         ً    منظمة غري حكومية مل ُتمنح إذناً  و                                                               إدارة رابطة احملامني، وشريك يف تأسيس مركز الدفاع عن حقوق اإلنسان، وه

                                                                              وكان السيد سلطاين، قبل توقيفه، ضمن الفريق القانوين الذي يدافع عن السيد أكرب غاجني   .     ً               رمسياً ملمارسة نشاطها
                                                                               ثل السيدة زهرة كاظمي، الصحافية اإليرانية الكندية اليت توفيت أثناء احتجازها يف سجن                       والفريق القانوين الذي مي
  .    ٢٠٠٣      يوليه  /                 إيفني بطهران يف متوز

  .     ٢٠٠٥        يوليـه   /     متوز  ٢٧                                                                                 وتفيد التقارير بأن النائب العام األول أصدر مذكرة لتوقيف السيد سلطاين يف              - ٦
  ّ                                        ومتّ تفتيش مرتله ومصادرة وثائق وملفـات         .                جتده يف املرتل                                                    وعندما توجهت السلطات إىل مرتله بغرض توقيفه مل       

                                                                                  وعندما مسع السيد سلطاين بأن مذكرة توقيف صدرت حبقه اعتصم يف مبىن رابطة احملامني بطهران حيث   .        حاسوبية
  .    ٢٠٠٥      يوليه  /     متوز  ٣٠ ّ           متّ توقيفه يف 

ُ             وقد ُوضع يف زنز     .                                                     ويفيد املصدر بأن السيد سلطاين احتجز يف سجن إيفني         - ٧                                   انة انفرادية منذ تاريخ توقيفه         
ُ                                            ُسمح لزوجته بزيارته ولكن حبضور حـارس            ٢٠٠٥       سبتمرب   /        أيلول  ٥    ويف    .     ٢٠٠٥       سبتمرب   /                حىت منتصف أيلول    
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ُ                                              كما ُمنع السيد سلطاين من إجراء مكاملات هاتفية         .      السجن         سـبتمرب   /        أيلول   ٢٩   ُ                            ومل ُيسمح حملاميه مبقابلته حىت        .     
  .              ور حمامي الدفاع  ّ                          ومتّ استجوابه يف السجن بدون حض  .     ٢٠٠٥

  .                                                                                                          وتفيد التقارير بأن قضية السيد سلطاين معلقة أمام الفرع الرابع من حمكمة الثورة اإلسالمية يف طهران                - ٨
ُ              ً                                        ومل ُيعرف ما إذا كانت مثة هتم قد ُوجهت إليه رمسياً، ولكن يبدو أنه متهم ب                                                 إفشاء معلومات استخبارية وطنية         "       ُ                          

                                            وتنبثق هذه التهم من نشاطه كمحامي دفاع          ".                     بطني بسفارات أجنبية                                     سرية ألشخاص غري مؤهلني وألشخاص مرت     
  .                                    الربنامج النووي جلمهورية إيران اإلسالمية            فيما يتعلق ب                           عن عدة أشخاص متهمني بالتجسس 

ّ                                                       ويّدعي املصدر أن احتجاز السيد عبد الفتاح سلطاين إجراء تعسفي - ٩ ُ       وحيتج بأن السيد سلطاين قد ُعزل يف   .                            
ُ                                            توقيفه وأنه ُحرم بالتحديد من حقه يف االتصال مبحاميه                           حبس انفرادي منذ                                ً      ً       ونتيجة لذلك، فإن مثة انتهاكاً حالياً        .             

  .     ً                                                               ومقبالً حلقه يف حتضري الدفاع عن نفسه ويف حماكمة عادلة إزاء التهم املوجهة ضده

           قضييت السيد                                                         ً                  ٍ     كما يدفع املصدر بأن التهم املوجهة ضد السيد سلطاين تأيت عقاباً على مشاركته كمحامٍ يف  -  ١٠
                                                                          ويؤكد املصدر بالتحديد أن السيد سلطاين أشار يف اليوم األخري من إجراءات االستئناف   .                   غاجني والسيدة كاظمي

                                           ُ                                               ً           يف قضية السيدة كاظمي، إىل أن الدولة ينبغي أن ُتحاسب على وفاهتا، وأن توقيفه واحتجازه جاءا عقاباً لـه على 
      يوليه  /      متوز   ٣٠                                                          يف االهتام العلين الذي وجهه النائب العام لطهران يف                                          ويرى املصدر ما يؤكد ادعاءاته      .           ذلك القول 

                                     ً                                                                  إىل السيدة شريين عبادي، اليت شاركت أيضاً كمحامية يف قضييت السيد غاجني والسيدة كاظمي، بأن هلا                     ٢٠٠٥
    ".                    صالت مشبوهة مع أجانب "

                                  بارية سرية وبالتايل الـسعي إىل                                          ُ                                 وتوضح احلكومة يف ردها أن السيد سلطاين اُهتم بإفشاء معلومات استخ           -  ١١
  .                                                                                       زعزعة أمن الدولة، وقد عرضت احملكمة إخالء سبيله بكفالة، وهو خارج السجن بكفالة يف الوقت احلاضر

      ٢٠٠٦      يونيه  /        حزيران ٢     ً                                                                     ووفقاً للمعلومات اإلضافية اليت تلقاها الفريق العامل، فإن السيد سلطاين أدين يف  -  ١٢
                                                                   أسرار الدولة، واالرتباط بعالقات مع دبلوماسيني أجنبيني، وإجراء مقابالت                               بالكشف عن معلومات سرية، وإفشاء

ُ                                                  صحافية تتعلق بأسرار الدولة والتشهري بالنظام احلاكم، وُحكم عليه بالسجن مخس سنوات وحبرمانه من حقوقـه                                                           
  .   ناف                             ُ                                    وقد استأنف احلكم الصادر ضده وأُخلي سبيله بكفالة يف انتظار حكم االستئ  .                 املدنية والسياسية

                                                        من أساليب عمله، أن القضية املعنية تندرج ضمن القضايا اليت    )  أ (  ١٧                         ً              ويرى الفريق العامل، وفقاً للفقرة       -  ١٣
                             ويأخذ الفريق العامل باالعتبار   .                                                               حيتفظ بصالحية إصدار رأي بشأهنا، بغض النظر عن إطالق سراح الشخص املعين

                              ُ                      ح سلطاين بالسجن مخس سنوات، حيث أُخلـي سـبيله                                                                  أمهية هذه القضية واحلكم الصادر على السيد عبد الفتا        
  .            ً                       بكفالة حالياً يف انتظار حكم االستئناف

                                                                         ً                           ويالحظ الفريق العامل أن احلكومة يف ردها مل تعترض على أن السيد سلطاين كان حمتجزاً يف احلـبس                    -  ١٤
ُ        ، وأنه ُحرم من     ٢٠٠٦  س    مار /        ُ                         إىل أن أُطلق سراحه بكفالة يف آذار    ٢٠٠٥      يوليه  /     متوز  ٣٠                      االنفرادي منذ توقيفه يف         

                                        ُ                                               كما يالحظ الفريق العامل أن السيد سلطاين احُتجز وأدين بتهم الكشف عن معلومـات                .                   حق االتصال مبحاميه  
                                                        ومل تقدم احلكومة أي مؤشـر علـى طـابع املعلومـات              .                                                 سرية وإفشاء أسرار الدولة لدبلوماسيني وصحافيني     
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         ٍ                                                   تلكها حمامٍ وناشط يف ميدان حقوق اإلنسان ويلتـزم بعـدم                                                                 االستخبارية السرية أو أسرار الدولة اليت ميكن أن مي        
  .          الكشف عنها

                                                                                                      ويف ظل غياب أي حجج مقنعة، خيلص الفريق العامل إىل أن الدافع وراء احتجاز السيد سلطاين ينحصر                  -  ١٥
ـ            /                                    يف أنشطته يف ميدان حقوق اإلنسان و         ة                                                                       أو أنشطته السياسية، واألنشطة اليت تشكل ممارسة سلمية حلقه يف حري
ّ                   من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الذي يضّم ضـمن              ١٩                                        التعبري على النحو الذي تضمنه املادة                                                            

  .                           أطرافه مجهورية إيران اإلسالمية

  .                                                                          ً                    كما يالحظ الفريق العامل أن حمكمة ثورية هي اليت حاكمت السيد سلطاين وأصدرت حكماً ضـده                -  ١٦
                                          بشأن زيارته إىل مجهورية إيران اإلسالمية،        ) E/CN.4/2004/3/Add.2 (    ره                                        وكان الفريق العامل قد شكك يف تقري      

                                                                                                                     يف مشروعية احملاكم الثورية وأعرب عن قلقه بشأن عدم امتثاهلا ملعايري احملاكمة العادلة بصيغتها الواردة يف املادة                  
ّ                    من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، الذي يضّم مجهورية إيران اإلس  ١٤ ّ    المية ضمن أطرافه، وشّدد                                                                          

  .                                                                 على أن األحكام السابقة هلذه احملاكم تقيد حرية الرأي والتعبري إىل حد كبري

  :        ً                               واستناداً إىل ما تقدم، يرى الفريق العامل -  ١٧

      هو      ٢٠٠٦      مارس   /       آذار  ٦       إىل       ٢٠٠٥       يوليه   /      متوز   ٣٠                                           إن احتجاز السيد عبد الفتاح سلطاين من         
                                                             من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ويندرج           ١٩    و   ١٤    و  ٩                             إجراء تعسفي وخمالف للمواد     

  .                                                       ضمن الفئتني الثانية والثالثة من أساليب عمل الفريق العامل

                                                                                                      وبناء على ذلك يطلب الفريق العامل من احلكومة اختاذ مجيع التدابري الالزمة لتصحيح وضـع الـسيد                  -  ١٨
                                                          إلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق                                                         سلطاين مبا يتفق مع املبادئ املنصوص عليها يف ا        

  .                املدنية والسياسية

 .٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١  ُ      اعت مد يف 

 )الصني (٢٧/٢٠٠٦الرأي رقم 

  .    ٢٠٠٥       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٠  يف                 موجهة إىل احلكومة   :      رسالة

  .  او          السيد شي ت  :     بشأن

  .                  املدنية والسياسية                ً                           الدولة ليست طرفاً يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق

   .)    ٢٠٠٥ /  ٣٨               من الرأي رقم  ١                          النص ذاته الوارد يف الفقرة  ( - ١

  .                                                                 يعرب الفريق العامل عن تقديره حلكومة الصني ملوافاته باملعلومات املطلوبة و - ٢

   .)    ٢٠٠٥ /  ٣٨           من الرأي  ٣                          النص ذاته الوارد يف الفقرة  ( - ٣
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                                    ويعتقد الفريق العامل أن بوسـعه        .            اون احلكومة                                                     يف ضوء االدعاءات املوجهة، يرحب الفريق العامل بتع        و - ٤
  .                                                                            إصدار رأي بشأن وقائع القضية ومالبساهتا يف سياق االدعاءات املوجهة ورد احلكومة بشأهنا

                                  ، والصيين اجلنسية، هو صحايف يعمل         ١٩٦٨       يوليه   /      متوز   ٢٥                                              ويقول املصدر إن السيد شي تاو، املولود يف          - ٥
                                     ويقـيم يف مدينـة تـايوان، بـإقليم       )                     صحيفة األعمال املعاصرة (  Dangdai Shang Bao                    لدى الصحيفة اليومية 

  .                      ً                                             شانكسي، وهو حمتجز حالياً يف سجن تشيشان، ببلدية يواجنيانغ يف إقليم هونان

  )             إقليم هونان  (                                                                                              وتفيد املعلومات الواردة بأن عناصر جمهولة اهلوية من جهاز أمن الدولة يف بلدية تشانغشا                - ٦
                                        ، بدون مذكرة توقيف، يف شارع بالقرب           ٢٠٠٤       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٣            ي تاو، يف                              قد قامت بتوقيف السيد ش    

                                      ويف نفس اليوم، فتشت الشرطة مرتله بـدون    .                                                          من مسكنه يف ضاحية جون أن يل مبدينة تايوان يف إقليم شانكسي    
         تشرين    ٢٥      ويف  .    ُ                      ومل ُتبلغ أسرته بتوقيفه     .                                                                 مذكرة وأخذت جهاز حاسوبه اخلاص وبعض املواد املكتوبة من شقته         

                                                                       ُ        ً   ، أصدر جهاز أمن الدولة يف بلدية تشانغشا مذكرة احتجاز حبق السيد شي تاو واحُتجز رمسياً     ٢٠٠٤      نوفمرب  /     الثاين
  ]     عمالء     ]                           إفشاء أسرار الدولة ل    "                                                                                     يف مركز االحتجاز التابع جلهاز أمن الدولة يف إقليم هونان لالشتباه بإقدامه على              

                        ً                   ، أوقف السيد شي تاو رمسيـاً بالتهمـة             ٢٠٠٤       ديسمرب   /              كانون األول   ٤ ١    ويف     ".                             يف اخلارج بصورة غري شرعية      
ّ                                املذكورة بعد موافقة مكتب املّدعي العام للشعب يف بلدية تشانغشا                           .  

                                                             بلدية تشانغشا، بإقليم هونان، قد حاكمت السيد شي تـاو           ل                                         ويفيد املصدر بأن حمكمة الشعب املتوسطة        - ٧
ّ            وُيّدعى أن حم    .     ٢٠٠٥      مارس   /       آذار   ١١   ً     سراً يف    ُ                                   امي الدفاع الرئيسي عن املتهم ُمنع مـن حـضور احملاكمـة ألن           ُ                              

                أصدرت احملكمة       ٢٠٠٥       أبريل   /        نيسان   ٢٧    ويف    .                                                          السلطات احلكومية علقت رخصته ألسباب ال صلة هلا بالقضية        
      إفشاء  "                                                                     سنوات تليها سنتان من احلرمان من احلقوق السياسية الرتكاب جرمية            ١٠                             حكمها على شي تاو بالسجن      

                                                      ويقول املصدر إن اجلرمية تتمثل يف إرسال مقـاالت إىل             ".                           يف اخلارج بصورة غري شرعية      ]     عمالء     ]        ل              أسرار الدولة 
                                                                                                           منشورات خارجية على شبكة االنترنت حتدث فيها املعين عن رسالة داخلية أرسلتها الـسلطات إىل صـحيفته،                 

                       وادث مبناسبة الـذكرى               ً                                                                  تتضمن حتذيراً للصحافيني من خماطر حدوث اضطرابات اجتماعية واحتماالت وقوع ح          
                                                                   وتفيد التقارير بأن موظفي أمن الدولة أكدوا، أثناء جلسة احملاكمة األوىل،   .                               اخلامسة عشرة ألحداث ساحة تيانامنن

ّ                                                             وأصّر املّدعي العام على أن إرسال مقاالت إىل اخلارج لنشرها عـرب               ".             سرية للغاية  "                            أن الرسالة املذكورة كانت          ّ    
                                                                    واعترف شي تاو بأنه أرسل تلك املقاالت ولكنه اعتـرض بأهنـا مل               .          ها السجن                               شبكة االنترنت هو جرمية عقوبت    

                وتفيد التقارير    .                                                           وقال إنه مل تكن لديه النية لتعريض أمن الدولة للخطر           "            سري للغاية  "                          تتضمن أي شيء ذي طابع      
              سجالت مراسالت                                                                                   بأن احملكمة املتوسطة لبلدية تشانغشا قبلت األدلة اليت قدمها جهاز أمن الدولة، الذي استخدم

                                                ، دون السماح للمتهم وحماميه بالطعن يف مشروعية هذه  "    ياهو "                                           إلكترونية حصل عليها من موقع الربيد اإللكتروين 
ّ        األدلة واألساليب اليت ُحّصلت هبا  ُ                     .   

ّ                                                                    كما يفيد املصدر بأن شي تاو قّدم طلب استئناف إىل حمكمة الشعب العليا بإقليم هونان يف                  - ٨      مايو  /       أيار  ٤                           
ّ                                                           وقّدم حمامي الدفاع عن شي تاو يف احملاكمة الثانية، السيد            .                                         وعرض يف الطلب حججه للدفاع عن براءته         ،      ٢٠٠٥   

          بيـد أن     .     ٢٠٠٥         يونيـه    /         حزيران  ٩                                                                             مو شاوبنغ، حججه للدفاع عن براءة شي تاو إىل احملكمة العليا لإلقليم يف              
                                            مبوجب القانون الصيين، واملتمثل يف رفـض                                                                  ً          احملكمة العليا لإلقليم أطلعت احملامي على حكمها، الذي يعترب هنائياً         

                                                   وقد صدر هذا احلكم يف جلسة مراجعة مغلقة عقدهتا           .                                                     طلب االستئناف وتأييد احلكم الصادر عن احملكمة األوىل       
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     ُ                       ُ                       ُ                     ، ومل ُيبلغ هبا حمامي الدفاع ومل ُيطلب منه حضورها يف حني مل ُيطلب                  ٢٠٠٥       يونيه   /         حزيران  ٢                  احملكمة العليا يف    
        سنوات   ١٠  ّ                                          وأّيدت احملكمة العليا إلقليم هونان عقوبة السجن   .           ً                    كان حاضراً، أن يدافع عن نفسه              من املتهم، الذي

                                                                                    واحتج حمامي شي تاو يف احملاكمة الثانية بأن أفعال موكله مل تشكل أي هتديد ألمن                 .      نفسها  "      األدلة "           على أساس   
  .                ُ                                        الدولة، ولكنه مل ُيمنح الفرصة لعرض حججه أمام احملكمة العليا

    ، مل     ٢٠٠٥      أبريل  /       نيسان  ٣٠     إىل     ٢٠٠٤      نوفمرب  /              تشرين الثاين   ٢٣             ً                        ضح املصدر أيضاً أنه يف الفترة من           ويو - ٩
          وعالوة على   .                                        باستثناء لقاء واحد مع أمه وآخر مع زوجته  )               مبا يف ذلك حماميه (ُ                            ُيسمح لشي تاو مبقابلة أي شخص 

ُ            ، حيث ُحرم أثناءه     ٢٠٠٥      أغسطس  /         يوليه وآب /      ُ                                               ذلك، أُرغم شي تاو على اخلضوع لتدريب ما قبل السجن يف متوز       
ُ                                           كما ُرفضت الطلبات املتكررة من حماميه للقاء موكلهم  .                                             من زيارة أي شخص مبا يف ذلك أسرته وحماموه              ويقول   .     

                                                                     الرأي القانوين حملامي الدفاع بشأن احلكم النهائي الصادر عن احملكمة           "                                            املصدر إن احملامني قدموا إىل احملكمة العليا        
ّ                               ، قّدمت والدة شي تـاو طلـب            ٢٠٠٥       أغسطس   /     آب   ٢١    ويف    .     ٢٠٠٥       يوليه   /      متوز   ١١   يف    "   ان                  العليا إلقليم هون      

                                                      ً                                                           استئناف علين إىل احملكمة العليا، أي حمكمة الشعب العليا، فضالً عن احملكمة العليا لإلقليم، من أجـل مراجعـة                   
   .                    أن املراجعة القضائية          ً                               بيد أن أياً من احملكمتني مل تستجب لطلب األم بش  .                                احلكم النهائي وإعادة حماكمة ابنها

ُ ّ        ً                                       وتقول احلكومة يف ردها إن شي تاو، وهو خريج جامعي، قد ُعّين مسؤوالً عن قسم التحرير يف صحيفة               -  ١٠                                                   
Modern Business Daily  استخدم شي تاو معدات االتصال باإلنترنت يف     ٢٠٠٤      أبريل  /        ويف نيسان  .             بإقليم هونان ،                                        

   .                                                              واد اقتبسها من وثائق رمسية سرية إىل موقع خارجي على شبكة اإلنترنت                                     مكتبه كي يرسل بواسطة الربيد اإللكتروين م

ّ                                                                                  وتقول احلكومة إن مكتب املّدعي العام ملدينة تشانغشا بإقليم هونان رفع دعوى قضائية ضد شي تاو يف                  -  ١١                        
             غري قانونية                                                                لدى احملكمة املتوسطة مبدينة تشانغشا، بتهمة نقل أسرار الدولة بصورة    ٢٠٠٥      يناير  /             كانون الثاين  ٣١

     مارس  /      آذار  ١١                                ً                                  ومبا أن املواد املعنية تتضمن أسراراً للدولة، فقد قررت حمكمة تشانغشا يف   .                 إىل أشخاص يف اخلارج
  .                                        ً                                             أن تنظر يف هذه القضية يف جلسة مغلقة، وفقاً لألحكام ذات الصلة من قانون اإلجراءات اجلنائية    ٢٠٠٥

                           ٍ                          كمة إىل أن املتهم أقدم عن علمٍ على تزويد منظمة يف اخلارج                                     وأثناء سري اإلجراءات القضائية، خلصت احمل -  ١٢
                                                                                                مبعلومات استخباراتية سرية حبوزته، مما أفضى إىل وضع بالغ اخلطورة، وأن سلوكه هذا يشكل جرمية إفشاء أسرار 

   ٠ ٣     ً                                       ووفقاً للقانون اجلنائي، أصدرت احملكمـة يف          .                                                           الدولة بصورة غري قانونية ألشخاص أو كيانات خارج البلد        
  .                                                       سنوات على شي تاو، وبتجريده من حقوقه السياسية ملدة سنتني  ١٠     ً          حكماً بالسجن     ٢٠٠٥      أبريل  /     نيسان

                         ّ                                                                               وتدفع احلكومة بأن شي تاو عّين احملامي تونغ وينتزونغ، الذي يعمل لدى مكتب تيـاين للمحامـاة يف                   -  ١٣
                 ً                        دافع عن نفسه أيضاً، وأن احملكمة راعت                                                  ً                                شنغهاي، كي ميثله يف الدفاع أثناء احملاكمة، وفقاً للقانون الصيين، وأنه            

                                                                        وتقول احلكومة إن شي تاو مل يقبل احلكم الذي أسفرت عنه اإلجـراءات               .                                    حقوق شي تاو وحماميه متام املراعاة     
ّ       ً                                                            القضائية يف احملكمة االبتدائية، وأنه قّدم طلباً الستئناف احلكم، على أساس أن جرميته مل تكن بالغة اخلطورة، وأهنا                                    

  .                                  ً                                                      ن أي عواقب وخيمة، وأنه أبدى جتاوباً باالعتراف بذنبه وأن احلكم الصادر بشأنه كان بالغ القسوة         مل تتمخض ع
  .                                                                          ّ                               وأصدرت احملكمة العليا يف إقليم هونان حكمها يف االستئناف، إذ رفضت طلب شي تاو وأّيدت احلكم األصلي                

                               شاوبنغ يف بيجينغ، قد دافعا عـن                    ً                                                 وتذكر احلكومة أن كالً من مو شاوبنغ ودينغ تسيكوي، من مكتب حماماة مو     
                                                      وفيما يتعلق بطلب االستئناف الذي قدمته والدة شـي تـاو     .                                                  شي تاو أثناء املرافعات القضائية يف احملاكمة الثانية  
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                                                                       ً                                        بالنيابة عنه إىل احملكمة العليا، فقد توصلت هذه احملكمة، بعد إجراء حتقيق، وعمالً بقواعد حماكمات االستئناف،                
                ُ                                                                     ستئناف ينبغي أن ُتحال إىل احملكمة العليا إلقليم هونان اليت أعادت النظر يف القضية وحكمت بأن               إىل أن رسالة اال

  .                                                             طلب االستئناف ال يستند إىل أساس موضوعي وبالتايل مل تفتح ملف القضية

                                                                                                             ويرد املصدر بأن احلكومة مل تقدم أي دليل على أن شي تاو أفشى أي سر من أسرار الدولة فيما نشره                     -  ١٤
  .                                                ً                                             لى شبكة االنترنت، وأن ما يتعرض للعقاب بشأنه حقيقةً هو نشره مقاالت تنتقد احلكومة على شبكة اإلنترنت ع

ّ                                              كما يّدعي املصدر أن قانون أمن الدولة واملادة          -  ١٥                              ً     ً                   من القانون اجلنائي يسببان خلالً خطرياً يف النظام            ١١١     
                                 الكشف عن أسرار الدولة أو عن       "    أو    "            رار الدولة          تسريب أس  "                                                 القانوين، ألهنما يتيحان للسلطات استخدام ذريعة       

                                                                         ملالحقة األشخاص الذين ميارسون حرية الرأي أو التعبري، مما يعرض الكـثري مـن         "                           معلومات استخبارية للخارج  
                               يف هذه القضية، بالرغم من       ه                ويؤكد املصدر أن    .              ً              ّ                               األشخاص، وخاصةً الصحافيني والكّتاب، إىل خماطر ال داعي هلا        

ّ                                                                 ذي أوصل اخلرب املعين شفهياً واّدعى أنه طلب من احلضور احملافظة على سريته، مل يصف اخلرب                               وجود الشخص ال      ً                      
   .                           ً                        بأنه من أسرار الدولة، وفقاً ملا احتج به حمامو شي تاو

ُ                                                                     وقد ُحرم شي تاو من احملاكمة العادلة ألن حماميه ُمنع من متثيله والدفاع عنه أمام احملكمة االبتدائية، ألن                   -  ١٦                                       ُ     
                                       ورفضت احملكمة العليا إلقليم هونان إعطـاء    .            ً                                    وجدت أعذاراً غري متصلة بالقضية لتعليق رخصة احملامي         السلطات  

    وقد   .                        ً                                                                                 املتهم وحماميه الثاين فرصةً لتقدمي حججهما الدفاعية أمام احملكمة عندما راجعت القضية دون إبالغ احملامي              
ُ                                  النهائي، ُعرقل اتصال املتهم مبحامي دفاع                        وبعد صدور احلكم      .                                              صدر احلكم النهائي بدون فتح جلسة للمحاكمة                

  .                ُ                        ٍ      ً         من اختياره ألنه أُرغم على اخلضوع لتدريب قاسٍ متهيداً لسجنه

                                                                                         يونيه، طلب حمامي الدفاع عن شي تاو إعادة فحص األدلة، وتقييمها بواسطة خبري أدلة،               /         حزيران  ٩    ويف   -  ١٧
                        احملاكمة الثانية جبلـسة     ُ           سُتعيض عن     وا  .          طلباته                                                                وتأجيل احملاكمة الثانية، ولكن احملكمة العليا مل تستجب ألي من         

     ً                                         ونظراً هلذه اإلخفاقات واألخطاء، فإن احملكمة العليا   .                                                  مراجعة مل حيضرها حمامي شي تاو ألن احملكمة مل تبلغه بشأهنا
  .                                                                                         إلقليم هونان انتهكت حق السيد شي تاو يف إتاحة كل التسهيالت الالزمة لالستئناف وإلجراء حماكمة عادلة

ٌ       ً                                                ويالحظ الفريق العامل أن السيد شي تاو متهٌم، وفقاً ملا جاء يف رد احلكومة، بنقل أسرار الدولة بصورة  -  ١٨                                         
                                                                 ويف التقارير السابقة بشأن زيارات الفريق العامل إىل الـصني،            .                                              غري شرعية إىل أشخاص أو كيانات خارج البلد       

               مع األشخاص أو     "       السرية "                  وتبادل املعلومات                                                                   كان الفريق العامل قد حدد ضمن شواغله مسألة جترمي االتصاالت           
                                                                                                              املؤسسات أو املنظمات يف اخلارج، على حنو يضفي صبغة جنائية على أفعال األفراد الذين ميارسون حرية التعبري                 

   ).  ٢٣         ، الفقرة E/CN.4/2005/6/Add.4   و  ٤٦         ، الفقرة E/CN.4/1998/Add.2 (         عن رأيهم 

                      ُ                                       طابع أسرار الدولة اليت ُنقلت إىل اخلارج، فإن املعلومـات                                                     ورغم أن احلكومة مل تقدم أي تفاصيل عن          -  ١٩
                                                                                ُ                                    الواردة واليت مل تطعن فيها الدولة هي أن االهتام بإفشاء أسرار الدولة يستند إىل مقاالت أُرسلت إىل منـشورات                   

    على   "                وضع بالغ اخلطورة "                                                 والفريق العامل غري مقتنع بكيفية تسبب هذه األنشطة يف   .                        خارجية على شبكة االنترنت
   .               حد تعبري احلكومة
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                                                                ُ                                      ويف غياب أي حجج مقنعة، خيلص الفريق العامل إىل أن السيد شي تاو قد احُتجز بـسبب املمارسـة                    -  ٢٠
                                                                                                  السلمية حلقه يف حرية التعبري، والذي يتضمن حرية البحث عن املعلومات واألفكار وتلقيها وتوزيعها، بواسطة أي 

                                                                  النظر عن احلدود، مبا أن نشر املعلومات حىت خـارج األراضـي                                                       وسيلة إعالمية، مبا يف ذلك اإلنترنت، وبغض      
  .                             من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان  ١٩                          اإلقليمية مضمون مبوجب املادة 

      منـع    )  أ (                                                                                                   كما يعرب الفريق العامل عن انشغاله إزاء الوقائع اليت مل تعترض عليها احلكومة، واملتمثلة يف                 -  ٢١
                                                                    ر حماكمته وعدم السماح لـه مبساعدة موكله الذي حوكم يف حماكمـة                                                 احملامي الذي اختاره شي تاو من حضو      

                                                      وكان الفريق العامل قد أشار يف تقاريره الـسابقة           .                                            القيود األخرى املفروضة على حقه يف الدفاع        )  ب (        سرية، و 
      أسرار      ً            ُ                                                          مزيداً من التضييق ُيفرض على حقوق الدفاع عندما تتعلق التهم بتعريض             "                                  بشأن زياراته إىل الصني، إىل أن       

                            ٍ                                                   ، فإن حق املتهم يف أن ميثله حمامٍ خيتاره بنفسه منذ الساعات األوىل لالحتجاز                ٩٦              ومبوجب املادة     .              الدولة للخطر 
                      ويفضي هذا احلكم، علـى    .                                                                                وحق احملامي يف مقابلة موكله خيضعان لترخيص أويل من السلطات املكلفة بالتحقيق           

       وإمـا                                                          االفتقار إىل الدقة يف تعريف مفهوم أسرار الدولة،                                                               صعيد املمارسة، إىل العديد من التجاوزات، إما بسبب       
   ).  ٣٦         ، الفقرة E/CN.4/2005/6/Add.4   " (                   بسبب اإلسفاف يف تفسريه

                     ً                                                                       هذه االعتبارات، مقترنةً بالعناصر األخرى املتعلقة باستحالة الطعن يف االدعاءات املوجهة ضد                     من شأن    و -  ٢٢
  .       حريته          ً       ً                تضفي طابعاً تعسفياً على حرمانه من   أن         شي تاو، 

  :                                              ويف ضوء ما تقدم، يصدر الفريق العامل الرأي التايل -  ٢٣

ٌ                                                              إن احتجاز السيد شي تاو تعسفٌي ألنه ينتهك املبادئ واملعايري املنصوص عليها يف املواد                     ١٠   و ٩                           
                                                                                                     من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ويندرج ضمن الفئتني الثانية والثالثة من أساليب العمل الـيت                  ١٩ و

  .                                 فريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي          اعتمدها ال

                                                                                                           وإذ أصدر الفريق العامل هذا الرأي، فإنه يطلب من احلكومة اختاذ التدابري الالزمة لتصحيح الوضع مبـا                  -  ٢٤
                                                                                                     يتفق مع املعايري واملبادئ الواردة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وأن تتخذ التدابري الالزمة للتصديق على العهد 

  .                            اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية      الدويل 

 .٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١  ُ      اعت مد يف 

 )أوروغواي (٢٨/٢٠٠٦الرأي رقم 
  .    ٢٠٠٥     سبتمرب /       أيلول  ٢٢                    موجهة إىل احلكومة يف  :     رسالة 

  .                                     السادة خورخي وخوسي ودانيت بريانو باسو :    بشأن 

  .                                                     الدولة طرف يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

   ).    ٢٠٠٥ /  ٣٨               من الرأي رقم  ١                        نص ذاته الوارد يف الفقرة   ال ( - ١
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                                       ا احلكومة فيما يتعلق بالقضية قيـد       ـ                                  ع التقدير باملعلومات اليت قدمته    ـ  ً   اً م ـ                         حييط الفريق العامل علم    و - ٢
  .     النظر

                                                                                                        وأحال الفريق العامل رد احلكومة إىل مصدر البالغ، الذي أبلغ بدوره الفريق بأنه قرر سحب الـبالغ                  - ٣
  .                      اختاذ إجراء آخر بشأنه        وطلب عدم

                                                                                                   وبعد النظر يف طلب املصدر، قرر الفريق العامل عدم حبث قضية األشخاص الوارد ذكرهم أعاله وحفظ                 - ٤
  .              من أساليب عمله  )  د (  ١٧            ً     ً          القضية هنائياً وفقاً للفقرة 

 .٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١  ُ      اعت مد يف 

 )الواليات املتحدة األمريكية (٢٩/٢٠٠٦الرأي رقم 
  .    ٢٠٠٥      ديسمرب  /            كانون األول ٨              ة إىل احلكومة يف       موجه :     رسالة 

  .     ً      شخصاً آخر  ٢٥                             قضية السيد بن الشيخ اللييب و :    بشأن 

  .                                                     الدولة طرف يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

  ) .    ٢٠٠٥ /  ٣٨               من الرأي رقم  ١                          النص ذاته الوارد يف الفقرة  ( - ١

                                                      اليات املتحدة األمريكية املعلومات املطلوبة على الرغم                                                        يأسف الفريق العامل لعدم تلقيه من حكومة الو        و - ٢
  .                                                   ويرى أن بإمكانه إبداء رأي بشأن وقائع القضية وظروفها  .                            من دعوته املكررة يف هذا الصدد

  ) .    ٢٠٠٥ /  ٣٨               من الرأي رقم  ٣         الفقرة                   النص ذاته الوارد يف ( - ٣

                                     ن سواء يف الواليات املتحـدة أو يف             ً         شخصاً حمتجزي    ٢٦                                                  قدم املصدر إىل الفريق العامل قائمة تضم أمساء          - ٤
         ً       واسـتناداً إىل    .                               ، وبعض املعلومات األخـرى عنـهم   "               احلرب على اإلرهاب "     ب                                 بلدان أخرى، يف سياق ما يسمى       

                                                                                                            ما ذكره املصدر، فإن كل هؤالء األشخاص مشتبه يف ضلوعهم يف مؤامرات إرهابية تقودها القاعدة أو منظمات                 
ُ        ً       وُزعم أيضاً أهنم   .             إرهابية أخرى               وذكر املصدر أن     ").               املواقع السوداء "        ما يسمى  (                           مودعون يف مرافق احتجاز سرية  

ُ                                                                                       هؤالء األشخاص ُحرموا من االستفادة من الضمانات الالزمة ضد االحتجاز التعسفي، كما أن حقوقهم اإلنسانية                    
           التعـسفي،                                                                      ويرى املصدر أن سلطات الواليات املتحدة مسؤولة عن حاالت االحتجاز             .                      األساسية معرضة للخطر  

                                                                                                             بصرف النظر عن املكان الفعلي لالحتجاز، ألن هؤالء األشخاص كلهم اعتقلوا أو ألقي عليهم القبض يف إطـار                  
                                               وحيتجز العديد منـهم يف مرافـق تـديرها أجهـزة       .                                                   احلرب على اإلرهاب الدويل اليت تقودها الواليات املتحدة   
ّ                        طريق رحالت جوية كثرياً ما حتفها الِسّرية، إىل مراكز                                                                   املخابرات التابعة للواليات املتحدة، أو جيري نقلهم، عن           ِ            ً                   

  .                                                                                  احتجاز يف البلدان اليت تتعاون معها سلطات الواليات املتحدة يف إطار حرهبا على اإلرهاب الدويل

                           من أساليب عمله اليت تـنص    ١٠                                                             وعند تلقي الفريق العامل البالغ، الحظ أنه ال يستويف شروط القاعدة   - ٥
  :          على ما يلي
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                                                                              تشكل كل حالة، قدر املستطاع، موضوع عرض يتضمن اللقب واالسم وأية معلومات أخـرى      -  ١٠ " 
  :    سيما                                                 متكن من حتديد هوية الشخص احملتجز، ووضعه القانوين، وال

                                                                                   تاريخ ومكان القبض أو االحتجاز أو أي شكل آخر من أشكال احلرمان من احلريـة                 ) أ (  
                                              إلضافة إىل أي معلومات أخرى تلقي الـضوء علـى                                                      وهوية األشخاص الذين يفترض أهنم قاموا بذلك با       

                                    الظروف اليت حرم فيها الشخص من احلرية؛

  ؛                  أو احلرمان من احلرية /                                      األسباب اليت ذكرهتا السلطات لتربير القبض و    ) ب (    

  ؛                         التشريع املطبق يف هذه احلالة    ) ج (    

                     نتصاف الداخلية، عـن                                                               اإلجراء املتخذ، مبا يف ذلك إجراء التحقيق أو استخدام سبل اال           ) د (  
                                                                                                      طريق اللجوء إىل السلطات اإلدارية والقضائية، خاصة من أجل التحقق من تدبري احلرمان من احلريـة،                

             أو أسباب عدم                                                                                     واخلطوات املتخذة على الصعيد الدويل واإلقليمي، عند االقتضاء، ونتائج هذه اإلجراءات        
                                  فعالية هذه التدابري أو عدم اختاذها؛

  . "                                ً اب اعتبار احلرمان من احلرية تعسفياً       عرض ألسب  )   ه (  

                 ً                   وأشار إىل أنه نظراً للسرية الـيت         .                                                                               وأبلغ املصدر الفريق العامل بأنه ال يستطيع تقدمي بيانات أكمل عن احملتجزين           
                                                                                                             حتيط باملواقع السوداء، وهي أحد األسباب الرئيسية لشكواه، فإن التقيد التام بالقواعد سيكون مبثابة عرقلة لتقدمي       

  .                                                                      الشكوى وشكاوى أخرى مماثلة، ومن مث سوف يكافئ الدول اليت متارس التسليم السري    هذه 

                         ً                                                                مقرر الفريق العامل موجزاً للبالغ إىل املمثل الدائم للواليات املتحدة األمريكية لدى             -                 وقد أحال رئيس     - ٦
   ).   ناه    أد  ١٨     إىل  ٧           الفقرات من    (    ٢٠٠٥      ديسمرب  /            كانون األول ٨                          مكتب األمم املتحدة يف جنيف يف 

                               ً                                                                         وتفيد االدعاءات الواردة بأن بعضاً من مرافق االحتجاز السرية املذكورة، اليت توجد خـارج األقـاليم                 - ٧
                                                                                                            اخلاضعة لسلطة الواليات املتحدة األمريكية، تديرها عناصر من وكالة االستخبارات املركزية للواليات املتحـدة              

                                                         القسوة اليت وافقت عليها الوكالة ويزعم أن استخدامها                                                                األمريكية، تطبق أساليب االستجواب املطورة أو البالغة        
                     ً               وتشمل تلك األساليب هنجاً مثل هنـج         .                                                                    مناف لالتفاقيات الدولية وحىت للقانون العسكري يف الواليات املتحدة        

  .                                             ، الذي يتمثل يف محل املعتقل على االعتقاد أنه يغرق "             اإليهام بالغرق "

َ      ً                             وأفيَد أيضاً بأن أجهزة استخبارات الو      - ٨                                                            اليات املتحدة أرسلت كذلك بعض احملتجزين إىل بلدان تستخدم             
                                                                                                        بعض أساليب االستجواب النتزاع االعترافات، وهي أساليب أكثر قسوة مما يسمح ألفراد استخبارات الواليات              

                            وجيري تشغيل السجون السرية      .                                                        ومل يكن هؤالء احملتجزون بالضرورة من مواطين تلك الدول          .                  املتحدة باستخدامه 
  .              ِ                                       ً                                      ذه البلدان من ِقبل الدول املضيفة، مبساعدة مالية، وأحياناً بتوجيه، من وكالة االستخبارات املركزية   يف ه

  ُ       ً                                                                               وذُكر أيضاً أن هؤالء احملتجزين نقلوا من بلد إىل آخر يف رحالت جوية تستغرق ما بني ثـالث ومثـاين       - ٩
  .                                  بل أن ينقلوا مرة أخرى إىل بلد ثالث     ً                     شهراً إىل أكثر من سنتني، ق  ١٨                                   ساعات، وظلوا هناك لفترات تراوحت من 
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 ُ                                                                                                       وُنقل بعض احملتجزين من أفغانستان وبلدان الشرق األوسط إىل أوروبا الشرقية على منت أسـطول صـغري مـن              
  .                                                    الطائرات اخلاصة اليت تستخدمها وكالة االستخبارات املركزية

       ً                      ناء سراً إىل بلداهنم األصلية               ً                                                             ووردت أيضاً ادعاءات تتعلق بوجود نظام ذي صلة باملوضوع إلعادة السج           -  ١٠
                                  وزعم أن أردنـيني، وأوزبكـستانيني،     .                         بالنسبة للواليات املتحدة     ائدهتم ف                                       عندما يبقون على قيد احلياة بعد انتفاء   

                                                                                                       وباكستانيني، وتونسيني، وجزائريني، وسعوديني، ومواطنني صينيني، ومصريني، ومغاربـة أعيـدوا إىل أجهـزة              
  .                       الواليات املتحدة األمريكية ب                                     ا الستجواب أويل على يد ضباط االستخبارات                            استخبارات بلداهنم بعدما خضعو

                ً  ، أن تكون أسلوباً  "                 اإلعادة االستثنائية "   أو   "       اإلعادة "     ب                                         ً  ويفترض يف ممارسة نقل احملتجزين، اليت تعرف أيضاً  -  ١١
              اهبم ولتبـادل         اسـتجو  و                                              ويظل املعتقلون رهن احلبس من أجل مواصلة احتجازهم   .                          من أساليب مكافحة اإلرهاب  

  .                                                       املعلومات مع عناصر االستخبارات األجنبية اليت جتري االستجوابات

  .                                                                                      وبعض مراكز االحتجاز تلك موجودة يف قواعد جوية أو عسكرية كانت تابعة لالحتاد السوفيايت السابق -  ١٢
                    ية، وأهنم مل ميثلوا                                                                                                  وذكر حمتجزون سابقون يف مرافق االحتجاز السرية تلك أنه مل توجه إليهم أية هتمة بصورة رمس               

           ووضعوا رهن   .                                                                                     أمام أية سلطة، إدارية كانت أم قضائية، مسؤولة عن احتجازهم للطعن يف مشروعية هذا االحتجاز
                                                                                           ً     احلبس االنفرادي، دون أي اتصال بالعامل اخلارجي ودون التمكن من االتصال بأسرهم، اليت مل تكن تعلم شيئاً عن 

           ً     وكانوا أيـضاً     .                                           ِ            يسمح هلم بالتحدث إىل أي شخص باستثناء املستجوِبني               ومل يكن   .                          أماكن وجودهم، أو مبحامني   
                                              وكان بعض احملتجزين حيبـسون يف زنزانـات مظلمـة      .                                       ً      ً        يرغمون على االستماع إىل موسيقى صاخبة ليالً وهناراً      

  .       حتت األرض

           بعـاد أو     ُ                                                                                           وأُعرب عن القلق من أن عمليات نقل احملتجزين تلك تقع خارج إطار أي إجراء قانوين، كاإل                -  ١٣
  .                                                                            التسليم، وال تتيح إمكانية االتصال مبحام أو بأية هيئة قضائية للطعن يف عملية النقل

                                                                                                           وتفيد املعلومات اليت وردت إىل الفريق العامل أن العديد من احملتجزين الذين ترد أمساؤهم فيمـا يلـي                   -  ١٤
          ويشتبه يف    .                   ة الواليات املتحدة                                  توجد خارج األراضي اخلاضعة لسلط      "             مواقع سوداء  "                          حيبسون يف سجون سرية أو      

                         ، وتفجري سفاريت الواليات        ٢٠٠١       سبتمرب   /        أيلول   ١١                                                        ضلوع العديد منهم يف جرائم خطرية، مبا يف ذلك هجمات           
            بيـد أن أي    .     ٢٠٠٢                                               ، وتفجري الناديني الليليني يف بايل بإندونيسيا يف عام     ١٩٩٨                               املتحدة يف كينيا وترتانيا يف عام   

                   ُ                                                                 اؤهم يف القائمة مل ميثُل أمام حمكمة أو توجه إليه هتم جنائية، كما أن مسؤولني                                           شخص من األشخاص الواردة أمس    
                                       ُ                                                                      حكوميني يف الواليات املتحدة أفادوا، حسبما ذُكر، بأن بعض احملتجزين يتعرضون للتعذيب أو تساء معاملتـهم                

  .                    على حنو جسيم يف املعتقل

  :                                    وفيما يلي قائمة بأمساء األشخاص احملتجزين  .    ُ                              ً               وال ُيعرف املكان الذي يوجد فيه حالياً هؤالء السجناء -  ١٥

    وهو   .              يف باكستان      ٢٠٠١       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ١١                      أفيد بأنه اعتقل يف       .                        السيد بن الشيخ اللييب    - 
                          ً                      لييب يشتبه يف أنه كان قائداً يف خميم تدريب للقاعدة؛

             ه غري معروفة؛     جنسيت  .     ٢٠٠١      ديسمرب  /            كانون األول  ١٢                  أفيد بأنه اعتقل يف   .     فيصل          السيد أبو  - 
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  .                   جنسيته غري معروفة    .     ٢٠٠١       ديسمرب   /              كانون األول    ١٤                      أفيد بأنه اعتقل يف       .                   السيد عبد العزيز   - 
                                                     ، عرض كينتون كيث، وهو متحدث رمسي باسم سـفارة              ٢٠٠١       يناير   /                       ويف أوائل كانون الثاين   

                هم على اعتبار                                    ً                                                   الواليات املتحدة يف إسالم أباد، بياناً بأمساء كبار أعضاء القاعدة الذين يرد ذكر            
                                          ويرد امسا فيصل وعزيز على اعتبار أهنما اعتقال   .                                            إما قتلوا خالل العمليات أو اعتقلوا أو فروا   أهنم
  ؛    ٢٠٠١      ديسمرب  /            كانون األول  ١٤   و  ١٢  يف 

       مـارس   /                          أفيد بأنه اعتقل يف آذار       ).            ً                                املعروف أيضاً باسم زين العابدين حممد حسني       (                   السيد أبو زبيدة     - 
                                                                    وهو فلسطيين ولد باململكة العربية السعودية، ويشتبه يف أنه مـن             .       اكستان                    يف فيصل أباد بب        ٢٠٠٢

                                        لسجون السرية هذا بدأ مع نقل السيد        ا                        وأضاف املصدر أن نظام       .                                 كبار خمططي العمليات يف القاعدة    
ِ           خمزناً صغرياً غري مستخدم يف قاعدة جويـة نـِشطة      أودع                                       أيب زبيدة من باكستان إىل تايلند، حيث                               ً     ً      .  

                                                                                         السيد أبو زبيدة العالج هناك على يد طبيب تابع لوكالة االستخبارات املركزية أوفدوا                           وبعدما تلقى   
     ً                                                                                 خصيصاً من مقر الوكالة لضمان حصول السيد أو زبيدة على الرعاية املالئمة، تعرض للصفع والشد، 
                                                        َّ                                              وأجرب على الوقوف لساعات طويلة يف زنزانة باردة قبل أن تكبَّل يداه باألغالل ويربط من رجليـه                

                     ثانية وبدأ يتعاون؛  ٣١                ً            إىل أن توسل طالباً الرمحة بعد   )                  لوح اإليهام بالغرق (             باللوح املائي 

      يناير  /                                  أفيد بأنه اعتقل يف كانون الثاين        ).                     املعروف برياض املسهل   (                              السيد عبد الرحيم الشرقاوي      - 
    يف                       ً         من احملتمـل أنـه كـان معـتقالً     (                      يف أنه عضو يف القاعدة       ويشتبه              حيتمل أنه ميين،    .     ٢٠٠٢

  ؛ )                   غوانتانامو يف السابق

  ُ                  ال ُتعرف جنـسيته،      .     ٢٠٠٢       يناير   /                                  أفيد بأنه اعتقل يف كانون الثاين       .                           السيد عبد اهلادي العراقي    - 
                 ً                      يف أنه كان قائداً ملخيم تدريب للقاعدة؛      ويشتبه   .                   لكن يفترض أنه عراقي

                يف أنـه عـضو يف                    وهو ميين يـشتبه      .     ٢٠٠٢       أغسطس   /                        أفيد بأنه اعتقل يف آب      .                  السيد حممد الدريب   - 
         ً        ، اسـتناداً إىل                    واشـنطن بوسـت                   ، ذكرت جريدة        ٢٠٠٢       ديسمرب   /       األول      كانون    ٢٦    ويف    .        القاعدة

     انظر  [                          أن الدريب، ورمزي بن الشيبة   "                                                  مسؤولني من االستخبارات واألمن الوطين يف الواليات املتحدة "
  ،  ]    ٢٠٠٥      يوليه  /     متوز                                            الذي أفيد بأنه فر من سجنه يف الواليات املتحدة يف [                ، وعمر الفاروق   ]         فيما يلي 

  ؛ "                                             ال يزالون كلهم يف قبضة وكالة االستخبارات املركزية   ] "             انظر فيما يلي [                   وعبد الرحيم النشريي 

                      وهو ميين يشتبه يف أنه هو   .     ٢٠٠٢      سبتمرب  /       أيلول  ١٣                  أفيد بأنه اعتقل يف   .                     السيد رمزي بن الشيبة - 
    وقد    ).                ألحد املختطفني                 رفيق سكن سابق   (       سبتمرب   /        أيلول   ١١             يف هجمات        شارك              عضو القاعدة   

ّ               ألقي القبض على السيد رمزي يف باكستان مث ُرّحل إىل تايلند؛  ُ                                        

                           املعروف بأيب بالل املكي أو      (   ،   )                                  أو عبد الرحيم حممد عبده النشريي      (                            السيد عبد الرحيم النشريي      - 
  .     تحدة                          يف اإلمارات العربية امل        ٢٠٠٢       نوفمرب   /                               بأنه اعتقل يف تشرين الثاين         أفيد   ).              املال أمحد بالل  

                                                                          ويشتبه يف أنه قائد عمليات القاعدة يف اخلليج الفارسي، ويف أنه املخطط              .                   وهو سعودي أو ميين   
  ؛ "        ليبمبورغ "                                  ، واهلجوم على ناقلة النفط الفرنسية  "            يو إس إس كول "             لتفجري املدمرة 
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     يف    ٢٠٠٣        فربايـر   /                      أفيد بأنه اعتقل يف شباط   ).               املعروف بأسد اهللا (                            السيد حممد عمر عبد الرمحن      - 
                                                                          وهو مصري وجنل الشيخ عمر عبد الرمحن، الذي أدين يف الواليات املتحـدة               .                كويتا بباكستان 

  :     ٢٠٠٣     مارس  /      آذار ٤                            انظر وكالة األنباء الفرنسية،   .                                     باملشاركة يف مؤامرات إرهابية يف نيويورك
                                                                                              ألقت عناصر من القوات التابعة لباكستان والواليات املتحدة القبض على ابن الشيخ املـصري               "

       وقـال    .                يوم الثالثـاء       املتحدة                            حسبما ذكره مسؤول من الواليات     ...                        الضرير عمر عبد الرمحن 
   ".                                                                                            املسؤول الذي اشترط عدم ذكر امسه، إن حممد عبد الرمحن قد اعتقل يف كويتا يف باكـستان                

                      فرباير، عندما دامهـت     /       شباط   ١٣   يف     : "    ٢٠٠٣      مارس   /       آذار  ٤   ،               نيويورك تاميز                  ديفيد جونستون،   
                   فقد كانت تأمل يف      .                                                              اكستانية شقة يف كويتا، حالفها احلظ الذي كانت حباجة إليه                     السلطات الب 

                                                               حممد، لكنه فر من الشقة وأفلت منها كما فعل من قبـل يف               ]            خالد الشيخ  [                    العثور على السيد    
    ً                                                                     وبدالً منه، عثرت على حممد عبد الرمحن، جنل الشيخ عمر عبد الرمحن رجل               .               مناسبات عديدة 

   ؛     ..."                     ر، فألقت عليه القبض                 الدين املصري الضري

   إىل    (    ٢٠٠٣     مارس  /      آذار ١                  أفيد بأنه اعتقل يف    ).               املعروف باحلساوي (                    السيد مصطفى احلوصاوي  - 
                                   وهو سعودي يشتبه يف أنه ممول للقاعدة؛  .          يف باكستان  )                  جانب خالد شيخ حممد

      وهـو    .          باكـستان                    يف راولبندي يف         ٢٠٠٣      مارس   /       آذار  ١                      أفيد بأنه اعتقل يف       .                      السيد خالد شيخ حممد    - 
                       ه العقل املدبر هلجمات    ـ                               ه عضو يف القاعدة؛ ويزعم أن     ـ              ويشتبه يف أن     . )         باكستانيني           من أبوين    (      كوييت  
  ؛    ٢٠٠٠    عام      يف            يو إس إس كول                                             سبتمرب؛ واغتيال دانيال بريل؛ واهلجوم على املدمرة  /       أيلول  ١١

      وهـو    .           باكستان     يف     ٢٠٠٣       أبريل   /        نيسان -      مارس   /                          أفيد بأنه اعتقل يف آذار      .                 السيد ماجد خان   - 
                                                                         يزعم أن لـه صلة خبالد شيخ حممد؛ ويزعم أنه متورط يف مؤامرة لتفجري حمطات برتين        باكستاين

                                                                        وقد وردت تفاصيل بشأن اعتقال خان يف عدة تقارير إعالمية، وال سيما              .                   يف الواليات املتحدة  
  :       وزويـك   ني   ،   "                    العـدو يف الـداخل      :                       القاعـدة يف أمريكـا     "   ،              إيفان توماس   :        نيوزويك        يف جملة   

(Evan Thomas, "Al Qaeda in America: The enemy within," Newsweek) ،  حزيران  ٢٣        /   
ّ                          ً                              ً      وقدم مّدعون يف الواليات املتحدة حججاً تدل على أن ماجد خان كان معتقالً يف   .     ٢٠٠٣      يونيه        

                                سنة، الذي أدين يف تـشرين         ٢٤                                                              الواليات املتحدة خالل حماكمة عزير باراشا البالغ من العمر          
  .                                                 بتهم التآمر وتقدمي الدعم املادي إىل منظمات إرهابية    ٢٠٠٥      نوفمرب  /  اين   الث

    يف     ٢٠٠٣       مـارس   /      آذار  ١٥                      أفيد بأنـه اعتقـل يف      ).                املعروف باجلزيري  (                     السيد ياسر اجلزيري     -
      ه صلة ـ    ل                            ويشتبه يف أنه عضو يف القاعدة؛   .                                   وحيتمل أنه مغريب أو جزائري أو فلسطيين  .        باكستان

                مكتب التحقيقات   "                 أليكس سبيليوس،     :                               وردت تفاصيل بشأن اعتقاله يف         وقد     .              خبالد شيخ حممد  
 Alex Spillius, "FBI   (           ديلي تلغراف  ،  "         ي باكستانـ                                 االحتادي يستجوب أحد رجال القاعدة ف

(questions al-Qaeda man in Pakistan," Daily Telegraph،   ؛ وبول     ٢٠٠٣     مارس  /    آذار    ١٧       
                                                    تعاون مع السلطات، حسبما ذكره مسؤولون أمنيـون                                           مشتبه به من القاعدة يبدأ يف ال       "       هافن،  

 ,Al-Qaida suspect begins cooperating with authorities" (              ، أسوشيتد برس  "          باكستانيون
(Pakistani security officials say," Associated Press) ،  ؛    ٢٠٠٣     مارس  /      آذار  ١٧  
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        أبريـل   /        نيسان   ٢٩                   بأنه اعتقل يف         أفيد   ).                       املعروف بعمار البلوشي   (                              السيد علي عبد العزيز علي       - 
        سـبتمرب   /        أيلول   ١١                                         وهو باكستاين يزعم أنه قام مبد خمتطفي          .                         يف كراتشي يف باكستان        ٢٠٠٣

                                                                                           باألموال، ويزعم أنه متورط يف تفجري فندق ماريوت جاكارتا، ويف تنظيم ترتيبات سفر خوسي             
                             املتحدة قد قرر أنه جيوز                                            وكان القاضي سيدين ستاين من الواليات       .                           باديا إىل الواليات املتحدة   

                                                                                              حملامي الدفاع عن عزير باراشا االستناد إىل بيانات أدىل هبا بلوشـي إىل مـستجوبني تـابعني                 
                   ً     وجاء ذكر بلوشي أيضاً      .                                                                   للواليات املتحدة، وتثبت أنه كان رهن احلراسة يف الواليات املتحدة         

                  قدمة إىل وسـائط                                  ً                                        على لسان نائب وزير العدل سابقاً، جيمس كومي، يف سياق مالحظات م           
  ؛    ٢٠٠٤      يونيه  /        حزيران ١                             اإلعالم بشأن قضية خوسي باديا يف 

                أفيد بأنه اعتقل    ).                                        املعروف بتوفيق بن عطاش أو توفيق عطاش خالد (                       السيد وليد حممد بن عطاش  -
          ويشتبه يف     ).            من أصل ميين   (            وهو سعودي     .                         يف كراتشي يف باكستان        ٢٠٠٣       أبريل   /        نيسان   ٢٩   يف  

     انظر   .      سبتمرب /       أيلول  ١١           ، ويف هجمات     ٢٠٠٠        يف عام      س كول إ  س  إ   يو   ة                   ضلوعه يف تفجري املدمر
                                                                  باكستان تعتقل ستة من املشتبه يف ضلوعهم يف اإلرهاب، مبن فيهم خمطط تفجريات  "          أفضل ندمي، 

 Pakistan Arrests Six Terror"   (           أسوشيتد برس  ،  "     س كول إ  س  إ   يو               سبتمرب واملدمرة  /       أيلول  ١١
Suspects, including Planner of September 11 and USS Cole Bombing," Associated 

(Press ،  وقد أفيد بأن أخاه، حسن بن عطاش، معتقل يف غوانتانامو  .     ٢٠٠٣      أبريل  /       نيسان  ٣٠                                                   .  
    لقد   .         إنه قاتل   : "                 يف احلرب على اإلرهاب  "                 نتيجة كبرية وهامة "                             ووصف الرئيس بوش اعتقاله بأنه 

                                                       يف الرتبة اليت تلي مباشرة رتبة خالد شيخ حممد يف                  وهو يأيت     ...                                 كان أحد كبار عناصر القاعدة    
        ديفيـد     ".                                                     وهذا شخص آخر مل يعد يشكل مصدر قلق حمليب احلريـة            .                         اهليكل التنظيمي للقاعدة  

                                                                      بوش يرحب بإلقاء القبض على أحد كبار العناصر الفاعلة التابعـة            "                         إنسور وسيد حمسن نقفي،     
 David Ensor and Syed Mohsin Naqvi, "Bush hails capture of top al Qaeda (  ،  "       للقاعدة

(operative," CNN.com ،  ؛    ٢٠٠٣     مايو  /      أيار ١  

  .                           خارج بيشاوار، باكستان       ٢٠٠٣       يونيه   /         حزيران   ١٧                      أفيد بأنه اعتقل يف       .                    السيد عادل اجلزيري   - 
                                                      ً                                 وهو جزائري يشتبه يف أنه من عناصر القاعدة وأنه كان مقيماً لفترة طويلة يف أفغانستان؛ ويزعم 

         ً                      كـان حمتجـزاً يف الـسابق يف           " (                                     أحد أعوان بن الدن منذ وقت طويـل        " و  "           عضو قيادي  "     أنه  
  ؛ )    نامو ا     غوانت

    يف     ٢٠٠٣      أغسطس  /    آب  ١١                  أفيد بأنه اعتقل يف    ).        الدين   صام ع              املعروف برضوان  (             السيد احلنبلي  - 
                                                                                       وهو إندونيسي يزعم أنه من عناصر اجلماعة اإلسالمية والقاعدة، كما يزعم أنه متورط               .       تايلند

                رتا، واإلعـداد    ا                                    ني يف بايل، وتفجري فندق ماريوت جباك       ي        ني الليل ـ                              يف تنظيم ومتويل تفجري النادي    
       سبتمرب؛ /       أيلول  ١١      هلجمات 

    يف     ٢٠٠٣      أغسطس  /                    أفيد بأنه اعتقل يف آب   ).                    املعروف بليلي أو يل يل (                    السيد حممد نظري بن الب  - 
                     أن له صلة باحلنبلي؛    يزعم           وهو ماليزي   .               بانكوك بتايلند
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  .               يف تايلنـد       ٢٠٠٣       يونيه   /                            أفيد بأنه اعتقل يف حزيران       ).               املعروف بالزبري  (                     سيد حممد فريق أمني       ال -
                                              ولالطالع على املزيد من املعلومات بشأن إلقاء القبض   .              ه صلة باحلنبليـ    ل                   وهو ماليزي يزعم أن 

                         احلنبلـي يتحـدث خـالل       "                 كيمينا ليـال،      :                                              على حممد فريق أمني وحممد نظري بن الب، انظر        
 Kimina Lyall, "Hambali talks (                     ، جريدة ذي أستراليان  "              مذحبة األبرياء-      َّ   اب مشدَّد      استجو

(under grilling - slaughter of innocents," The Australian،   ؛     ٢٠٠٣      أغسطس  /  آب    ٢١  
      ، ذي   "                                                                     احلنبلي نقل اخلط األمامي للجماعة اإلسالمية إىل بـنغالديش، باكـستان           "               كيمينا ليال،   

 ,Kimina Lyall, "Hambali moved JI front line to Bangladesh (  ن  ا                  ويكنـد أوسـترالي  
(Pakistan," The Weekend Australian ،  ؛ سيمون إليغنت وأندرو     ٢٠٠٣      سبتمرب  /       أيلول  ٢٧                      

 ,Simon Elegant and Andrew Perrin   (                تامي إجييا ماغازين  ،  "                  هتديد اإلرهاب يف آسيا "      بريين، 
("Asia’s Terror Threat," Time Asia Magazine ،  ؛ سيمون     ٢٠٠٣       أكتوبر  /          تشرين األول   ٦        

    ،(Simon Elegant, "The Terrorist Talks," Time)       تـامي   ،  "                اإلرهـايب يتحـدث   "        إليغنت، 
  ؛    ٢٠٠٣       أكتوبر  /          تشرين األول    ١٣

  .                           يف إسالم أباد، باكستان        ٢٠٠٣        أكتوبر   /                                 أفيد بأنه اعتقل يف تشرين األول       .                  السيد طارق حممود   - 
               باكستان تستجوب  "     انظر   .               ه صلة بالقاعدةـ    ل         ويزعم أن   .                    يطانية والباكستانية               حيمل اجلنسيتني الرب

 Pakistan grills detained" (                        ، وكالة األنباء الفرنسية  "        ً      ً                          بريطانياً معتقالً يشتبه يف انتمائه للقاعدة
(British al-Qaeda suspect," Agence-France Presse ،  ؛     ٢٠٠٥        نـوفمرب   /           تشرين الثاين    ١٠   

           التـاميز    ،   "                                                                    مخسة ال يزالون رهن االعتقال بدون مساعدة أو أمـل؛ غوانتانـامو              "          شني أونيل، 
(Sean O’Neill, "Five still held without help or hope; Guantánamo," The Times) ،   

  ؛    ٢٠٠٥      يناير  /           كانون الثاين    ١٢

             ت الكرديـة                ، يف املرتفعا      ٢٠٠٤       يناير   /               كانون الثاين    ٢٣                      أفيد بأنه اعتقل يف       .                السيد حسن غول   - 
                                                                                    وهو باكستاين يزعم أنه حامل رسائل الزرقاوي إىل بن الدن؛ ويزعم أن لـه صـلة                 .        بالعراق

  ،     ٢٠٠٤      يناير  /             كانون الثاين  ٢٦                                     وقد وصف الرئيس بوش اعتقال حسن غول يف  .             خبالد شيخ حممد
                                          يف األسبوع املاضي فقط، أحرزنا املزيد من          : "                                            يف تصرحيات إىل الصحافة؛ ليتل روك، أركنساس      

     وحسن   .             يف العراق     غول                               ً                                       التقدم صوب جعل أمريكا أكثر أمناً بإلقاء القبض على املسمى حسن            
      وقـد      ...        سبتمرب   /        أيلول   ١١                                                                غول يتبع مباشرة رئيسه خالد شيخ حممد، العقل املدبر هلجمات           

  ؛ "                                                          اعتقل يف العراق حيث كان يساعد القاعدة يف وضع قواتنا حتت الضغط

    ١٢                                        أفيد بأنـه اعتقـل يف كاراتـشي يف             ).             صعب البلوشي          املعروف مب  (                    السيد مسعد عروشي     - 
            ويفترض أنه     ".                                         أشرفت عليها وكالة االستخبارات املركزية     "               خالل عملية        ٢٠٠٤       يونيه   /      حزيران
                                                                               وقال مسؤولون يف االستخبارات الباكستانية للصحفيني إن السلطات الباكـستانية            .        باكستاين

                                 َّ       بل أن يسلم إىل الواليات املتحدة ويرحَّل على                                          احتجزت عروشي يف قاعدة جوية ملدة ثالثة أيام ق
  .                                                                                          منت طائرة لوكالة االستخبارات املركزية ليس عليها عالمات مميزة حنو وجهة غري مصرح هبـا              

                 ، يونايتد بـريس   "    ١٩٩٨                                                      باكستان تسلم إىل الواليات املتحدة املسؤول عن تفجري          "              أنور إقبال،   
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 Anwar Iqbal, "Pakistan Hands Over 1998 Bomber to US," United Press (    نال   يو       انترناش
(International  ،   باكستان تكثـف مـن      "         ً               انظر أيضاً زاهد حسني،       .     ٢٠٠٤       أغسطس   /     آب  ٣                      

 Zahid Hussain, "Pakistan (                                  ، ذي إجييـان وول سـتريت جورنـال     "                 جهودها ضد القاعدة
(Intensifies Effort Against al Qaeda," The Asian Wall Street Journal،   أغسطس  /    آب ٥      

    ،(Bill Powell, "Target: America," Time)       تـامي   ،  "        أمريكـا   :     اهلدف "            ؛ بيل بويل،     ٢٠٠٤
              االعتقـاالت يف     :                      مساعدون باكـستانيون   "   ؛   ٧          ، العدد      ١٦٤         ، اجمللد       ٢٠٠٤       أغسطس   /  آب    ١٦

ـ       ،   "                     يونيه توصل إىل خيوط    /                             صفوف القاعدة يف شهر حزيران                 ل نيـوز      يونا                      داو جـونس إنترناش
"Pakistani Aides: Al-Qaida Arrest in June Opened Leads," Dow Jones International) 

(News  ،   االعتقاالت اليت أشرفت عليها وكالة االستخبارات املركزية      "   ؛      ٢٠٠٤       أغسطس   /     آب  ٣                                                      
 CIA-supervised" (                                ، ذا بريس تراست أوف إنديا        "       التقرير  :                                 يف باكستان توصل إىل خيوط مثينة     

arrest in Pak opened valuable leads: Report," The Press Trust of India)(  ،  آب ٣    /   
  ؛    ٢٠٠٤      أغسطس 

      ٢٠٠٤       يوليه /      متوز   ١٣                      أفيد بأنه اعتقل يف        ).            ً            املعروف أيضاً بأيب طلحة    (                           السيد حممد ندمي نور خان       - 
                       الباكستانية، ومـن                                        ً                   وهو باكستاين، مهندس حواسيب، كان حمتجزاً لدى السلطات         .           يف باكستان 

ْ             انظر دوغالس ْدجيل وديفيد   .                                     واليات املتحدة ليوضع رهن االحتجاز لديها                   املرجح أنه سلم إىل ال            
                  نيويورك تـاميز     ،   "                                                                     اعتقال عنصر من عناصر القاعدة قاد إىل معلومات قبل حالة التأهب           "      رود،  

) Douglas Jehl and David Rohde, "Captured Qaeda figure led way to information 
(behind warning," New York Times ،  االعتقاالت يف  "           قمران خان،   .     ٢٠٠٤       أغسطس /  آب   ٢           

 ,Kamran Khan   (             واشنطن بوسـت   ،  "                       يونيه توصل إىل خيوط مثينة /                      أوساط القاعدة يف حزيران
("Al Qaeda arrest In June opened valuable leads,” Washington Post ،  أغسطس  /  آب   ٣      

                             دة؛ عملية عسكرية تسفر عن                              باكستان تضغط على القاع    "                              ؛ قمران خان ودانا بريست،          ٢٠٠٤
 ,Kamran Khan and Dana Priest   (           واشنطن بوست  ،  "                                  حالة تأهب لعمليات إرهابية واعتقاالت

"Pakistan pressures Al Qaeda; military operation results In terror alert and arrests," 

(Washington Post ،  اً من ـ   به     مشت  ٢٠  ي ـ                    باكستان تستجوب حوال "  ؛     ٢٠٠٤      أغسطس  /  آب   ٥     ً 
 ",Pakistan questioning almost 20 Al-Qaeda suspects" (                        ، وكالة األنباء الفرنسية  "       القاعدة

(Agence-France Presse ،  بيانـات   "                          ؛ روبرت بلوك وغاري فيلدس،     ٢٠٠٥      أغسطس  /  آب   ٥         
                                       مراقبة مواقع خمتارة يف املدن الشرقية        :                                                      القاعدة بشأن أهداف يف الواليات املتحدة ليست جديدة       

 Robert Block and   (                  وول ستريت جورنال    سيان آ   ذي   ،  "                              متدت لفترة من الزمن، ورمبا لسنني ا
Gary Fields, "Al Qaeda’s data on U.S. targets aren’t new: surveillance of listed sites 

(in eastern cities took place over time, perhaps years," The Asian Wall Street Journal،   
      ، ذا   "                   سجن أمريكي هائـل    "          كالرك،   -                              ؛ أدريان ليفي وكاثي سكوت          ٢٠٠٤       أغسطس   /  آب   ٧

  ،(Adrian Levy and Cathy Scott-Clark, "One huge U.S. jail," The Guardian)         غارديان
  ؛    ٢٠٠٥     مارس  /    آذار    ١٩
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  .                          يف باكستان، وهو ترتاين        ٢٠٠٤       يوليه   /      متوز   ٢٤                      أفيد بأنه اعتقل يف       .                        السيد أمحد خلفان غيالين    - 
       وذكـر    .     ١٩٩٨                                                                             وأفيد بأن هتما وجهت إليه يف الواليات املتحدة بشأن تفجريات الـسفارة يف              

          ل أن غيالين   نا                                                                       مسؤولون يف استخبارات الواليات املتحدة وباكستان لوكالة يونايتد بريس إنترناش
       انظـر    .      أغسطس /            يف بداية آب    "                                              رهن االحتجاز لدى وكالة االستخبارات املركزية      "            نقل ليوضع   

                 ، يونايتد بـريس   "                      إىل الواليات املتحدة       ١٩٩٨                                 باكستان تسلم املسؤول عن تفجري       "        إقبال،        أنور  
 Anwar Iqbal, "Pakistan hands over 1998 bomber to U.S.," United Press (           إنترناشنال 

International(   ،   وأبلغ مسؤولون أمنيون باكستانيون وكالة األنبـاء         .     ٢٠٠٤       أغسطس   /     آب  ٣                                                    
ُ                                بأن غيالين ُسلم إىل الواليات املتحـدة            ٢٠٠٥       يناير   /                      ويترز يف كانون الثاين                      الفرنسية ووكالة ر             

                                                            باكستان تسلم إىل الواليات املتحدة ترتانيـا يـشتبه يف انتمائـه     "        ً  انظر مثالً    ".              منذ عدة أشهر  "
 "Pakistan hands Tanzanian (  ة ـ                       ، وكالة األنباء الفرنسي "            ي عملية تفجريـ                 للقاعدة وضلوعه ف

(Al-Qaeda bombing suspect to U.S.," Agence France Presse ،  ؛    ٢٠٠٥      يناير  /             كانون الثاين  ٢٥  

                                 يف إقليم احلدود الشمالية الغربية  ،    ٢٠٠٥     مايو  /      أيار ٤                  أفيد بأنه اعتقل يف   .                      السيد أبو الفرج اللييب - 
      غتيال                                                                        وهو لييب يشتبه يف أنه قائد عمليات القاعدة؛ ويزعم أنه العقل املدبر حملاولتني ال  .         بباكستان
                                                    ، وهو متحدث رمسي عسكري باسم الواليات املتحدة يف              يونتس                    وذكر العقيد جيمس      .     مشرف

ُ  ِّ                           أفغانستان، يف رسالة بالربيد اإللكتروين موجهة إىل أسوشيتد بريس، أن اللييب ُرحِّل مباشرة من                                                                                  
   .                                               باكستان إىل الواليات املتحدة ومل ينقل إىل أفغانستان

                                  ً      ً                                    ية املزعومة لالحتجاز السري متثل عنصراً حمورياً يف احلرب غري التقليدية اليت                                          وأفيد بأن هذه الشبكة العامل     -  ١٦
  .                                             وهي تتوقف على تعاون دوائر االستخبارات األجنبية  .                                                  تشنها وكالة االستخبارات املركزية على اإلرهاب يف العامل

                                ا الضوابط القانونية أو محاية       ُ                                                            ُ                        وأُعرب عن قلق مبعثه أن وجود مرافق االحتجاز السرية، اليت ال ميكن أن ُتكفل فيه              
            ومن املعروف    .                                                                                                 حقوق اإلنسان، يسهل قيام احلكومات اليت تشغلها بتفادي الوفاء بالتزاماهتا ومسؤولياهتا الدولية           

    ً                                                                                                         أيضاً أن االعتقال السري بدون ضوابط قانونية يزيد من تعرض املعتقل ملمارسة التعذيب وغري ذلك من ضروب                  
  .                                            سانية أو املهينة، وال سيما عند إخضاعه لالستجواب                        املعاملة القاسية أو الالإن

ُ                                                                                                                وُزعم أن هذا النمط من احلرمان التعسفي من احلرية، الذي ال يقوم على أي سند قانوين، خيالف القانون الدويل                    -  ١٧  
ـ      :                                                                                 حلقوق اإلنسان وينطوي على املزيد من االنتهاكات اجلسيمة حلقوق احملتجزين، أال وهي                دام                           االختفاء القـسري؛ وانع

                                                                                                                  االتصال باحملامني واألسر واألطباء؛ وعدم إخطار األسر مبكان التوقيف أو االحتجاز؛ واحلرمان من حق عـدم التعـرض                  
  .                                                                                         للتعذيب واملعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وكلها حاالت تتناىف مع قواعد القانون الدويل

ُ                                                  وُشدد كذلك على أن اعتقال املشتبه يف أهنم إرهاب         -  ١٨                                                     يون يف ظروف مثل هذه، بدون توجيه هتم إليهم ويف           
                                                                                                            غياب إمكانية حماكمتهم إلثبات إدانتهم أو براءهتم يف هناية املطاف، هو يف حد ذاته إنكـار جـسيم حلقـوقهم                

  .                    ً                                                     اإلنسانية األساسية فضالً عن أنه مناف للقانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان

     ً                                            يوماً، املعلومات الالزمة املتعلقة بادعـاءات         ٩٠                          كومة أن تقدم، يف غضون                                  وطلب الفريق العامل إىل احل     -  ١٩
     ً                                   ونظراً لعدم وصول رد يف غضون األجل احملـدد،    .                                                             املصدر سواء فيما يتعلق بالوقائع أو بالتشريع الواجب التطبيق   

                مذكرة مؤرخـة                            ووعد املمثل الدائم، يف       .     ٢٠٠٦       أبريل   /        نيسان  ٧                                                بعثت أمانة الفريق العامل برسالة تذكريية يف        
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                 وبالنظر إىل عـدم    .                                  َ                                      ، بتقدمي جواب إىل الفريق العامل حالَما يتمكن من تقدمي جواب مكتمل              ٢٠٠٦      مايو   /       أيار  ٨
                                                                                                               ورود أي جواب، أبلغ الفريق العامل احلكومة بأنه سينظر يف هذه القضية خالل دورته السادسة واألربعـني يف                   

  .                                   ً ومل يرد أي جواب على هذه الرسالة أيضاً  .     ٢٠٠٦      سبتمرب  /       أيلول ١         أغسطس إىل  /    آب  ٢٨          الفترة من 

               وعليه أن يعتمد   .                                                                           وينبغي أال حيول عدم تعاون السلطات دون قيام الفريق العامل بصياغة رأي يف املوضوع -  ٢٠
                                                                            وهذه املعلومات متطابقة ألهنا أمر وارد يف ظل هـذه الظـروف، وتعززهـا                .                                 على املعلومات اليت قدمها املصدر    

                            وحىت سلطات الواليات املتحدة      .                                                  در مستقلة وموثوقة، تتصدرها منظمات غري حكومية                              معلومات مستقاة من مصا   
  ُ               وذُكر أن وزيرة     .                                                                                           نفسها ال تنكر ممارسة التسليم وتشغيل مرافق لالحتجاز السري يف الواليات املتحدة وخارجها            

                          من املعلومات ما ميكن أن                                                                                            خارجية الواليات املتحدة نفسها قالت إن العديد من اإلرهابيني اخلطريين للغاية لديهم             
                                                                                                                  يتيح إنقاذ حياة أرواح بشرية، ورمبا آالف األرواح؛ وبالتايل، فإن تسليم مثل هؤالء اإلرهابيني قد يكـون أداة                  

  .                                           حيوية يف مكافحة اإلرهاب العابر للحدود الوطنية

                    ة املتعلقة بالضمانات                                                      املذكورين خمالف جلميع األنظمة القانونية الوطنية والدولي  ٢٦      ال               واعتقال األشخاص  -  ٢١
                                                                                      وعالوة على ذلك، من شأن السرية اليت حتيط باالحتجاز ونقل املشتبه يف أهنم إرهابيون                .                     ضد االحتجاز التعسفي  

                                                                                                           من دولة إىل أخرى أن تعرض األشخاص املعنيني للتعذيب واالختفاء القسري واإلعدام خارج إطـار القـانون،                 
   .                       حالة تقدميهم للمحاكمة                                  وحتول دوهنم وضمانات احملاكمة العادلة يف

  :                                                 ويف ضوء ما تقدم، يعرب الفريق العامل عن الرأي التايل -  ٢٢

           ً        املعروف أيضاً بزين    (                      العزيز، وأبو زبيدة                                                              إن ما يتعرض لـه بن الشيخ اللييب، وأبو فيصل، وعبد           
        ، وحممد                         ، وعبد اهلادي العراقي    )                    املعروف برياض املسهل   (                        وعبد الرحيم الشرقاوي      )                   العابدين حممد حسني  

             املعروف بـأيب     ) (                             أو عبد الرحيم حممد عبده النشريي (                                            الدريب، ورمزي بن الشيبة، وعبد الرحيم النشريي  
                     ، ومـصطفى احلوصـاوي    )              املعروف بأسد اهللا (                          ، وحممد عمر عبد الرمحن       )                            بالل املكي أو املال أمحد بالل     

         وعلي عبد   )             عروف باجلزيري  امل (                                            وخالد شيخ حممد، وماجد خان، وياسر اجلزيري         ،   )               املعروف باحلساوي  (
                                        املعروف بتوفيق بن عطـاش أو توفيـق         (                         ، ووليد حممد بن عطاش       )                      املعروف بعمار البلوشي   (             العزيز علي   
                           ، وحممـد نظـري بـن الب         )                           املعروف برضوان عصام الدين    (      نبلي    احل                    ، وعادل اجلزيري، و    )         عطاش خالد 

                                وطارق حممود، وحسن غول، ومسعد        ،   )              املعروف بالزبري  (                    ، وحممد فريق أمني      )                       املعروف بليلي أو يل يل     (
               ، وأمحد خلفان    )       طلحة   أيب ب            ً  ملعروف أيضاً  ا (                        ، وحممد ندمي نور خان       )                     املعروف مبصعب البلوشي   (       عروشي  

                      من العهد الـدويل      ٩                                                                      فرج اللييب، من حرمان من احلرية إجراء تعسفي ألنه انتهاك للمادة              ال             غيالين، وأبو   
                                                              الفئة األوىل من الفئات الواجبة التطبيق عند النظـر يف                                                         اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وهو يندرج يف      

  .                                 القضايا املعروضة على الفريق العامل

                                                                                                         وبناء على الرأي املدىل به، يطلب الفريق العامل إىل احلكومة أن تتخذ التدابري الالزمة لتصحيح وضـع                  -  ٢٣
  .               األشخاص املذكورين

 .٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١  ُ      اعت مد يف 
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 )كولومبيا( ٣٠/٢٠٠٦الرأي رقم 
  .    ٢٠٠٦      فرباير  /      شباط ٢   يف                  موجهة إىل احلكومة  :     رسالة 

  .                                                    السيدة نتاليا تنغاريفي أبيندانيو وسبعة أشخاص آخرين :    بشأن 

  .                                                طرف يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     لدولة ا 

  ) .    ٢٠٠٥ /  ٣٨               من الرأي رقم  ١                          النص ذاته الوارد يف الفقرة  ( - ١

                                                                    ً         مل لعدم تلقي جواب من احلكومة على الرغم من طلبها متديد املهلة بتـسعني يومـاً                        يأسف الفريق العا   و - ٢
  .    ٢٠٠٦      أغسطس  /    آب ٩    يف  ة       املرسل  ية      التذكري        الرسالة                                            واستجابة الفريق العامل لذلك، وعلى الرغم من 

  ) .    ٢٠٠٥ /  ٣٨               من الرأي رقم  ٣         الفقرة                   النص ذاته الوارد يف ( - ٣

                 ورغم عدم توافر     .                                                 الفريق العامل أن يرحب بتعاون احلكومة معه                                          يف ضوء االدعاءات املقدمة، كان بود      و - ٤
                                                                                                     معلومات رمسية، يرى الفريق العامل أن بوسعه إبداء رأي، ال سيما وأن احلكومة مل تقم بتفنيد الوقائع واالدعاءات 

  .               الواردة يف البالغ

            ، واملقيمة يف     ١٩٨١      يناير  /       الثاين       كانون  ٢٤                                                           ويدعي املصدر أن السيدة نتاليا تنغاريفي أبيندانيو، املولودة يف  - ٥
                              ، واملقيم يف ميديلني؛ والسيد         ١٩٧٧      مايو   /       أيار   ٢٨                                                              ميديلني؛ والسيد خوان دابيد أوردونييس مونتويا، املولود يف         

                                                  ، واملقيم يف ميديلني؛ والسيد خوان كاميلو ماسو            ١٩٨٢       سبتمرب   /        أيلول  ٧                                          خوان دابيد إسبينوسا إيناو، املولود يف       
                                                               ، واملقيم يف ميديلني؛ والسيد كارلوس أندريس بيالييز زاباتا،             ١٩٨٦       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢١                    أريناس، املولود يف  

    ٢٦                                                                               ، واملقيم يف ميديلني؛ والسيد دابيد إسنيدير ميخيا إسـترادا، املولـود يف                  ١٩٨٢       فرباير   /       شباط  ٦           املولود يف   
      يناير  /             كانون الثاين ٧                ريفريا، املولود يف                                                   ، واملقيم يف إنفيغادو؛ والسيد إندريس ماوريو زولواغا     ١٩٨٤      فرباير  /    شباط
  ،     ١٩٨٥         نـوفمرب    /               تشرين الثاين   ٥                                                                        ، واملقيم يف إيتاغوي؛ والسيد ييسون أرليت غارسيا برييس، املولود يف                ١٩٨٥

   ٥                                                          حيملون اجلنسية الكولومبية، قد اعتقلوا يف الساعات األوىل من يوم         جامعيون                            واملقيم يف ميديلني، وكلهم طالب 
                 ومتت االعتقاالت على   .                                                                خالل محالت اعتقال متزامنة شنها أفراد من الشرطة الوطنية على بيوهتم    ٢٠٠٥     مايو  /    أيار

                                                                                                           أساس احتجاز الطالب على ذمة احملاكمة بدون إمكانية اإلفراج عنهم بكفالة مبوجب أوامر صادرة عن مكتـب                 
                                  لفرقة اخلاصة ملكافحة اإلرهاب التابعة                                                        التابع للدائرة اخلاصة للمحكمة اجلنائية مبيدلني، وامللحق با  ٥١           االدعاء رقم 

  .              للشرطة الوطنية

                                   أما الباقون فهم من الطالب الذي        .                                                                      وبعض املعتقلني هم من قادة اجلمعية الطالبية العامة جلامعة أنتيوكيا          - ٦
                            اليوم، كان الطالب قد نظموا   لك ذ   ويف   .     ٢٠٠٥      فرباير  /      شباط  ١٠                                     أصيبوا جبروح خالل أحداث شهدهتا اجلامعة يف 

                         وعندما قام أفراد مـن       .                                                                                 احتجاج على املفاوضات بشأن اتفاق للتجارة احلرة مع الواليات املتحدة األمريكية               يوم  
                                                                                                        املتنقلة ملكافحة الشغب التابعة للشرطة الوطنية بإطالق النار على املتظاهرين مستخدمني رصاص اخلردق                   لسرية ا
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                                          أفراد الشرطة باحلجارة وبأجهزة متفجـرة                                                                    وغازات مسيلة للدموع، ردت جمموعة من األشخاص املقنعني برمي          
    ").               البطاطا املتفجرة "     تسمى  (            ضعيفة القوة 

ُ                                                                      ظهراً ُسمع انفجار مدو يف خمترب الكيمياء وممر الطـابق األول بـاملبىن                 ١٢ /  ١٠            ويف الساعة    - ٧              يف احلـرم     ١     ً 
ـ      .                                                           اجلامعي، حيث كان األشخاص املقنعون حيضرون أجهزهتم املتفجرة                        ان مـن جـراء                                 ونتيجة لذلك، توفيت طالبت

                                                                                            إصابتهما حبروق وأصيب عدد غري حمدد من األشخاص اآلخرين الذين كانوا جبوار مكان االنفجار، وكانت إصابات 
  .                                آخرين إىل العيادة اخلارجية احمللية  ١٧                                       ونقل بعض املصابني إىل مستوصف اجلامعة وأحيل   .           بعضهم خطرية

               فهو يوجد بداخل   .            ً       ً      ً   ني ليس جهازاً قضائياً مستقالً        يف ميدل  ٥١                                   وقال املصدر إن مكتب االدعاء اخلاص رقم  - ٨
                                                                         ، األمر الذي حيد ليس فحسب من استقالليته بل كذلك من إمكانية قدوم                  إلرهاب ا                             موقع الفرقة اخلاصة ملكافحة     

                  ويعمل يف املكتـب      .                                                                                     الضحايا والشهود لإلدالء ببياناهتم وبشهادهتم دون ضغط أو خوف أو التعرض خلطر آخر            
  .                     ت حفظ القانون والنظام                 مدعون ملحقون بقوا

                                              ً                                                وذكر املصدر أن مكتب املدعي العام يقوم عادة، وفقاً لتوجيه داخلي، بإسناد التحقيقات اجلنائية إىل مدع  - ٩
                                      بيد أنه يف القضية موضع النظر، طلب قائد   .                                                   بالتحقيق الذي جتريه الشرطة ومستقل عن الدوائر األمنية     لـه      ال صلة 

                              امللحق بوحدته بإجراء التحقيق   ٥١                                     صراحة أن يكلف مكتب االدعاء اخلاص رقم  ب    إلرها ا                    الفرقة اخلاصة ملكافحة 
                                ، طلب رئيس الفرقة صراحة أن          ٢٠٠٥       أبريل   /        نيسان   ١٢           املؤرخة   CEAT-MEVAL/0509             ففي املذكرة     .       اجلنائي

      زيـة                                                         امللحق بالفرقة، األمر الذي يشكل معاملـة خمتلفـة ومتيي      ٥١                                            يسند التحقيق إىل مكتب االدعاء اخلاص رقم        
  .             للطالب احملتجزين

                       ومل تقدم أدلة لـربط       .            ً                                 ليس ضرورياً وأنه غري متناسب وغري معقول           لطالب ا                          ويدعي املصدر أن اعتقال      -  ١٠
                                                                                                            الطالب احملتجزين مبجموعات املغاورين املذكورة أعاله، والشيء الوحيد الذي بينه التحقيق اجلنائي إىل حد اآلن               

  .                  وا خالل حادث انفجار                                   هو أن الطالب هم من الضحايا وأهنم أصيب

           ً        وال جمـال أيـضاً       .                  وقع بالـصدفة                                                          ً           وال جمال للحديث عن اإلرهاب، ما دام االنفجار كان حادثة وأمراً           -  ١١
    ً            وفضالً عن ذلك، ال   .                       ً                                                             للحديث عن التمرد، نظراً النعدام عامل رابط بني االنفجار والعناصر اليت يقوم عليها اجلرم   

  .                      مفاتيح من مقر اجلامعة   ضعة ب              دة جملرد اختفاء                                ِّ ميكن حىت احلديث عن سرقة يف ظروف مشدِّ

                                                                                                     ويعترب املصدر أنه ما دام الطالب خيضعون إلجراءات قضائية غري حيادية ولظروف متييزية، فإن حقهم يف                 -  ١٢
  .                                               القضائية واإلجراءات القانونية الواجبة قد انتهك        الضمانات و              احلرية الشخصية 

     يلين                                                            صادر عن مكتب االدعاء الثالث للمحكمة العليا يف ميـد                                                   وقدم املصدر إىل الفريق العامل نص قرار       -  ١٣
  .                                        بشأن الطعن يف األوامر الصادرة بتوقيف الطالب

            ً                  مل يكن مستقالً، ألنه اختري          ٢٠٠٥      مايو   /                                                            وقال املصدر إن مكتب االدعاء الذي أمر باالعتقاالت يف أيار          -  ١٤
                                                ضية كان ينبغي أن تسند إىل املدعي الذي يرد                                                                         باالسم وبالتحديد للتحقيق يف األفعال موضع النظر، حيث إن الق         

  .          ملدعي العام    من ا       ً                            ً                                               امسه أوالً يف قائمة استالم القضايا، وفقاً لإلجراءات العادية املنصوص عليها يف توجيه داخلي 
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                   يف ميـديلني، ال       ٥٥                                                                            وأضاف املصدر أن املكتب الذي كلف بالتحقيق، أي مكتب االدعاء اخلاص رقم              -  ١٥
  .     إلرهاب ا                      ً                             مستقلة، ما دام موجوداً يف مقر الفرقة اخلاصة ملكافحة                 ميكن أن يعترب هيئة

                                                                                                                  ومبا أن مكتب ادعاء آخر، هو مكتب االدعاء الثالث للمحكمة العليا يف ميديلني، قد نظر يف الطعن املقدم مـن                     -  ١٦
                            ية والسياسية، ومؤداها أن                                           من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدن        ١٤              من املادة     ١         بالفقرة       ً  تقيداً          ذلك      عترب ي               احملتجزين، فقد   

  .  ُّ                                                                                         متكُّن احملتجزين من الطعن يف احتجازهم لدى هيئة قضائية مستقلة هو جزء أساسي من تعريف احملاكمة العادلة

                                                                                                       لكن، حىت لو كان التحقيق الذي أجرته هيئة مشكوك يف استقالهلا عن احلكومة مل يؤد إىل انتهاك ملبدأ                   -  ١٧
          خمالفات         ت هناك                                                                 قد متكنوا من الطعن يف احتجازهم أمام هيئة مستقلة، فقد كان                                            احملاكمة العادلة، ما دام الطالب      

   .                                  إجرائية أخرى جيب أن تؤخذ يف االعتبار

     ً                                                        شهراً بدون أن توجه إليهم هتم رمسية جبرائم حمددة تـربر              ١٥    لى ع                                   فالطالب ظلوا يف السجن ملدة تزيد        -  ١٨
    يف     ٢٠٠٥       مـايو   /         ً                              تصل أساساً باالنفجار الذي وقع يف أيار                                               واالهتامات املوجهة إليهم هلا طابع عام وت        .         احتجازهم

                                                                           وحىت مدعي احملكمة العليا يف ميديلني يقر بأن االنفجار كان حادثة، علـى               .                                  املخترب املوجود يف جامعة أنتيوكيا    
  ق                                  الذين يعتقد املدعي املكلف بالتحقي-              األشخاص املقنعني     بعض                                            الرغم من زعمه أن سببه يف هناية املطاف هو قيام 

                                الستخدامها يف التـصدي حملـاوالت        "                 البطاطا املتفجرة  "         بصنع   -                                                فيما يبدو أن بعض احملتجزين كانوا من بينهم         
  .                                                                                               الشرطة الوطنية تفريق احتجاج جامعي مناهض التفاق التجارة احلرة بني كولومبيا والواليات املتحدة األمريكية

                    علـى أن لكـل       ، ) أ ( ٣              يف الفقرة     ،              نية والسياسية                                       من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املد        ١٤             وتنص املادة    -  ١٩
                 ُ                  ويف هذه القضية، مل ُيتقيد هبـذا         .                                                                              شخص احلق يف أن خيطر على وجه السرعة بطبيعة التهمة املوجهة إليه وأسباهبا            

  .     ً                                               شهراً قد مرت على االعتقال ومل توجه اهتامات رمسية فردية  ١٥         الشرط ألن 

  .                                                     كل شخص احلق يف أن حياكم بدون تأخري ال موجب لـه                        على أن ل     ١٤           من املادة     )  ج ( ٣              وتنص الفقرة    -  ٢٠
                                              طبيعة ومسات األفعال موضوع القضية، وهـي                أن توضع        ، جيب         لـه        موجب       لذي ال  ا                           وعند حتديد ماهية التأخري     

  .           ، يف االعتبار                                                                      أفعال ال يتبني منها أي تعقيد بعينه ميكن أن يربر تأخري أو جتميد عملية التحقيق

  :                              الفريق العامل عن الرأي التايل                    ويف ضوء ما تقدم، يعرب -  ٢١

                                                                                             إن حرمان نتاليا تنغاريفي أبيندانيو، وخوان دابيد أوردونييس مونتويا، وخوان دابيد إسبينوسـا       
                                                                                                           إيناو، وخوان كاميلو ماسو أريناس، وكارلوس أندريس بيالييز زاباتا، ودابيد إسنيدير ميخيا إسـترادا،              

                                                       ليت غارسيا برييس، من احلرية هو إجراء تعسفي وخمالف                                                   ندريس ماوريو زولواغا ريفريا، وييسون أر      إ و
                                                          من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية،            ١٤           من املادة     )  ج ( و  )  ب ( ٣                   للفقرتني الفرعيتني   

   .              الفريق العامل    على                           عند نظر يف القضايا املعروضة                 الواجبة التطبيق                                  ويندرج يف الفئة الثالثة من الفئات 

                                                                                         امل، وقد أصدر هذا الرأي، يطلب إىل احلكومة أن تتخذ التدابري الالزمة لتصحيح الوضع                             إن الفريق الع   -  ٢٢
  .                                                                    لكي يتماشى مع املعايري واملبادئ املنصوص عليها يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

 .٢٠٠٦سبتمرب /أيلول ١اعتمد يف 
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 )العراق والواليات املتحدة األمريكية (٣١/٢٠٠٦الرأي رقم 
  .    ٢٠٠٥     مايو  /      أيار ٣  يف               هة إىل احلكومتني      موج :     رسالة 

  .                        السيد صدام حسني التكرييت :    بشأن 

  .                                                  طرفان يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       لدولتان ا 

  ) .    ٢٠٠٥ /  ٣٨               من الرأي رقم  ١         الفقرة                   النص ذاته الوارد يف ( - ١

                                                اليت طلبها على الرغم من الدعوات املتكررة                                                                          يعرب الفريق العامل عن أسفه لعدم تلقيه من احلكومتني املعلومات          و - ٢
  .                                                              ويرى الفريق العامل أن بإمكانه إصدار رأي يف وقائع القضية وظروفها  .                             اليت وجهها إليهما يف هذا الصدد

  ) .    ٢٠٠٥ /  ٣٨               من الرأي رقم  ٣         الفقرة                   النص ذاته الوارد يف ( - ٣

                        املتعلق ببالغ مقـدم         ٢٠٠٥ /  ٤٦     رقم                                   ، اعتمد الفريق العامل الرأي          ٢٠٠٥       نوفمرب /            تشرين الثاين     ٣٠   يف   - ٤
                             وأدىل الفريق العامل بآرائه      .                                                                               باسم السيد صدام حسني التكرييت ضد حكوميت العراق والواليات املتحدة األمريكية          

                                                                                                       بشأن بعض املسائل القانونية اليت أثارها املصدر واحلكومتان، وال سيما فيما يتعلق بواليته واملبادئ اليت تقوم عليها 
  .                                                          ميت العراق والواليات املتحدة بالنسبة للوقائع اليت يدعيها املصدر           مسؤولية حكو

   ، )١٠ (                         من أساليب عمله املنقحة  ١٤                            من أساليب عمله والفقرة      ١٦                         ً              ، قرر الفريق العامل، وفقاً للفقرة          ً أوالً - ٥
     ونيه  ي /         حزيران   ٣٠       إىل       ٢٠٠٣       ديسمرب   /              كانون األول    ١٣                                                         أال يبت يف مشروعية احتجاز السيد صدام يف الفترة من           

                                                                                                      ، ألنه وقع يف الوقت الذي كان جيري فيه نزاع مسلح دويل وألن حكومة الواليات املتحدة أقرت بـأن                       ٢٠٠٤
  .                                                         اتفاقيات جنيف تنطبق على األفراد املعتقلني خالل الرتاع يف العراق

   ية               ، حتت مـسؤول       ٢٠٠٤       يوليه   /      متوز  ١             ، إىل غاية                                        ً         الفريق العامل أن صدام حسني كان حمتجزاً         رر ق   ،       ً ثانياً - ٦
     وبعد   .                                                                                                       أطراف التحالف لوحدها باعتبارها القوى احملتلة، أو بعبارة أدق حتت مسؤولية حكومة الواليات املتحدة             

                                                                                                       ذلك، ما دامت احملكمة اجلنائية العراقية العليا هي حمكمة تابعة لدولة العراق ذات السيادة، فإن احتجازه على ذمة 
                       ً          ً          ويرى الفريق العامل أيضاً أنه، نظراً إىل         .                            يقع حتت مسؤولية العراق                                                  احملاكمة بالتهم املوجهة إليه أمام هذه احملكمة      

                                                                                               أن صدام حسني هو رهن احلراسة املادية لدى سلطات الواليات املتحدة األمريكية، فأي استنتاج ممكن فيما يتعلق 
  .  ً ضاً                                                                                    بالطبيعة التعسفية حلرمانه من احلرية قد ينطوي على مسؤولية دولية حلكومة الواليات املتحدة أي

                                                                                                      ، فيما يتعلق باالنتهاكات املزعومة املتعلقة باحلق يف حماكمة عادلة، اعترب الفريق العامل أنه مـن                     ً وأخرياً - ٧
                                                                                                  السابق ألوانه اختاذ موقف بشأن االدعاءات باحلرمان التعسفي من احلرية، ألن العيوب اإلجرائية اليت تشكل انتهاك 

                                                      

ال يتناول الفريق العامل حاالت النـزاع املسلح الدويل بقدر ما تكون هذه احلاالت مشمولة " )١٠(
 وبروتوكوليها اإلضافيني، وال سيما عندما يكون ذلك من اختصاص ١٩٤٩أغسطس / آب١٢باتفاقيات جنيف املؤرخة 
 ."جلنة الصليب األمحر الدولية
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                 وبالتـايل، قـرر     .                                           ح خالل املراحل الالحقة من اإلجراءات اجلنائية                                ً                احلق يف حماكمة عادلة ميكن، مبدئياً، أن تصح       
   ويف   .                                                    ً                                          الفريق العامل أنه سيتابع تطورات احملاكمة وسيطلب مزيداً من املعلومات من احلكومتني املعنيتني ومن املصدر

  ً                     اً ملا تنص عليه الفقرة                         املزيد من املعلومات، وفق    تلقى ي                     القضية معلقة إىل أن  ي  بق                                  ُ الوقت ذاته، قرر الفريق العامل أن ُي
  .              من أساليب عمله  )  ج (  ١٧

    ١٢                                                                  ، أبلغ الفريق العامل رأيه إىل احلكومتني، وأبلغ به املصدر يف                ٢٠٠٥       ديسمرب   /              كانون األول    ١٤    ويف   - ٨
  ،     ٢٠٠٦        مـايو    /       أيار  ٣    ويف    .                         ً                              وتلقى الفريق العامل الحقاً ادعاءات جديدة من املصدر         .     ٢٠٠٦       يناير   /            كانون الثاين 
           الدائمني        ثليهما مم                                                                            ر الفريق العامل االدعاءات إىل حكوميت العراق والواليات املتحدة عن طريق               مقر  -            أحال رئيس 

    ٢٨                           مقرر الفريق العامـل يف        -           بعث رئيس     ً                      نظراً لعدم وصول أي رد       و  .                                يف جنيف وطلب تعليقات ومالحظات    
                         مل سوف يتناول القضية خالل                                                           برسالة أبلغ فيها املمثلني الدائمني للحكومتني بأن الفريق العا    ٢٠٠٦      يونيه  /      حزيران

ّ       رّد من       رد أي  ي    ومل    .     ٢٠٠٦       سبتمرب   /        أيلول  ١           أغسطس إىل    /     آب   ٢٨                                                دورته السادسة واألربعني املقبلة يف الفترة من           
  .    ٢٠٠٦      أغسطس  /    آب  ٣٠                                                    حكومة العراق، بينما بعثت حكومة الواليات املتحدة برد يف 

                                      هاكات متكررة مزعومة للحق يف حماكمة                                                                   وعرض املصدر على الفريق العامل معلومات جديدة تتعلق بانت         - ٩
          ً                   وأعاد أيضاً تأكيد االدعـاءات    .     ٢٠٠٥      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٣٠                        ر رأي الفريق العامل يف    و                    عادلة وقعت بعد صد   

  .                                  ً    اليت سبق أن أحاط الفريق العامل علماً هبا

  .                         جلنائية العراقية العليا                                                                                وتتعلق اجملموعة األوىل من االدعاءات واحلجج اليت قدمها املصدر بتشكيل احملكمة ا            -  ١٠
                  وجاءت اسـتقالته     .                              حماكمة الدجيل، رزكار أمني                      لقاضي الذي يترأس   ا           ، استقال       ٢٠٠٦       يناير   /                 ففي كانون الثاين  

                                             ً                                                                      عقب انتقاد مسؤولني كبار يف احلكومة العراقية علناً طريقته يف إدارة احملاكمة؛ وأفاد املصدر بأهنا كانت نتيجـة                  
 ُ                              وُنقل القاضي الذي خلفـه يف        .                                        شيعي مشارك يف اجمللس التشريعي االنتقايل                                      لضغط عضو رفيع املستوى يف حزب       

                                                                                                                   رئاسة دائرة احملاكمة املكلفة بقضية الدجيل، سعيد اهلماشي، إىل دائرة أخرى يف احملكمة العليا بعدما اهتم بأنـه                  
ُ                                 ، ُعني قاض جديد هو رؤوف رشيد ع          ٢٠٠٦       يناير   /               كانون الثاين    ٢٤    ويف    .                         عضو سابق يف حزب البعث              بد الرمحن   
                                                                                 وأعرب املصدر عن شكوك قوية إزاء حياده، ألنه ولد يف حلبجة، وهـي البلـدة                 .                           لتويل رئاسة حماكمة الدجيل   

                                          ، حيث أفيد بأنه فقد عدة أفراد مـن             ١٩٨٨                                                                       الكردية اليت هامجتها القوات املسلحة العراقية بالغاز السام يف عام           
                                                         الرمحن ببيانات أشار فيها إىل أن إدانة صـدام حـسني                                               وعالوة على ذلك، أدىل القاضي عبد         .                أسرته يف اهلجوم  

                  القاضي الـذي           منصب  ه                                                                  وبوجه خاص، أفيد بأنه صرح للتلفزيون الوطين العراقي قبل تقلد           .                    استنتاج مفروغ منه  
                                          املصدر أن حمامي الدفاع عن صدام حسني           أكد و  .                                                بأن صدام حسني ينبغي أن يعدم بدون حماكمة                     يترأس احملاكمة 
ُ            وُرفضت الطعون  .                                    عدة طعون يف حياد رئيس القضاة اجلديد    ٢٠٠٦     رباير  ف /            قدموا يف شباط                زعم أن احملكمة       ، ولكن 

      فرباير  /      شباط  ١٠   ويف   .                                                                             العليا رفضت تسليم قرار مكتوب حملامي الدفاع على الرغم من طلبهم ذلك بصورة متكررة
                            حسني الشمريي، قد تويف يف                                           ً                                       ، أفادت وسائط اإلعالم الكردية بأن قاضياً آخر يف دائرة احملاكمة، هو علي                ٢٠٠٦

                                                                                                 وقال املصدر إنه بوفاة هذا القاضي يكون أربعة من القضاة اخلمسة الذين كانت تتألف منـهم                  .      فرباير /       شباط  ٩
ّ                                        احملكمة األصلية قد ُنّحوا، اثنان منهم ألسباب أفيد بأهنا سياسية  ُ                .  
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                          ة صدام حسني يف قضية الدجيل،                ً       ُ                                      وذكر املصدر أيضاً أنه مل ُيكشف عن هوية القضاة املشاركني يف حماكم    -  ١١
                              ، ليس بوسع الدفاع أن يتحقق من  "     جمهولني "     قضاة   ال      لكون               وزعم أنه نتيجة   .                        لقاضي الذي يترأس احملاكمة ا         باستثناء 

  .                                                 استيفائهم لشروط العمل القضائي ومن حيادهم واستقالهلم

                              د املفروضة على حـق صـدام                                                                              وتتعلق اجملموعة الثانية من االدعاءات واحلجج اليت عرضها املصدر بالقيو          -  ١٢
              هم من كل ذلك  األ    أن ب              وأفاد املصدر     .          ُ   ّ     ِ                                                        حسني يف أن ُيمثّل من ِقبل حمامني خيتارهم وأن يكون على اتصال مبحاميه            

                                                                                                        أن احملامني مل يسمح هلم مبقابلة املدعى عليه يف جلسة خاصة، وكانت مجيع االجتماعات معه جتري حبـضور                     هو
  .                                                                      وة على ذلك، أفاد املصدر بوقوع العديد من حاالت عرقلة عمل احملـامني            وعال  .                            مسؤولني من الواليات املتحدة   

َ    ، َعني     ٢٠٠٥      ديسمرب  /            كانون األول ٥   ويف                                       بعض احملامني الذين كانوا ينتظرون خارج                        لقاضي الذي يترأس احملاكمة ا  
   ١ ٢    ويف    .                                                               على الرغم من افتقارهم للتحضري واحتجاجات الـسيد حـسني                              للعمل مستشاري دفاع               قاعة احملكمة   
ُ                                                                       ، ُمنع أحد حمامي السيد حسني املعتمدين من حق تقدمي طلب إىل احملكمة العليا ملقابلة     ٢٠٠٥      ديسمرب  /          كانون األول   

                                             ، رفضت سلطات الواليات املتحدة أن تأذن ألربعة من     ٢٠٠٦      يناير  /             كانون الثاين  ١٧   ويف   .                   موكله بصورة مباشرة
                                                   موا أوراق اعتمادهم األصلية للمحكمة اجلنائية العراقية                                                 تسعة حمامني للسيد حسني بزيارته، حبجة أن عليهم أن يقد

  .            ً                                                                 العليا، علماً أنه مل يسمح هلم يف الوقت ذاته بدخول قاعة احملكمة لتقدمي وثائق تفويضهم

                                                                        ً                     وقال املصدر إن حتديد وإلغاء تواريخ اجللسات يف ظرف مهل إخطار قصرية للغاية كـثرياً مـا أدى إىل         -  ١٣
                                               وفيما يتعلق مبحامي السيد حسني األجانب، أضاف املصدر   .                   حسني جلسات القضية                      استحالة حضور حمامي صدام

                                                        بإبالغ اثنني منهم، ومها خبريان يف القـانون الـدويل حلقـوق        ٢٠٠٦     مارس  /      آذار ٧                        أن احملكمة العليا قامت يف  
           ومل تقـدم     .      كمـة                                                                                                اإلنسان، السيد دوبلر والسيد القرموطي، بأنه ال حيق هلما مقابلة موكلهما أو دخول قاعة احمل              

                                             القرموطي توكيل من السيد حسني ومسح هلما فيما قبل        والسيد               السيد دوبلر      لدى    وكان  .                      احملكمة العليا أي مربرات
  .                         بالتصرف أمام احملكمة العليا

                                                                                                        وذكر املصدر أن عدم اختاذ السلطات تدابري حلماية حياة حمامي الدفاع وسالمتهم البدنية أسهم يف زيادة                 -  ١٤
                                                      للعموم، تعرض حمامو الدفاع لعدة هجمات، أدت إىل             علنت ُ أُ                       وكما جاء يف معلومات       .        إلجراءات             تقويض عدل ا  

                    وبعد وفاته، صـرح      .     ٢٠٠٦       يونيه   /         حزيران   ٢١                                                               وفاة ثالثة حمامني، مبن فيهم السيد مخيس عبيدي، الذي قتل يف            
                  وملـا مل يتخـذ أي     .        حنو أفضل                                                                                   حمامو الدفاع بأهنم ال يستطيعون املثول أمام احملكمة العليا حىت يكفل أمنهم على              

ُ                                   إجراء لتحسني األمن، ُعقدت جلسات احملكمة العليا يف                    بـدون       ٢٠٠٦         يوليـه    /      متوز   ٢٧    و   ٢٦    و   ٢٤    و   ١١    و   ١٠                  
  .                                                                 وعينت احملكمة حمامني آخرين على الرغم من االعتراضات الصرحية للمدعى عليهم  .       حضورهم

                                        املصدر باحلق يف تقدمي مرافعة الدفاع على قدم                                                   وتتعلق اجملموعة الثالثة من االدعاءات واحلجج اليت عرضها  -  ١٥
                                                                                     ويف هذا الصدد، أورد املصدر معلومات تفيد بأن احلجج كانت تتلى لتسجل يف احملضر على              .                    املساواة مع االدعاء  

                                                                                   الدفاع على علم مسبق مناسب هبا، وبالتايل مل يكونوا قادرين على دحضها بصورة               امو حم                       أساس إقرارات مل يكن     
  .                                                     ة على ذلك، مل تقدم إىل الدفاع نسخ من بيانات شهود االدعاء    وعالو  .      مقنعة
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               ، قامت احملكمة       ٢٠٠٦       يونيه   /         حزيران   ١٣                       ً     ً                                      وحييط الفريق العامل علماً أيضاً باملعلومات اليت تفيد بأنه، يف            -  ١٦
  ع                                                                                    ساعة من موافقتها على السماح مبثول تسعة شهود آخرين، بإيقاف مرافعة الدفا              ٢٤                             العليا فجأة، بعد أقل من      

  .                                         وتراجعت عن السماح بعرض أي حجة أخرى للدفاع

                             إىل إقرار الفريق العامل بأن     ٢٠٠٦      أغسطس  /    آب  ٣٠                                          وأشارت حكومة الواليات املتحدة يف بياهنا املؤرخ  -  ١٧
                                                     وقالت إن الفريق العامل أقر من مث بوجود وسائل انتصاف     .                                                  اإلجراءات اجلنائية يف حق السيد حسني آخذة جمراها       

                         ً                                    وأكدت احلكومة من جديد أيضاً موقفها املتمثل يف أنه، على الرغم من   .                       سيد حسني مل تستنفد بعد                 حملية متاحة لل  
                                                                                                    أهنا تضطلع باحلراسة املادية للمعتقل، فإن احتجاز السيد حسني خيضع للسلطة القانونية حملكمة عراقية وبالتايل فإن 

                   وبناء عليه، اختارت   .                         املتعلقة باستمرار احتجازه                                                        السلطات العراقية املعنية هي يف أفضل وضع لإلجابة على األسئلة 
  .                                             احلكومة عدم التعليق على االدعاءات اجلديدة للمصدر

                                                                                                        ولئن كان الفريق العامل يالحظ مع التقدير تعاون حكومة الواليات املتحدة، فهو يأسف لعـدم قيـام                  -  ١٨
                                 ات اجلديدة للمصدر أو بشأن موقفهما                                                               حكومة العراق وال حكومة الواليات املتحدة بتقدمي معلومات بشأن االدعاء

                                                                                ومع ذلك، يرى الفريق العامل أن بوسعه أن ينظر يف القضية مرة أخرى وأن يديل برأي بشأن   .                من موضوع القضية
  .                                                       الوقائع والظروف يف سياق االدعاءات اجلديدة املستندة إىل براهني

                                            د ذكره يف بيان حكومة الواليات املتحـدة،                                                                    وفيما يتعلق مببدأ استنفاد وسائل االنتصاف احمللية الذي ور         -  ١٩
   ّ                                                                                                                يذكّر الفريق العامل بأن اللجنة، كما جاء يف التوضيح الذي أورده الفريق يف تقريره األخري إىل جلنـة حقـوق                    

            ً                                                                     مل تزمع إطالقاً تطبيق مبدأ استنفاد سبل االنتصاف احمللية على نشاط الفريق العامل كمعيار  "  ،     ٢٠٠٦            اإلنسان لعام 
     ألساس  ا                                                    لكن هذا األمر ال مينع الفريق العامل من مراعاة            .  )١١ ( )  ١١           ، الفقرة   E/CN.4/2006/7   " (   غات           لقبول البال 

     فرصة      فيها                 حلقوق اإلنسان   ُ                     ُيزعم ارتكاب انتهاك                  للدولة اليت                      أي وجوب أن يكون              املبدأ،                           املنطقي الذي يقوم عليه   
  .      احمللي   طار  اإل                      بوسائلها الذاتية، يف                                 الضرر الناجم عن االنتهاك املزعوم  جرب

               ، توضيح املبادئ     ٢٠٠٥      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٣٠      ُ       ً                                       وكما ذُكر آنفاً، قرر الفريق العامل من هذا املنطلق، يف  -  ٢٠
                                            السيد صدام حسني، لكن دون اإلدالء برأي              احتجاز ب                                                           اليت يقوم عليها اختصاصه ومسؤولية احلكومتني فيما يتعلق         

                                                     هر ومل تتعاون احلكومتان املعنيتان مع الفريق العامـل،                                    ومنذ ذلك الوقت، مرت تسعة أش       .                    بشأن موضوع القضية  
                              وأهم من ذلك، تنص املـادة        .                                                                            ويدعي املصدر أن انتهاكات القانون الدويل يف حماكمة صدام حسني قد تفاقمت           

     ً                يوماً بعدما تصبح      ٣٠                                                                                من النظام األساسي للمحكمة اخلاصة العراقية على أن العقوبات تنفذ يف غضون               )  ٢ (  ٢٧

                                                      

 ينص على أن يتناول الفريق ١٩٩٧/٥٠ر اللجنة إن قرا" : ١١، الفقرة E/CN.4/2006/7الوثيقة  )١١(
... جتديد " منه على ١٥                                                               ً                         العامل، كقاعدة، قضايا مل تفصل فيها اهليئات القضائية الوطنية هنائيا ؛ نص هذا القرار يف الفقرة 

أال تكون بشرط                                                              ً  املوكلة إليه مهمة التحقيق يف حاالت احلرمان من احلرية املفروضة تعسفا ، ... والية الفريق العامل 
: وميضي القرار لوصف هذا املبدأ. ")أضيف التشديد (السلطات القضائية الوطنية قد اختذت أي قرار هنائي يف هذه احلاالت

                                                           ً      ً                                      ينظر الفريق العامل يف احلاالت اليت أصدرت فيها احملاكم احمللية قرارا  هنائيا  طاملا كان ذلك القرار يتعارض مع املعايري 
 ."الدولية ذات الصلة
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  .                                                                                                     مر الذي ميكن يف حالة احلكم بعقوبة اإلعدام أن يؤدي إىل هناية متسرعة وال رجعة فيها لإلجـراءات                           هنائية، األ 
  .                                         ً                                                   وبالتايل، يرى الفريق العامل أنه مل يعد ممكناً أن يؤخر إبداء رأيه بشأن البالغ املقدم إليه منذ سنتني

                       ً        غم دعوهتما إىل ذلك، وأيضاً يف ضوء                                                       ويف ضوء االدعاءات املوجزة أعاله، واليت مل تدحضها احلكومتان ر  -  ٢١
                                                                                                     مجيع املعلومات املتاحة للعموم بشأن حماكمة السيد صدام حسني أمام احملكمة اجلنائية العراقية العليا، يالحظ الفريق 

      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٣٠                                                                            مل يتخذ أي إجراء لتصحيح أوجه القصور اليت أشار إليها يف رأيه املدىل به يف         ه          العامل أن 
  .                 ُ                                            وعالوة على ذلك، أُخطر الفريق العامل بوقوع عيوب إجرائية جديدة .    ٢٠٠٥

                                                                            ، ذكر الفريق العامل بوضوح أن األسلوب السليم لكفالة أال يكون احتجاز                ٢٠٠٥ /  ٤٦                ويف الرأي رقم     -  ٢٢
                     ً       ً                                                                                  السيد صدام حسني حرماناً تعسفياً من احلرية يتمثل يف كفالة أن جتري حماكمته أمام حمكمة مـستقلة وحمايـدة                   

                                             ومن املؤسف أن يالحظ أن حماكمة السيد صدام حسني قد   .                ً                               ورة تتطابق متاماً مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان  بص
                                                                              جمموعة من االنتهاكات للحق يف الدفاع ويف حماكمة عادلة، األمر الذي خيالف                                        ، من بدايتها إىل هنايتها،        شهدت
   .     طرفني                                            من العهد، الذي انضم إليه العراق والواليات ك  ١٤      املادة 

                        ُ                                             التحديد، أن صدام حسني مل ُيمنح احلق يف أن حياكم مـن حمكمـة                      زيد من  مب                          ويستنتج الفريق العامل،     -  ٢٣
                لقاضـي الـذي     ا                              وكما ذكر املصدر، جرى تغيري        .          من العهد   )  ١ (  ١٤                                           مستقلة وحمايدة كما تنص على ذلك املادة        

                                  تيجة لضغوط سياسية مورست على احملكمة  ن                  وكان ذلك يف كل مرة                                   الدائرة اليت حتاكم صدام حسني مرتني،      يترأس
                           مع شرط احلياد ومبـدأ            تتوافق                 أدىل بتصرحيات ال                                لقاضي الذي يترأس احملاكمة      ا            وأفيد بأن     .                          اجلنائية العراقية العليا  

                   لقاضي الذي يتـرأس   ا                                 وبسبب الظروف املعروفة احمليطة بتغيري   .         من العهد  )  ٢ (  ١٤                               افتراض الرباءة املكرس يف املادة    
                                                                                                   ، أضحى عدم اإلفصاح عن هوية القضاة اآلخرين الذين تتألف منهم الدائرة مسألة تبعث على مزيـد                     مرتني     اكمة         دائرة احمل 
                                                                                                          وكما ذكر املصدر، ليس بإمكان املدعى عليهم وال اجلمهور التحقق مما إذا كان القضاة مـستوفني لـشروط                    .          من القلق 

  .                                       دم وجود أسباب أخرى تقوض استقالهلم وحيادهم                                                      العمل القضائي، أو من عدم اخنراطهم يف قوى سياسية، أو من ع

                               حـسبما تـنص عليـه املـادة         "                                                 من الوقت ومن التسهيالت ما يكفي إلعداد دفاعه        "                     ومل يتح لصدام حسني      -  ٢٤
                                                                                          ومتثل القيود الصارمة املفروضة على اجتماعه باحملامني الذين خيتارهم مبحض إرادته وحـضور               .          من العهد   )  ب  )( ٣ (  ١٤

                         ومثل اغتيال اثنني مـن       .                                 ً                                   يات املتحدة تلك االجتماعات انتهاكاً حلقه يف االتصال مبستشار قانوين                           موظفني تابعني للوال  
    ٢١                            ، والسيد مخيس العبيدي يف          ٢٠٠٥        أكتوبر   /              تشرين األول    ٢٠                                         احملاكمة، مها السيد سعدون اجلنايب، يف            ثناء أ       حماميه  
              وهو حق مكرس     "                         بواسطة حمام من اختياره       ..]   [.                     أن يدافع عن نفسه      "        ً      ً            ، تقويضاً جسيماً حلقه يف          ٢٠٠٦       يونيه   /      حزيران

    ).    ً                                             فضالً عن أن االغتيال هو قبل كل شيء مأساة يف حد ذاته (         من العهد   )  د  )( ٣ (  ١٤        يف املادة 

                                                             يناقش شهود االهتام، بنفسه أو من قبل غريه، وأن حيصل على            "                             تح لصدام حسني إمكانية أن     ت      ، مل        ً وأخرياً -  ٢٥
                                  ، كما تنص على ذلـك املـادة         "                                        ات الشروط املطبقة يف حالة شهود االهتام                                            املوافقة على استدعاء شهود النفي بذ     

      سـجل     يف                      االدعاء، وتالوهتا        أدلة               مناسبة عن     ة                                      وأدى عدم اإلفصاح للمدعى عليهم بصور       .          من العهد    )           ه ( ) ٣ (  ١٤
   ،        ة مفاجئة      بصور                         القاضي الذي يترأس احملاكمة،                                                       بدون إتاحة إمكانية مناسبة العتراض الدفاع عليها، وقرار       قرارات

  .                      ، إىل تقويض هذه الضمانة    ٢٠٠٦      يونيه  /        حزيران  ١٣                    وقف مرافعة الدفاع يف 
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                                                                                                        وألن الفريق العامل ملتزم بصورة تامة باملبدأ القائل إن االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنـسان، سـواء                 -  ٢٦
ّ                                   ارتكبها الزعماء السياسيون أو غريهم، جيب أن حيقق فيها وأن تقّوم بتقدمي الفاعلني إىل                                          العدالة، فهو يعتـرب أن                                                             

                                                                                                         اإلجراءات املتبعة ملساءلة مرتكيب االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان جيب أن حتترم بدقة القواعد واملعايري الـيت           
                   وهذا أمر ضـروري      .                                                                                     صاغها وقبلها اجملتمع الدويل لضمان حماكمة أي شخص متهم جبرمية جنائية حماكمة عادلة            

  .                   إصدار حكم باإلعدام     ً                ً  خصوصاً عندما يكون ممكناً       للغاية 

                       ً                                                                                  ويرى الفريق العامل أيضاً أنه من منظور الضحايا، الذين يكفل هلم القانون الدويل احلـق يف التعـويض                 -  ٢٧
                                                                                                         واحلقيقة والعدالة، من األمهية مبكان بشكل خاص أن جيري التحقيق يف االنتهاكات اجلسيمة حلقـوق اإلنـسان                 

                                     وبالنسبة هلم كذلك، من األساسي أال تقتصر   .                  قانوين شفاف ومشروع                                    وحماكمة الفاعلني املزعومني يف إطار إجراء 
  .                                                          ً               العدالة على أن تكون منصفة فحسب بل ينبغي أن ينظر إليها أيضاً على أهنا منصفة

  :                                              ويف ضوء ما تقدم، يديل الفريق العامل بالرأي التايل -  ٢٨

                    من العهد الدويل      ١٤    دة                                                                       إن حرمان السيد صدام حسني من احلرية إجراء تعسفي، ألنه خيالف املا             
      الفئة    يف                                                                                                اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، الذي انضم إليه العراق والواليات املتحدة كطرفني، ويندرج             

  .                 على الفريق العامل                      نظر يف القضايا املعروضة   ال                       الواجبة التطبيق عند                 الثالثة من الفئات

                                                حكوميت العراق والواليات املتحدة اختاذ اخلطـوات                                                               وبناء على الرأي املدىل به، يطلب الفريق العامل إىل           -  ٢٩
                                             ً                                                              الالزمة لتصحيح وضع السيد صدام حسني جلعله متماشياً مع املبادئ اليت ينص عليها اإلعالن العـاملي حلقـوق                  

                                                      ويف هذا السياق، يدعو الفريق العامل حكومة العراق          .                        حلقوق املدنية والسياسية    با         اخلاص                      اإلنسان والعهد الدويل  
                                                                                                             اهتمام جدي ملسألة ما إذا كانت حماكمة الرئيس السابق للدولة أمام حمكمة عراقية، مبا يتماشـى مـع                           إىل إيالء 

  .                                  ينبغي إحالة القضية إىل حمكمة دولية     م أنه                   ً     ً                                القانون الدويل، أمراً ممكناً يف ظل احلالة الراهنة يف البلد، أ

 .٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١اعتمد يف 

----- 


