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مجلس حقوق اإلنسان

الدورة الثالثة والثالثون
البند  3من جدول األعمال
تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان ،المدنية والسياسية واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية ،بما في ذلك الحق في التنمية

تقرير الفريق العامل المعني باالحتجاز التعسفي
مذكرة مقدمة من األمانة
 31كالالان ا األولنساربالالم  ،2015اعتمالالد
خ ال ل الةالالن مالالن  1كالالان ا اليناينانالالاا
الة اق العامل املعين باالحتجاز التعربةي ،مب جب ج اءاته العاساال 56 ،،رأاالا بأال ا احتجالاز 91
 42حك مال الال ،بأ ال ال ا  241شخصال الالا
شخصال الالا  37بلال الالدا كمال الالا أحال الالال  83نال الالداء عال الالاج
 11حك مال ال الال ،وأبلل ال ال ال الال ال الالدول الة اال ال الالق العامال ال الالل
وك ال ال ال ل  12رسال ال الالال ،متعلاال ال الال ،باسعال ال الالاءا
ب هنالالا اختال تالالدابا ملعاوالال ،أو الالا احتج النان وأج ج ال عالالنعض بعال اُالالاال واقع ال الة االالق
العامل عن امتنانه للحك مالا الالل لبال نداءاتاله واختال تالدابا مل اجاتاله باملعل مالا امل ل بال ،عالن
حال ،احتجنان
وخ الالاف الة ا الالق العام الالل ح ال ال ارا مرب الالتم ا م الالب البل الالداا ال الالل زارم الالا ،و ا الال ،ج م الالا اتعل الالق
بت ال اته و عالالا  ،2015أج ال ا الة االالق العامالالل زاالالارٍ متابعال .ال ،مال الال ،وا ال س التا ا ال املتعلالالق
اج ،هل ا التا ا ()A/HRC/33/50/Add.1
هب ه الناار
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أوالا -مقدمة
 -1أنأ ال ال ال ونال ال الال ،حا ال ال ال ع النربال ال الالاا الة اال ال الالق العامال ال الالل املعال ال الالين باالحتجال ال الالاز التعربال ال الالةي مبات ال ال ال
ق ارم الالا 1991ن ،42وعع الالد ل الاله ب الالالتحا ق ح الالاال اسع الالاء س الاللب اُ ا الال ،تعرب الالةا وجا الالا للا اع الالد
املنص ص عل عا الع ا العاملي ُا ع النربالاا والصالك ا الدول ال ،ا الصالل ،الالل واجاال عل عالا
الالالدول املعن الال ،وقامال اللجنالال ،،ق ارمالالا 1997ن ،50بت ال و والاالال ،الة االالق وت سال ب ن اقعالالا لتأالالمل
مرب ل ،االحتجاز الساري ل الال اللجال ء واملعالاج ان ال اجالدان وقال ض حلالق حاال ع النربالاا ،سورتاله
الرباسسالال ،،والاالال ،الة االالق العامالالل وأكالالدما (ق ال ار ا لالالق 6ن )4و  26أال ال لن سالالبتم  ،2013مالالدس
حلق حا ع النرباا ،مب جب ق اره 24ن ،7والا ،الة اق العامل ث ث سن ا أخ ا
 -2وخ ال ل الةالالن مالالن  1كالالان ا اليناينانالالاا  31مت زنا ل الاله  ،2015كالالاا الة االالق العامالالل
ات ال ال ل م الالن الرب ال ال د س ال ال ت ي روالا ج الالاا  -بات رب ال ال أسج ال ال (بال الالنن) ،والرب ال ال د م الالاس أنال الالدانا
(النال ال وا ) ،والربال ال د خ سال ال ه أن ن ال ال و ة الالارا بامال ال سان (املكربال ال ) ،والربال ال د سال ال ن  -ج الالل م نال ال
(مجع را ال الال ،ك را ال الالا) ،والرب ال ال ال د ج سي ال الالا ت ش ل جرب ال الالكي (أوك ان ال الالا) و  1آ نأورب ال ال ال ق ،2015
الة اق العامل ،وحل حمل الرب د أندانا
استعل الرب د يل ت مي (أسنال ا) معامعا كع
 -3و ن رب الالاانأب ال  ،2015انتقخ الالب الرب ال ال د م نال ال  ،ال الالدور الينان الال ،والرب الالبع للة ا الالق
العامل ،رئ ربا  -ما را والرب د و ةارا بام سان نائبا لل ئ ق والرب د أسج نائبا لل ئ ق

ثانيا -أنشطة الفريق العامل في عام 2015
 -4خ ل الةن من  1كان ا الينايناناا  31كان ا األولنساربم  ،2015عاالد الة االق
العامل سوراته الينان  ،والرببع والينالين ،والرببع وال ابع ،والرببع وأج ا زاارٍ متابع .ال ،مال ال،
الةن املناوح ،ب  23و 25حنا اانا ن ه ( 2015انظ ال ث ا)A/HRC/33/50/Add.1 ،

الموجهة إلى الفريق العامل خالل عام 2015
ألف -معالجة البالغات
َّ
 -1البالغات التي أُحيلت إلى الحكومات
 -5اعتمالالد الة االالق العامالالل سوراتالاله الينان الال ،والربالالبع والينالينالال ،والربالالبع وال ابعالال ،والربالالبع مالالا
حم عه  56رأاا بأ ا  91شخصا  37بلدا (انظ اودول أسناه)
 -2آراء الفريق العامل
وجالاله الة االالق العامالالل ،وجاالالا ألسالالال ب عملالاله ( ،)A/HRC/30/69انتبالالاه اُك مالالا  ،ج مالالا
-6
َّ
قدمالاله ل عالالا مالالن آراء ،قال اري ونالال ،حاال ع النربالالاا 1997ن 50و2003ن 31وقال اري حلالالق
حا ال ع النربالالاا 6ن 4و24ن 7الالالل لقلالالب ج عالالا اُك مالالا أا ت خ ال آراء الة االالق العامالالل
االعتبار وأا تتخال  ،عنالد االقت الاء ،التالدابا امل ئمال ،ملعاوال ،أو الا األشالخاص املربالل ب ،حال اتعض
تعربةا ،وأا تقبل الة اق العامل مبا اخت ته من خ ا
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اآلراء المعتمدة خالل دورات الفريق العامل الثانية والسبعين والثالثة والسبعين والرابعة والسبعين
رقض ال أي

الدول،

رس من اُك م ،الأخص املعين (األشخاص املعن ا)

1ن2015

مجع راال ال ال ال الال ،جن ال ال ال ال الالنوا
الب ل ةارا،
ث ب انال من

3ن2015
4ن2015
5ن2015

نعض
الص
ال
الربنلال
اومع را ال ال الال ،الع ب ال ال الال ،ال
الرب را،
ال
س ازالند
مجع راال ال ال ال الال ،جن ال ال ال ال الالنوا ال
الب ل ةارا،
ال
أسنال ا

2ن2015

6ن2015
7ن2015
8ن2015

ال

ج نرب ننو سكاران سب رب

ال

أندارواتأ ترب لي

9ن2015

الرب ساا

10ن2015
11ن2015
12ن2015
13ن2015

ال
الكاماوا
ال
مجع را ،م لدوجا
ال
مجع را ،م لدوجا
اململك ال ال ال ال ال الال ،الع ب ال ال ال ال ال الال ،ال
الربع سا،
نعض
مص
ال
تاالند
مجع را ال ال ال ال ال ال الال ،اال ال ال ال ال ال ال ال اا ال
الس م ،
نعض
مص
نعض
املكرب

14ن2015
15ن2015
16ن2015
17ن2015
18ن2015

ال

19ن 2015املكرب

ال

20ن 2015و ن ا

ال

GE.16-11814

ج اشي سان
ك مي واس
باسل خ لب ل

ال أي

االحتجال ال الالاز تعربال ال الالةي ،الة ال ال الالا األو
والينان  ،والينالين،
االحتجال ال الالاز تعربال ال الالةي ،الة ال ال الالا الينان ال ال الال،
والينالينالال ،وامامربالال ( ،ث ب الالا)ج االحتجالالاز
تعربةي ،الة تاا األو والينالين( ،ال من)
االحتجاز تعربةي ،الة  ،الينان ،
االحتجاز تعربةي ،الة تاا األو والينالين،
االحتجالاز تعربةي ،الة تاا الينان  ،والينالين،

االحتجالاز تعربةي ،الة تاا الينان  ،والينالين،
ت الي روسول ماس ك
االحتج ال الالاز تعرب ال الالةي ،الة ال الالا الينان ال الال،
رومس مانت ا
والينالين ،وامامرب،
س ال ال ال ال د عب ال ال الالد الل ال ال ال ال  ،والرب ال ال ال ال د أ  ،االحتجاز تعربةي ،الة  ،ال ابع،
وج وس
وألةاهلم ال ال ال الالا الرب ال ال ال الالت:،
و ه و و و ز (املعل مال ال ال الال ،أمسال ال ال الالا مض
ل الالدا الة ا الالق العام الالل املع الالين باالحتج الالاز
التعربةي)
أم ال مك الالي م الالدي وج الالاروع أب ال ع ربال ال االحتجال ال الالاز تعربال ال الالةي ،الة ال ال الالا األو
والينان  ،والينالين،
وج ح ب ام ض حممد العاار
االحتجاز تعربةي ،الة  ،األو
آنا ل دااا ااا  -ا
حةظ مل الا ،
ن ك الي ترب ب ج تش
حةظ مل الا ،
أول رب ا ج دي
االحتجاز تعربةي ،الة تاا الينان  ،والينالين،
ماجد آل نص
قا (امسه معل لدا الة اق العامل)
ا ث ب ندي
حممد ر ا ب رشج ي

االحتجاز تعربةي ،الة تاا األو والينالين،
االحتجاز تعربةي ،الة  ،الينالين،
االحتجاز تعربةي ،الة تاا الينان  ،والينالين،

قا (امسه معل لدا الة اق العامل) االحتجاز تعربةي ،الة  ،الينالين،
االحتج ال ال ال الالاز تعرب ال ال ال الالةي ،الة ت ال ال ال الالاا الينان ال ال ال الال،
ب درو س ل ربت ن كانتأي ا ا ا
وامامرب،
االحتج ال ال ال الالاز تعرب ال ال ال الالةي ،الة ت ال ال ال الالاا الينان ال ال ال الال،
ل اسو خاس ن بان روسرال ن
وامامرب،
ن م ال ال ال ال ت ال ال ال الالا  ،وحممال ال ال الالد كابال ال ال الالا ،وحممال ال ال الالد االحتجاز تعربةي ،الة تاا األو والينالين،
ك ندي ،وسعدو ساال  ،وك م ك ندي

3

A/HRC/33/50

رقض ال أي

الدول،

رس من اُك م ،الأخص املعين (األشخاص املعن ا)

21ن 2015ن زالندا

ال

22ن 2015مال ناا
23ن 2015البح ان
24ن 2015الةلب

ال
ال
نعض

25ن 2015مجع را ال ال الال ،الك نل ال ال ال ال
الديا ال ،
26ن 2015مجع راال ال ال ال الال ،جن ال ال ال ال الالنوا
الب ل ةارا،

ال

27ن2015
28ن2015
29ن2015
30ن2015

( أ)

ال

ال

مجع راال ال ال ال الال ،جن ال ال ال ال الالنوا
الب ل ةارا،
نعض
الك ا
مجع را ال ال ال ال ال ال الال ،ك را ال ال ال ال ال ال الالا نعض
الأعب  ،الديا ال ،
ال
ب روندي
ال

31ن 2015مجع را ال ال الال ،الك نل ال ال ال ال
الديا ال ،
32ن 2015مجع را ال ال ال ال ال ال الال ،ك را ال ال ال ال ال ال الالا ال
الأعب  ،الديا ال ،
نعض
33ن 2015ملدا
34ن2015
35ن2015
36ن2015
37ن2015
38ن2015

نعض
املل
الم ال ال ال الالارا الع ب ال ال ال الال ،نعض
املتحد
نعض
سبان ا
مجع را ال ال الال ،الك نل ال ال ال ال ال
الديا ال ،
اململك ال ال ال ال ال الال ،الع ب ال ال ال ال ال الال ،نعض
الربع سا،

39ن 2015الص
40ن 2015تكمانربتاا

4

ال
نعض

ال أي

الربال ال ال د أ (املعلال ال ال امس ال الاله ل ال الالدا الة ا ال الالق االحتج ال ال ال ال الالاز تعرب ال ال ال ال الالةي ،الة ت ال ال ال ال الالاا األو
وامامرب،
العامل املعين باالحتجاز التعربةي)
االحتجاز تعربةي ،الة تاا الينان  ،والينالين،
أن ر ب ام ض
االحتجاز تعربةي ،الة تاا الينان  ،والينالين،
الأ خ أمحد علي آل سلماا
االحتج ال الالاز تعرب ال الالةي ،الة ال الالا الينان ال الال،
ول راا ماكاباوال  -أروا
والينالين ،وامامرب،
االحتجاز تعربةي ،الة تاا األو والينالين،
م ل ب رب م ا م ماي

خ ال ال ال الاارسو رنرب ال ال ال الالت ك ال ال ال الالارا و سالل ال ال ال الالاسو ،االحتجال ال الالاز تعربال ال الالةي ،الة ال ال الالا األو
وخاارسو راجائ ل راربب ندور جااس اتا ،والينان  ،والينالين،
ون كربال ا ألةال ننو ل الال تال رو ،وكالارل
باان ،وراننو ساج د ب ا ت راماان
االحتج ال ال الالاز تعربال ال الالةي ،الة ال ال الالا األو
أنت ن خ سي ل دانما سااز
والينان  ،والينالين،
االحتجالاز تعربةي ،الة تاا األو والينان ،
عبد اهلل جاوز عبد اهلل عبد الك مي
االحتج ال ال الالاز تعربال ال الالةي ،الة ال ال الالا األو
س ن م اك ض
والينان  ،والينالين ،وامامرب،
االحتج ال ال الالاز تعربال ال الالةي ،الة ال ال الالا األو
ج ادا ا بامة ن مةاا
والينان  ،وامامرب،
االحتج ال ال الالاز تعربال ال الالةي ،الة ال ال الالا األو
ج ادرا باوما وانلا
والينان  ،والينالين،
االحتجاز تعربةي ،الة تاا األو والينالين،
م ان  -س ل ك وا
االحتج ال ال الالاز تعربال ال الالةي ،الة ال ال الالا األو
حممد نأ د
والينان  ،والينالين ،وامامرب،
االحتجاز تعربةي ،الة تاا الينان  ،والينالين،
رش د الل ا الع وسي
االحتجال ال الالاز تعربال ال الالةي ،الة ال ال الالا األو
حمم س عبد ال محن او د
والينان  ،والينالين،
حةظ مل الا ،
تأربت لي
أ ٍٍرنيناث ث ل اتا أٍم ٍ
االحتجال ال الالاز تعربال ال الالةي ،الة ال ال الالا األو
ك اربت ج نل اي م تامبا
والينان  ،والينالين،
الأ ال ال ال خ سال ال الالل ماا ال ش ال ال ال سي وعبال ال الالد اهلل االحتجاز تعربةي ،الة تاا الينان  ،والينالين،
اُامالالد وحمم الالد الاح الالاي وعب الالد الك ال مي
ا س ال ام ال وحممالالد الالاي البجالالاسي
وعم ال ال اُام ال الالد الرب ال الالع د ورائ ال ال ب ال الالدوي
وجا ل املناس وول د أب اما
االحتجالاز تعربةي ،الة تاا الينان  ،والينالين،
س شانل ا
االحتجالاز تعربةي ،الة تاا الينان  ،والينالين،
سابارمام د ن ب ربك ل
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رقض ال أي

الدول،

رس من اُك م ،الأخص املعين (األشخاص املعن ا)

41ن 2015البح ان

نعض

42ن 2015أ رب جاا

نعض

43ن2015
44ن2015
45ن2015
46ن2015
47ن2015

نعض
تاالند
مجع را ال ال ال ال ال ال الال ،اال ال ال ال ال ال ال ال اا ال
الس م ،
ال
ج نا
ال
ج نا
ال
أنل ال

با
48ن2015
49ن 2015مص

ال
نعض

50ن 2015وامب ا

ال

51ن 2015الم ال ال ال الالارا الع ب ال ال ال الال ،نعض
املتحد
52ن 2015مص
53ن 2015مص

نعض
نعض

عل ال الالي مع ال الالدي حرب ال الالن س ال الالع د ،وحرب ال الالن االحتجالاز تعربةي ،الة تاا األو والينالين،
مع ال الالدي حرب ال الالن س ال الالع د ،وحرب ال ال عب ال الالد
اول ال الالل حربال ال ال  ،وحممال ال ال س حمم ال الالد عل ال الالي
معدي
االحتج ال الالاز تعرب ال الالةي ،الة ال الالا الينان ال الال،
ا انا زخارتأنك وجال دا ج اا ل جا
والينالين ،وامامرب،
االحتجاز تعربةي ،الة تاا الينان  ،والينالين،
ب رنين ب م نك ن
االحتجال ال الالاز تعربال ال الالةي ،الة ال ال الالا األو
ج رب ا ر ائ اا
والينان  ،والينالين،
االحتجالاز تعربةي ،الة تاا األو والينالين،
نل ا ج سون
االحتجالاز تعربةي ،الة  ،األو
م ن ل نه نل ا
االحتجال ال الالاز تعربال ال الالةي ،الة ال ال الالا األو
خ س ه مارك ماج نل
والينان  ،والينالين،
حةظ مل الا ،
سا رو كل ااتش
الرب ال د أمحالالد سالالعد سومالال ،سالالعد والرب ال د االحتجاز تعربةي ،الة تاا الينان  ،والينالين،
أمح الالد م الالام ب ال ال ام ض لن الالاوي والرب ال ال د
حممد عاسل جعمي
االحتجال ال الالاز تعربال ال الالةي ،الة ال ال الالا األو
اُاجي عبدويل س ربي
والينان  ،والينالين،
سالالل ض الع ال اسي ،وكمالالال أمحالالد ال ال ا  ،االحتجالاز تعربةي ،الة تاا األو والينالين،
وحممال الالد كمال الالال ال ال ال ا  ،ومعال الالا حممال الالد
اهلامشي ،وعاسل رجب نا
االحتجاز تعربةي ،الة تاا الينان  ،والينالين،
اارا س
قا ال اا (امساه الا معل م الاا لالالدا الة االالق االحتجاز تعربةي ،الة  ،الينالين،
العامل)
االحتجاز تعربةي ،الة  ،الينالين،
ج ل اا أسان

54ن 2015الرب ال ال ال ال اد واململك ال ال ال الال ،نعض (الرب اد)
املتحال ال ال الالد ل ا ان ال ال ال الالا نعال ال ال الالض (اململكال ال ال الال،
العظم ال ال ال ال وآا لن ال ال ال الالدا املتحالد ل ا ان الالا
الأمال ،
العظمال وآا لنالالدا
الأمال )،
ن اك ه واا و آج ن ا
ال
55ن 2015املكرب
56ن 2015املكرب

نعض

ال أي

ن ربت را ٍسللاسو وارس ا

االحتجال ال الالاز تعربال ال الالةي ،الة ال ال الالا األو
والينان  ،والينالين،
االحتج ال ال الالاز تعربال ال الالةي ،الة ال ال الالا األو
والينان  ،والينالين،

لالار الجال اءا
(أ) رس حك م ،البح ان علال النالداء العاجالل الال ي أحالاله ل عالا بأالكل مأالنا عالد مكلةال ب الاالا
اما الال ،،مبالالا ل ال الة االالق العامالالل ،بأ ال ا امل ال اتالاله ،ولكنعالالا د ت ال س عل ال الالالب العالالاسي ووجاالالا للةا ال  23مالالن
أسال ب عمل الة اق العامل ،من ال ز أا تاد اُك م ،رسان منةصل عل النداء العاجل وعل الب
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 -3تعديالت أساليب العمل فيما يتعلق باستعراض اآلراء ونشرها
 -7ق ر الة اق العامل سورته ال ابع ،والرببع تعدال أسال ب عمله وتال س الصال ل ،املناحال،
ال ث ا A/HRC/33/66 ،وواجق أع اء الة اق العامل عل التعدا التال  ،ألسال ب العمل:


قعالالدل الةا ال  ) (7لالالتعكق اعتمالالاس ق اعالالد األمالالض املتحالالد النم ج الال ،الالالدن ا
ملعامل ،الربجناء (ق اعد ن لرب ا ماندا ) عالا  ،2015ومالي تناال و للا اعالد
النم ج  ،الدن ا الربابا،ج



قعدل الةا  18للربماح للة اق العامل بتادمي رأاه
ساع ،عل رساله اُك م،ج

املصالدر بعالد مال ور 48



قعال الالدل الةا ال ال  21للربال الالماح للة اال الالق العامال الالل بإعال الالاس النظ ال ال مال الالن تلاال الالاء نةربال الاله
آرائه

 -4ردود فعل بعض الحكومات بخصوص آراء سابقة
 -8أبللال ال اُك م الال ،األسال النال  ،،مال ال ك ش الالة ا ،م رخ الال 22 ،أاارنم الالاا  ،2015الة ا الالق
العامل ب ا س د عبد الل ال وزوجتاله وألةاهلمالا حمتجالنوا حال الا مكالن سائال اهلجال باعتبالارمض
معالالاج ان والالا شال ع (ال ال أي رقالالض 8ن )2015وأشالالار اُك مالال ،أنالاله د وال الت الالل ح ال
اآلا حل سائض
 -9و م ال ال ك ش ال الالة ا ،م رخ ال الال 29 ،أاارنم ال الالاا  ،2015أبللال ال ال حك م ال الال ،مجع را ال الال ،اال ال ال اا
الس م  ،الة اق العامل ب ا احتجاز حممد ر ا ب رشالج ي (الال أي رقالض 16ن )2015ات اجالق مالب
الاان ا احلي الرباري املةع ل
 -10و مال ك شالالة ا ،م رخالال 11 ،حنا اانا ن الاله  ،2015أجالالاس حك مالال ،مجع راالال ،م لالالدوجا
ق ال ال ال ل ن ك ال ال ال الي ترب ال ال ال ب ج تش وأول رب ال ال ال ا ج ال ال الالدي (ال أاال ال الالاا
ب ال ال ال ا م ال ال الالا التحا ال ال الالق عمل ال ال ال
رقالالض 11ن 2015ورقالالض 12ن )2015وجاالالا للاالالان ا ال ال لين والالالدويل ،مالالب م اعالالا مبالالدأ التناسالالب ،
و مانا احكم ،األوروب ُ ،ا ع النرباا
 -11و مال ك شالالة ا ،م رخالال 21 ،تأال ان األولنأكتال ب  ،2015أبللال حك مالال ،ب رونالالدي
الة اق العامل ب ا البعين ،الدائم ،لب روندي لدا مكتب األمض املتحد ومنظما سول  ،أخال ا
جن د تتلق ال سال ،األو املتعلا ،با  ،ج ادا ا بامة ن مةاا امل جع ،اُك م9 ،
حنا اانا ن ه ( 2015ال أي رقض 30ن)2015
 -12و مال ال ك ش الالة ا ،م رخ الال 16 ،تأال ال ان الين الالاينن جم  ،2015أبللال ال حك م الال ،مال نا الالا
الة ا الالق العام الالل ب ن الاله ال ا ج الالد ،ق ال ال  ،أنال ال ر بال ال ام ض (الال ال أي 22ن ،)2015أي أس الالا وج الاله
لإلج اج الة ري عنه عل حن ما أو به الة اق العامل
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 -13و مال ال ال ال ك ش ال ال الالة ا ،م رخ ال ال الال 29 ،تأال ال ال ال ان األولنأكتال ال ال ال ب  ،2015ق ال ال الالدم حك م ال ال الال،
تكمانربال ال ال ال الالتاا تعل ااةال ال ال ال الالا عل ال ال ال ال ال حالال ال ال ال الال ،أرس ال ال ال ال ال ننار ن ال ال ال ال النارو وبامكل ال ال ال ال ال ش حال ال ال ال الالاجي اورازو
أنه ال ت جد أي أسق لللاء أو م اجعال ،قال ار اُكالض عل عمالا
(ال أي 40ن ،)2014وأشار
بعا ب ،اُبق  15سن ،الصاسر عن احكم ،بأكل قان ي  24أال لنسبتم 2014
 -14و مال ك شالالة ا ،م رخالال 29 ،أال لنسالالبتم  ،2015أع بال حك مالال ،مجع راالال ،جنالالنوا
الب ل ةاراالال ،عالالن قلاعالالا ألا الة االالق العامالالل د انظ ال  ،لالالار ق ال  ،أنت ن ال خ سالالي ل الالدانما ساالالاز
(الال أي رقالالض 27ن ،)2015رسمالالا علال نالالداء عاجالالل سالالابق أقرسالالل  27آ ارنمالالار 2015
()VEN 3/2015
 -15و م ك شة ا ،م رخ 18 ،كان ا األولنساربم  ،2015قدم حك مال ،أنلال ال رسا
مت خ ا بأ ا ق  ،خ س ه مارك ماج نل (ال أي رقض 47ن)2015
 -16و مال ك شالالة ا ،م رخالال 7 ،كالالان ا األولنساربالالم  ،2015قالالدم حك مالال ،املكربال
رسا مت خ ا بأ ا ق  ،ن اك ه واا و آج ن ا (ال أي رقض 55ن)2015
 9ك الالان ا األولنسارب الالم  ،2015ق الالدم البعين الال ،الدائم الال،
 -17و م ال ك ش الالة ا ،ورس
للص لدا مكتب األمض املتحد ومنظما سول  ،أخ ا جن رسا مت خ ا بأ ا ق  ،س
شانل ا (ال أي رقض 39ن)2015
 -5اإلفراج عن أشخاص موضوع آراء الفريق العامل
 -18تلاال الة االالق العامالالل املعل مالالا التال الال ،مالالن اُك مالالا ونأو املصالالاسر بأال ا الجال اج عالالن
آرائه:
أشخاص م
 1مت زنا ل الاله  ،2015أقبل ال الة االالق العامالالل ب ال ا ال عالالن ال ال ي قدمالاله ت ال الي
(أ)
 30حنا ال ال اان
روسول ال ال ماس ال ال ك تكلال الالل بالنجال الالاح وج ال ال ا الج ال ال اج عنال الاله سوا ق ال الالد أو ش ال ال
ا ن ه ( 2015ال أي رقض 6ن( 2015س ازالند))ج
م ال ك ش الالة ا ،م رخ الال 30 ،مت زنا ل الاله  ،2015أبلل ال حك م الال ،املكرب ال
( )
الة االالق العامالالل ب ال ا احكمالال ،العامالال ،الينان الال ،للالالدائ الربالالابع ،والعأ ال ان ل الاالال ،ك نتانالالا رو حكم ال
 28أاارنمالالاا  2015لصالالاي ب الالدرو س ل ربالالت ن كانتأالالي ا ا ال ا وج ال ا الج ال اج عنالاله ال ال
التايل (ال أي رقض 18ن)2015ج
م ال ال ك ش الالة ا ،م رخ الال 2 ،تأ ال ال ان الين الالاينن جم  ،2015أبلل ال ال حك مال الال،
(ج)
الم الالارا الع ب الال ،املتح الالد الة ا الالق العام الالل بال ال ا حمم ال ال س عب الالد الال ال محن او الالد أقجال ال ج عن الاله أا الالارن
ماا ( 2015ال أي رقض 35ن)2015ج
(س) أقبلال ال الة ا الالق العام الالل بال ال ا وائ الالل عل الالي أمح الالد عل الالي أقجال ال ج عن الاله ك الالان ا األولن
ساربم  2012عاب ق ار بأ ا ال عن ال ي قدمه (ال أي رقض 1ن( 2012مص ))ج
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 20تأ ال ان الينالالاينن جم  ،2015أقبل ال الة االالق العامالالل ب نالاله أقج ال ج عالالن عبالالد
(ه)
ا الالد مأالالايل  22ن ربالالاانأب ال  2015وعالالن خالالالد الا الناز قبالالل ل ال  12 ،كالالان ا الينالالاين
اناا ( 2015ال أي رقض 39ن( 2013مص ))ج
 20تأال ان الينالالاينن جم  ،2015أقبلال الة االالق العامالالل بال ا عصالالا ٍحممالالد لالالام
(و)
ال قاوي العت أقج ج عنه بعد ق اء عا بته (ال أااا رقض 18ن 2007ورقض 60ن( 2011األرسا))ج
(ز) أقبل الة اق العامل ب ا ث ث ،أشخاص م
ج ا الج اج عنعضج

رأاه رقض 53ن( 2013األرسا)

(ح) أقبلال ال ال ال الة ا ال ال الالق العام ال ال الالل بال ال ال ال ا األش ال ال الالخاص م ال ال ال ال آرائ ال ال الاله رق ال ال الالض 37ن2008
ورقالالض 2ن 2011ورقالالض 45ن 2011ورقالالض 18ن( 2014اململكالال ،الع ب الال ،الربالالع سا )،جال ا الجال اج
لال  ،وج مالالا اتعلالالق بالالال أي رقالالض 25ن( 2004اململكالال ،الع ب الال ،الربالالع سا،)،
عالالنعض وبال الالاج،
د ابل الة اق العامل ال م خ ا ب ناله جال ا الجال اج  11كالان ا اليناينانالاا  2009عالن مالنوا
مااق خال الةايج
( ) أقبلال ال ال الة ا ال الالق العام ال الالل ب ن ال الاله جال ال ال ا الجال ال ال اج ع ال الالن األش ال الالخاص م ال ال ال آرائ ال الاله
رق ال الالض 9ن 2008ورق ال الالض 40ن 2008ورق ال الالض 13ن 2009ورق ال الالض 17ن 2010ورق ال الالض 19ن2012
(ال من) وج ما اتعلق بال أي رقض 5ن( 2011ال من) ،د اعلض الة اق العامل ال مال خ ا أناله جال ا
الج اج عن أسام ،حمربن حرب الربعدي  11أال لنسبتم 2010ج
(ي) أقبلال ال ال ال الة ا ال ال الالق العام ال ال الالل ب ن ال ال الاله جال ال ال ال ا الجال ال ال ال اج ع ال ال الالن ن كال ال ال ال ال مال ال ال ال
رقض 14ن( 2010المارا الع ب  ،املتحد ))ج

(الال ال ال ال أي

(ا) أقبلال ال الة ا الالق العام الالل ب ن الاله جال ال ا الجال ال اج ع الالن بال ال ل راال ال ك نال ال
ماا ( 2015ال أي رقض 38ن( 2014الكاماوا))ج

 21أا الالارن

(ل) أقبلال ال ال الة ا ال الالق العام ال الالل ب ن ال الاله جال ال ال ا الجال ال ال اج ع ال الالن م ال الالازا سروا ال الالش
أورب ق ( 2015ال أي رقض 43ن( 2013اومع را ،الع ب  ،الرب را))،ج

 10آ ن

( ) أقبلال الة االالق العامالالل ب نالاله ج ال ا الج ال اج عالالن مالالاري تالالا ج نال تالالاا
سبتم ( 2015ال أي رقض 26ن( 2013ج نا ))ج

 19أال ال لن

(ا) أقبلال ال ال الة ا ال الالق العام ال الالل ب ن ال الاله جال ال ال ا الجال ال ال اج ع ال الالن ا ال الالارا سال ال ال
سبتم ( 2015ال أي رقض 52ن( 2015مص ))

 23أالال ال ال لن

 -19واع الة اق العامل عن امتنانه للحك ما الل اخت ج اءا واب  ،وأج جال عالن
آرائه ولكنه اع ك ل عن أسةه ألا بع الدول األع اء د تتعاوا
حمتجنان كان ا م
عل النح الكامل نةا آرائه
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 -6طلبات إعادة النظر في اآلراء المعتمدة
 -20نظ الة اق العامل

للبا

عاس النظ

اآلراء التال :،

ال أي رقض 10ن( 2014مص ) بأ ا حممد الرب د علي رسال ا ،وحممالد حممالد
(أ)
عبده عبد اهلل ،وأمحد حرب علي ،وأمحد حممد ةامي ،ومعتالن أمحالد متال يل ،وحممالد حممالد عبالده،
والربال د حممالالد عالالن أمحالالد ،والربال د الالاب أمحالالد سالالل ماا ،وأمحالالد حربالالن جال از ع ال  ،وحممالالد عبالالد
اُم د عبد الةتاح عبد اُم د ،وس د علي عبد الظام  ،وحمم س عبد الةتاح عبا ج
( )

ال أي رقض 15ن( 2014كندا) ،بأ ا مااكل مة و ج

(ج)

ال أي رقض 4ن( 2015الربنلال) ،بأ ا ك مي واسج

(س)

ال أي رقض 5ن( 2015اومع را ،الع ب  ،الرب را ،)،بأ ا باسل خ لب لج

(ه)

ال أي رقض 24ن( 2015الةلب ) ،بأ ا ول راا ماكاباوال  -أروا ج

(و)

ال أي رقض 33ن( 2015ملدا ) ،بأ ا حممد نأ د

 -21وبعالالد سراسالال ،للبالالا عالالاس النظ ال بعنااالال ،و معالالاا ،قال ر الة االالق العامالالل عالالد تل الالا آرائالاله،
عل أسا أا أاا من ال لبا د اربت املعااا املب ن ،الةا  21من أسال ب عمله
 -7االنتقام من شخص موضوع رأي من آراء الفريق العامل
 -22ال انال الة اق العامل اأع بالالق الستم ار احتجاز ماراا ل رس أج ي مال را ،م ال
عالا  2009ل لبعالا الجال اج
رأاه رقالض 20ن ،2010رمالن القامال ،او اال ،،وكانال قالد اعتقالال
رأي الة اق العامل رقض 10ن 2009واعتال الة االق العامالل
املأ و عن ل خ ث دان  ،م
احتجاز الرب د أج ي ج اء انتاام ا كما اأالع بالالالق زاء اسعالاءا مةاسمالا أا الربال د أج ال ي
تع ال للمعاملالال ،الرب ال  ،واالعتالالداء اونربالالي خ ال ل احتجازمالالا وأنالاله د و ال التحا الالق الة ال ري
تل االسعاءا واك ر سع ته ُك م ،مجع را ،جنالنوا الب ل ةاراال ،أا تةال ج جال را عالن الربال د
أج ي وتاد ل عا تع ا ا جعاال ومناسبا
 -8النداءات العاجلة
 -23خال ل الةالالن مالن  1كالالان ا اليناينانالاا  31 2015كالالان ا األولنساربالالم ،2015
 42حك م ،بأ ا  241شخصا وت س ج ما الالي قائمال،
وجه الة اق العامل  83نداء عاج
البلداا املعن  ،وعدس النداءا العاجل ،احال ،كل واحد منعا:
أ رب جاا
س ائ ل
المارا الع ب  ،املتحد
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أنل ال
أوزبكربتاا
أوك ان ا
ا اا (مجع را - ،الس م )،
البح ان
بنل ساش
بنما
ب روندي
تاالند
تك ا
اومع را ،الع ب  ،الرب را،
مجع را ،ك راا
مجع را ،الك نل الديا ال ،
مجع را ،مادون ا ال و س ج  ،ساباا
جن الرب ساا
س ازالند
الرب ساا
الص
لاج كربتاا
الع اع
عماا
وامب ا
جننوا (مجع را - ،الب ل ةارا)،
ق
قاو نستاا
كازاخربتاا
كمب ساا
ك با
الك ا

10

1
2
1
7
5
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
3
4
1
1
1
1
5
1
1
2
1
2
1

GE.16-11814

A/HRC/33/50

كنا
لبناا
ل رب ت
مص
املل
املكرب
اململك ،الع ب  ،الربع سا،
م راتان ا
م امنار
اهلند

1
1
1
6
1
5
4
1
3
1

 -24ويك الالن االلال ال علال ال ال الالنص الكام الالل للن الالداءا العاجل الال،
لار الج اءا اما ،
بالب وا والصاسر عن املكلة ب الاا

التا الالارا املأ الالنك ،املتعلا الال،

()1

 -25وقالالا الة االالق العامالالل ،لباالالا للةاال ا مالالن  24 22مالالن أسالالال ب عملالاله ،وسوا اُكالالض
مربباا عل ما ا كاا االحتجاز تعربة ا أ ال ،بت ج ه انتباه كل حك مال ،مالن اُك مالا املعن ال،
اُالالال ،احالالدس كمالالا أقبل ال عنعالالا ،وناشالالدما أا تتخ ال التالالدابا ال زمالال ،الالالل تكةالالل للمحتج النان
احنا حاعض اُ ا و الرب م ،البدن ،
 -26وح ينما أشار النداء اُال ،الصح  ،اُ ج ،لبع األشخاص أو ظ و خا ال،،
مينالل عالالد تنة ال أمال ق الالائي بالالالج اج أو رأي سالالابق ا لالالب الجال اج عالالن الأالالخص ،للالالب الة االالق
العامل اُك م ،املعن  ،اختالا مج الب التالدابا ال زمال ،لخال ء سالب ل الأالخص املعالين جال را ووجاالا
لاال ال ار حل الالق حاال ال ع النرب الالاا 5ن ،2أسرج الة ا الالق العام الالل أس الالال ب عمل الاله األحك الالا املتص الالل،
لالار الجال اءا اما ال،
بالنداءا العاجل ،الال ارس مدونال ،ق اعالد سالل ا املكلةال ب الاالا
لق حا ع النرباا ولباعا من ل ال ق
 -27وخال ل الةالالن ق الالد االسالالتع اف ،وجالاله الة االالق العامالالل أا الالا  12رسالالال ،متعلاالال ،باسعالالاءا
ورس ال الالائل أخ ال ال ال ا أوك ان ال الالا و ا ال ال الالا وباكرب ال الالتاا ( )2وال تل ال الالال وت ال ال ال نق ومجع را ال الال ،ما ال الالدون ا
ال و س ج  ،ساباا والربنلال ووامب ا وج نربا واملل وال الاا املتحد األم اك ،
 -28وا س الة اق العامل الع ا عن شك ه للحك ما الالل لبال نداءاتاله واختال خ ال ا مل اجاتاله
مبعل ما عن حال ،األشخاص املعن  ،وال س ما اُك ما الل أج ج عن م الء األشخاص
__________

()1
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لالار الجال اءا اما ال،،

ل ل
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باء -الزيارات القطرية
 -1طلبات الزيارات
 -29سع الالي الة ا الالق العام الالل زا الالار أ رب ج الالاا وب لن الالدا ومجع را الال ،ك را الالا وروان الالدا وكازاخرب الالتاا
والتة ا وال الاا املتحد وك ل سول ،جلرب
الدور الين ث لق حاال ع النربالاا ،أعال ينالل
 -30وخ ل جلرب ،احاور الل ج
للبعينال ،الدائمال ،مل راتان الالا لالدا مكتالالب األمالض املتحالالد ومنظمالا سول الال ،أخال ا جن ال عالن روبالال،
حك م ،بلده زاار متابع ،وسعا الة اق العامل اقناح م اع د لج ائعا
 -31و  11أال لنسبتم  ،2015أكد حك م ،أ رب جاا م اع الد زاالار الة االق العامالل،
الة الالن م الالن  25 16أاارنم الالاا  2016وس ال ج ي تن الالاول نت الالائ النا الالار علال ال
ال الالل ج ال
النح ال اجب التا ا الربن ي املابل
 -32و  15أال لنس الالبتم  ،2015سع ال حك م الال ،كازاخرب الالتاا الة ا الالق العام الالل ج ال اء
زا الالار رمس الال ،الة الالن م الالن  23 12تأال ال ان األولنأكتال ال ب  2015ولألسال ال  ،تعال ال ر علال ال
أع الالاء الة ا الالق العام الالل ج ال اء النا الالار تل ال امل اع الالد ،واقنح ال ا ،رس الالال ،م رخ الال 24 ،أال ال لن
س الالبتم  ،2015م اع الالد جدا الالد مت زنا ل الاله  2016ود تال ال س اُك م الال ،بع الالد علال ال االق ال الناح
ود تاد مانحا بدال،
رسه علال ال
 -33و  5آ ارنم الالار  ،2015أبلال ال الة ا الالق العام الالل حك م الال ،سول الال ،جلربال ال
الالالدع الالالل وجعتعالالا ل الاله ب نالاله س ا الالل حال اره االسالنات جي مالالب مج الالب األلال ا املعن الال ،و 17
ن ربالالاانأب ال  ،2015للالالب الة االالق العامالالل س ال ائ ل اسالالتابال الة االالق العامالالل لالالار زاالالار
اُك م ،م ا ال لالب و 14
ق ا ،و م ك شة ا ،م رخ 22 ،مت زنا ل ه  ،2015رج
ال الالدور
أال لنس الالبتم  ،2015ج الالدس وج الالد سول الال ،جلرب ال خ ال ل جلرب الال ،اح الالاور ال الل ج ال
الين ث لق حا ع النرباا سع ته للة اق العامل لج اء زاار ق ا ،أي وق اناسبه
 -34و  4كالالان ا األولنساربالالم  ،2015أبللال البعينالال ،الدائمالال ،لل الاالالا املتحالالد األم اك الال ،لالالدا
مكتب األمض املتحد ومنظما سول  ،أخال ا جن ال الة االق العامالل بابال ل الربالل ا األم اك ال ،ل لباله
ج اء زاار متع دا ،ال الاا املتحد واستعداسما لت ربا م ه الناار ن رباانأب ال 2016
 -35و كان ا األولنساربم  ،2015اقنح البعين ،الدائم ،ومع راال ،ك راالا لالدا مكتالب
األمالالض املتحالالد ومنظمالالا سول الال ،أخ ال ا جن ال عل ال الة االالق العامالالل ج ال اء زاارتالاله الا االال،
النص اليناي من عا 2016
 -36كمالالا قالالد الة االالق العامالالل للبالالا الناالالار ث ب الالا ( 5آ ارنمالالار  )2015واألرجنتال
( 24شالالبا نج اا  )2015وأوونالالدا ( 6آ ارنمالالار  )2015واونائال ( 3آ ارنمالالار )2015
ومجع راال ،جنالنوا الب ل ةاراال 19( ،آ ارنمالار  )2015ومجع راال ،ك راالا الأالعب  ،الديا ال الال17( ،
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ن رب الالاانأب ال  )2015وروان الالدا ( 19آ ارنم الالار  )2015وس الالنلاج ر ( 9آ ارنم الالار )2015
وو ات مالالاال ( 10آ ارنمالالار  )2015وج ال نالالا ( 15ن ربالالاانأب ال  )2015وك ن الالا ( 6آ ارن
مار  )2015وناورو ( 24شبا نج اا  )2015وال اباا ( 15ن رباانأب ال  )2015وأرسالل
الة االالق العامالالل للبالالا زاالالارا املتابعالال ،ندون رب ال ا ( 15ن ربالالاانأب ال  )2015والص ال (15
ن ربالالاانأب ال  )2015ومال الال 26( ،شالالبا نج اا  )2015ومال ناالالا ( 15ن ربالالاانأب ال )2015
واملكرب ( 15ن رباانأب ال )2015
 -2ردود الحكومات على طلبات الدعوة إلى إجراء زيارات قطرية
م ال ك شالالة ا ،م رخالال 23 ،حنا اانا ن الاله  ،2015أبلل ال حك مالال ،ج ال نالالا الة االالق
-37
العامل ب ا الربل ا أحال علما ب لبه وستنظ مرب ل ،ت ج ه سع لجال اء زاالار ق اال،
ال ق املناسب
 -38و م ك شة ا ،م رخ 26 ،حنا اانا ن ه  ،2015أشار حك م ،ال اباا أحكا
قان ا العا با ال اباي متنالب علال مالا ابالدو الة االق العامالل مالن جال اء لاالاءا وماالاب سال ا،
مالالب احتج النان والالا أا الة االالق العامالالل اسالالت ا  ،خ ال ل اجتمالالا قعاالالد مكتالالب البعينالال ،الدائمالال،
لل ابالالاا لالالدا مكتالالب األمالالض املتحالالد ومنظمالالا سول الال ،أخ ال ا جن ال  ،أا ا الالو باالالدر أك ال
امل داا وال انال انتظ رسا آخ من اُك م،
اختصا اته ،الل تتربق مب أج ل املمارسا
 -39و م ك شة ا ،م رخال 2 ،ن ربالاانأب ال  ،2015رج ال حك مال ،نالاورو للالب الة االق
العامل ج اء زاار ق ا ،الةن املناوح ،ب أاارنماا وحنا اانا ن ه  ،2015ولكنعا أشالار
أنه س ك ا من سواعي س ورما مناقأ ،مكان  ،ج اء م ه الناار م عد الحق
 -40و  7أاارنمالالاا  ،2015رس حك مالال ،ك ن الالا علال للالالب الة االالق العامالالل لت ج الاله سع ال
ل اله ،واقنحال عل الاله حتداالد م اع الالد هلال ه الناالالار و  2مت زنا ل اله  ،2015أحالالال الة االق العامالالل
رسال ،اُك م ،ا لب ج عا أا جت ي الناار ال بب األخا من عا  2015ود ت س اُك م،
بعد عل م ه ال سال،
 -41و  17آ نأورب ال ال ق  ،2015رج ال ال حك مال الال ،روانال الالدا الناال الالار املاال الالنح ج ا مال الالا
أنالاله س ال ك ا مالالن سواعالالي س ال ورما مناقأالال ،مكان الال ،ج ال اء م ال ه
عالالا  ،2015ولكنع الا أشالالار
النا الالار ع الالا  2016ورس الة ا الالق العام الالل مانح الالا جال ال اء النا الالار ع الالا  2017أو 2018
ود ت س اُك م ،بعد عل م ا االقناح
 -42وخ ل اجتما عاد  31آ نأورب ق  ،2015أشار حك مالا كالل مالن ب لنالدا
مكان ال ،مناقأال ،مربال ل ،الناالارا
والتة ا وم امنار أنه س ك ا مالن سواعالي سال ورما النظال
عا 2016
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 -3متابعة الزيارات القطرية

 -43خ ل الةن الل اأملعا التا ا  ،أج ا الة اق العامل زاارٍ مت .
ابع ،مال  ،الةن مالن
 25 23حنا اانا ن الاله  2015بالالدع مالالن اُك مالال ،ول ال ال جالالن الناالالار  ،حظالالي الة االالق العامالالل
بتعالالاوا اُك مالال ،عل ال أكمالالل وجالاله ومتكالالن مالالن ج ال اء ماالالاب س ال ا ،مالالب الربالالجناء واحتج النان
ال ح  ،ك راسانال  ،ومالالي الربالالجن ال ئ ربالالي البلالدج و وحالالد خالالدما عالالاس الت م الالل للمجال م
مالالن األحالالداثج ومكالالن االحتجالالاز ال اقالالب ثكنالالا سالالا ج ومكالالن مالالال جالالار املةتال حج ووحالالد ال الالب
الأ ال ال عي مربتأال الالة ماون ال ال كارم ال الالل ومكال الالن االسال الالتابال األويل لأللةال الالال املنأ ال ال حال الالداينا وت ال ال س
اج ،هل ا التا ا ()A/HRC/33/50/Add.1
معل ما مةصل ،عن م ه الناار
 -44و عالالا  ،2014للالالب الة االالق العامالالل معل مالالا مالالن حك مالال ،الربالاللةاسور ،الالالل زارمالالا
ع الالا  2012و  19أاارنم الالاا  ،2015ق الالدم اُك م الال ،معل م الالا مةص الالل ،ع الالن الت الالدابا ال الالل
اج ،هل ا التا اال واال س
اخت ةا ملتابع ،الت ا الل قدمعا الة اق العامل .وت س م ه املعل ما
الة اق العامل أا اأك حك م ،الربلةاسور عل املعل ما ال ارس  ،وساسل ل عا رسا شام

ثالث ا -االستنتاجات
 -45فيما يتعلق بأنشطة الفريق العامل ،كان عام  2015عاما مثمررا .وقرد جردد الفريرق
العامل تركيبته بتعيين عضو جديد في عام  2015باإلضافة إلرى األعضراء الثالثرة المعينرين
في عام 2014؛ ومدد واليات جميع األعضراء األربعرة الجردد بالفعرل حترى عرام .2020
وقد أحدث هذا دينامية خاصة داخل الفريق العامل تُرجمت إلى إجراءات محددة.
 -46أوالا ،أجرررا الفريررق العامررل تقييمر ا شررامالا إلجراءاتره وأدخررل بعررض التعررديالت علررى
أسرراليب عملرره .ولررب تب رررر بعررض التريي ررات إدخررال أي تع ررديل علررى أسرراليب العمررل ،ب ررل
شرركلت عرروض ذلررك تحسررينات للنظررام الررداخلي .فعلررى سرربيل المثررال ،قرررر الفريررق العامررل
االسررتفادة علررى نحررو أفضررل مررن أدوات ره الرقميررة لتحسررين إمكانيررة االطررالع علررى المررواد
الخاصة بالدورة .وقد أفضى هذا اإلجراء إلى تحسين مسرتوا عمرل أعضراء الفريرق العامرل
خررالل الفتررات الفاصررلة بررين الرردورات .كمررا يعمررل الفريررق العامررل مررن أجررل تبسرريع عمليررة
تلقي البالغات والرد عليهرا ،مرع الحررص داممر ا علرى ضررورة العمرل برأكبر قردر ممكرن مرن
الفعالية والسرعة وإبقاء جميع األطراف على علب بالتطورات الحاصلة.
 -47ثاني ا ،قرر الفريق العامل الشروع فري تصرميب خطرة عمرل إلخطرار الردول األعضراء علرى
نحررو أفضررل بكررب عملرره والتزاماتره مررع تحديررد المروارد الالزمررة لتحقيررق النجررا  .وسررتتا للرردول
األعضاء المعلومات المناسبة في المستقبل القريب عندما توضع الصيرة النهامية للخطة.
 -48ثالث ا ،لقد تجلرت الديناميرة الجديردة بالفعرل فري إصردار مزيرد مرن اآلراء كرل دورة.
ويعتزم الفريق العامل المضي في زيادة إنتاجيته إن سمحت الموارد بذلك .ومن شرأن ذلرك
بالتأكيررد أن يلبرري احتياجررات الضررحايا ،الررذين يطلبررون علررى نحررو متزايررد مسرراعدة الفريررق
العامل في التماس االنتصاف فيما يتعلق بانتهاكات حقهب في الحرية ،وأن يعزز ثقتهب.

14

GE.16-11814

A/HRC/33/50

 -49وأخير ررا ،ق رررر الفري ررق العام ررل أن يقت ررر تحدي ررد ي رروم دول رري لمكافح ررة االحتج رراز
التعسررفي .فمررن شررأن هررذا اليرروم أن يترريل لكررل فرررد تررذكر ضررحايا االحتجرراز التعسررفي ،وأن
يكون أيضا يوما لالحتفاء بالضحايا المفرج عنهب المنسيين في كثيرر مرن األحيران .وعرالوة
على ذلك ،سيكون يوم تعبئة عالمية لمكافحة االحتجاز التعسفي .وبعد اسرتعراض القاممرة
الحاليررة لأليررام الدوليررة ،الحرري الفريررق العامررل أن يرروم  5آذار/مررارس  -وهررو اليرروم الررذي
أنشأته فيه لجنة حقوق اإلنسان  -متا ويمكن بالتالي اقتراحه.
 -50ومما يؤسف له أن هذه التطورات اإليجابية لقيت استجابة أقل حماسر ا مرن جانرب
الرردول األعضرراء .فعلررى سرربيل المثررال ،لررب ترررد الرردول األعضرراء علررى رسررامل الفريررق العامررل
وطلباته للمعلومات فري  59فري المامرة مرن القضرايا التري اعتمرد الفريرق العامرل بشرأنها رأيرا
فرري عررام  .2015وتكشررف التقررارير األخيرررة المتعلقررة بالبالغررات للمكلف رين بواليررات فرري
إطار اإلجرراءات الخاصرة عرن معردل مماثرل مرن االسرتجابة للنرداءات العاجلرة التري وجههرا
الفريررق العامررل بمفرررده أو مررع المكلفررين اآلخ ررين بواليررات فرري إطررار اإلج رراءات الخاصررة.
ويثيررر هررذا الررنقص فرري االسررتجابة تسررا الا بخصرروص هرردف الرردول األعضرراء المترروخى مررن
إنشرراء هررذه اآلليررة .وبينمررا يُفترررض أن القررار اتخررذ مررن أجررل تلبيررة احتياجررات الضررحايا فرري
جميررع أنحرراء العررالب ومررن أجررل مسرراءلة الرردول األعضرراء لبعضررها الرربعض ،ف ر ن االسررتنتاج
المنطقي الوحيد يتمثل في أن الردول أرادت مرن اآلليرة أن تسروي المنازعرات التري يعرضرها
الضررحايا .وبالتررالي ،ينبررري أن تُنفررذ مررن المنطلررق ذاتيرره التسرروية الترري يقررهررا الفريررق العامررل،
وهررذا مررا يتوقعرره الضررحايا عنرردما يلتمسررون المسرراعدة مررن الفريررق العامررل .وذلررك أيضر ا هررو
المرزا الكامن وراء تذكير مجلس حقوق اإلنسران باسرتمرار للردول برأن تتعراون علرى نحرو
كامل مع الفريق العامل .ومن المنصف بالتالي اختتام هذا التقرير بتوقرع أن يعكرس التقريرر
المقبل للفريق العامل المزيد من التعاون مرن جانرب الردول ،سرواء خرالل إجرراءات معالجرة
البالغررات ،بتقررديب ردود فرري الوقررت المناسررب تعررالب بشرركل جرردي االدعرراءات المقدمررة،
أو في عملية إنفاذ القرارات الصادرة عن الفريق العامل.

رابعا -التوصيات
 -51يكرر الفريق العامل التوصيات الواردة في تقاريره السابقة.
 -52ويوصي الفريق العامل الدول األعضاء بزيادة مستوا تعاونها ،وبخاصة فيمرا يتعلرق
بالزيررارات القطريررة والنررداءات العاجلررة والبالغررات ،وإنفرراذ آراء الفريررق العامررل ،بررررض منررع
االحتجاز التعسفي و/أو القضاء عليه.
 -53كما يوصي الفريق العامل مجلرس حقروق اإلنسران برأن يطلرب إلرى الجمعيرة العامرة
إعالن يوم  5آذار/مارس يوما دوليا لمكافحة االحتجاز التعسفي.
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