''1

األمم املتيد

A/HRC/45/16

اجلمعية العامة

Distr.: General
24 July 2020
Arabic
Original: English

جملس حقوق اإلنسان

الدورة اخلامسة واألربعون
 14أيلول/سبتمرب  2 -تشرين األول/أكتوبر 2020
البند  3من جدول األعمال
تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان ،املدنية والسياسية واالقتصاا ية
واالجتماعية والثقافية ،مبا يف ذلك احلق يف التنمية

االحتجاز التعسفي
تقرير الفريق العامل املعين

ابالحتجاز التعسفي*

موجز
85 ،

ف عااا  ،2019اعتمااد الفريا العاما املعا ابالحتجااا التعسااف  ،ف إطااا إجرائا العااا،
أيا بش ا ا احتجا ااا  171شخص ا ا ا ف  42بل ا اادا وأحا ااال الفري ا ا العام ا ا أيض ا ا ا  61نا اادا عا ا اجلا إل 31
حكومة ،وف إحاد احلااال إل جهاا فاعلاة أخار  ،وكالل  80ساالة ا،عاا و ساائ أخار إل 43
حكوم ااة ،وف حال ااة واح ااد أخ اار  ،إل جه ااا فاعل ااة أخ اار  ،فيم ااا يتعل ا أبف ارا ،حم ااد ،اهلوي ااة ال يق ا
عد،هم عن  377فر،ا وأبلغت بعض الدول الفري العام أبهنا اختل تاداب لتصايي أوضاا احملتجازين
وأبن قد ت اإلفراج عن احملتجزين ف حاال متعاد ،ويُعار الفريا العاما عان امتنانا لليكوماا الا
استجابت لندا ات و خاختل التداب الل مة ملوافات ابملعلوما املطلوبة عن حالة احملتجزين
وأجر الفري العام ف إطا حوا ه املستمر مع الدول ،ي ا قطرية إل قطار ،ف الفاة
من  3إل  14تشرين الثاين/نوفمرب  ،2019وإل اليوان  ،من  2إل  13كانو األول،/يسمرب 2019
وواص ا الفري ا العام ا ص اايا ة م ااداوال بش ا مس ااائ ذا ط ااابع ع ااا ملس اااعد ال اادول
وأصايا املصاالية علا مناع حاااال احلرمااا التعساف ماان احلريااة ومعاجلتهاا ويشاام ذلا وضااع
املداولة قم  10بش التعويض عن احلرما التعسف من احلرية واملداولة قام  11بشا مناع احلرماا
التعسف من احلرية ف سياق الطوا ئ الصيية العامة
وعاالو عل ا ذل ا  ،أع ا خد الفري ا العام ا  ،ابلتعاااو مااع الفري ا العام ا املع ا ابلتمييااز ضااد
النسا والفتياا  ،مالكر مشاةكة بصافة صادي احملكماة تتنااول توقيا واحتجاا مقادما الطلباا
__________
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اللوايت كن من بني  71امرأ يشتب ف كوهنن من املشتغل ابجلنس ويُزعم تعرضهن للعتدا البدين
واجلنس أثنا االحتجا
وف التقرير ،يبيث الفري العام أيضا املسائ املواضيعية التالية( :أ) النسا احملروما من
ح اريتهن ( ) احل ا ف املساااعد القانوني ااة ملنااع احلرم ااا التعسااف م اان احلريااة (ج) التكنولوجي ااا
احلديثة وبدائ االحتجا
ويا اادعو الفري ا ا العام ا ا الا اادول ف توصا اايات إل ي ،تعاوهنا ااا فيما ااا يتعلا ا بر،و،ها ااا عل ا ا
البل ااا العا،ي ااة ،وذل ا بتقا دمي تق ااا ير ع اان طري ا إج ارا املتابع ااة بش ا تنفي اال آ ا الفري ا العام ا
(وبش ا تااداب التعااويض املتخاال ) وابالسااتجابة لطلبااا الاازي ا القطريااة ويشااجع الفري ا العام ا
ال اادول أيض ا ا عل ا معاجل ااة حال ااة احملتج ازا  ،وض ااما احل ا ف املس اااعد القانوني ااة ،ومعاجل ااة مس ا لة
التكنولوجيا احلديثة ف سياق احلرما من احلرية
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أوالا -مقدمة
أنشا ا ا ا جلنا ا ا ااة حقا ا ا ااوق اإلنسا ا ا ااا الفريا ا ا ا العاما ا ا ا املعا ا ا ا ابالحتجا ا ا ااا التعسا ا ا ااف مبوجا ا ا ا
-1
قرا هااا  42/1991وعُهااد إليا ابلتيقيا ف حاااال ا،عااا احلرمااا التعسااف ماان احلريااة ،وفقا ا للمعاااي
املنصااو عليهااا ف اإلعاال العااامل حلقااوق اإلنسااا والصااكو الدوليااة ذا الصاالة الا قبلتهااا الاادول
املعني ااة وقام اات اللجن ااة ،ف قرا ه ااا  ،50/1997بتوض ااي والي ااة الفري ا وتوس اايع نطاقه ا ا لتش اام مس ا لة
االحتج ااا اإل،ا مللتمس ا اللج ااو وامله اااجرين وعم الا بق ارا اجلمعي ااة العام ااة  251/60ومق اار جمل ااس
حقوق اإلنسا  ،102/1اضطلع اجمللس بوالياة جلناة حقاوق اإلنساا وقاد ُماد ،والياة الفريا العاما
مؤخرا ثلث سنوا إضافية مبوج قرا اجمللس  22/42املؤ خ  26أيلول/سبتمرب 2019
وف الفااة ماان  1كااانو الثاين/يناااير إل  31كااانو األول،/يساامرب  ،2019كااا الفريا العاما
-2
يت ا ا ل م ا اان س ا اايتو وال ج ا ااا  -ابتيس ا اات أ،ج ا ااوف (ب ا اانن) ،وخوس ا ااي أنطوني ا ااو يف ا ااا ا ب م ا ااو،يز
(املكسي ) ،وسيونغ  -في هونغ (مجهو ية كو ي) ،وإيلينا ستاينريت (التفيا) ،وال توم (أسةاليا)
وف الف ا ااة م ا اان نيس ا ااا /أبري  2018إل نيس ا ااا /أبري  ،2019ش ا ااغ الس ا اايد هون ا ااغ منص ا ا
-3
الرئيس  -املقر للفري العام  ،وشغلت السيد توم والسيد ستاينريت منصيب انئبا ة الارئيس وف ،و
الفري العام الرابعة والثمانني ،املعقو ،ف نيسا /أبري  ،2019انتُخ السيد يفا ا ب مو،يز ئيسا -
ِّ
ِّ
نسقة بش
مقر ا وأُعيد انتخا السيد توم والسيد ستاينريت انئبتني للرئيس وعُيخنت السيد توم ُم خ
ِّ
نساقة بشا الاروابط القائمااة باني التعاالي واحلرمااا
األعماال االنتقاميااة وأعياد تعيااني السايد سااتاينريت ُم خ
التعسف من احلرية
وعلم الفري العام ببالغ األس بنب وفا السيد لويس جواني ف  22أيلول/سبتمرب  2019وكا
-4
للسيد جواني ،و ئيس ف إنشا الفري العام وف عا  ،1990طلبت جلنة حقوق اإلنسا إل جلنتها
الفرعية ملنع التمييز ومحاية األقليا إجرا  ،اسة عن االحتجا التعسف وقد السايد جوانيا  ،وهاو خبا
مس ااتق ف اللجن ااة الفرعي ااة ،تقري ارا ع اان مما س ااة االحتج ااا اإل،ا أ ،إل اخت اااذ ق ارا اللجن ااة 42/1991
وخلل السنوا ال قضاها عضوا ف الفري العام (من عا  1992إل عا  ،)2003وضع السيد جواني
إج ارا ا لتمكااني الفري ا العام ا ماان االضا طل بواليت ا  ،وأ سا األسااس الل مااة إلنشااا الفري ا العام ا
بوصااف اآلليااة الوحيااد حلقااوق اإلنسااا ا القائمااة علا معاهاادا  ،املكلفااة ابلنظاار ف الشااكاو الفر،يااة
املتعلقااة ابالحتجااا التعسااف ف مجيااع أحنااا العااا وسا يبق إ ث ا ف إنشااا الفري ا العام ا وخدمت ا مااد
احليا ف مضما تعزيز ومحاية حقوق اإلنسا عالقني ف اللاكر ،ائم ا

اثنيا -أنشطة الفريق العامل
عق ااد الفريا ا العاما ا  ،خا االل الف ااة املمتا ااد م اان  1كا ااانو الثاين/ين اااير إل  31كا ااانو األول/
-5
،يسمرب ، ،2019و ات الرابعة والثمانني واخلامسة والثمانني والسا،سة والثمانني
وأجر الفري العاما أيضا ا ي إل قطار ف الفاة مان  3إل  14تشارين الثااين/نوفمرب
-6
( )A/HRC/45/16/Add.2وأجر الفري العام ي قطرية إل اليوان ف الفة من  2إل  13كاانو
األول،/يسمرب )A/HRC/45/16/Add.1( 2019

2019

وتيس ا ا للتواص ا وتب ااا،ل املعلوم ااا  ،اجتم ااع الفري ا العام ا م ااع جمموع ااة م اان املنظم ااا ا
-7
احلكومية خلل ،و ت اخلامسة والثمانني بغياة مجاع معلوماا بشا املساائ املتصالة ابحلرماا التعساف
من احلرية ،وتعزيز فهم اجملتمع املدين أسالي عم الفري العام وعمليات
4
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ألف -املداوالت
واص الفري العام إجرا مداوال بش مسائ ذا طاابع عاا مان أجا مسااعد الادول
-8
وأصيا املصلية عل منع حاال احلرما التعسف من احلرية ومعاجلتها
واعتمد املداولة قم  10بش التعاويض عان احلرماا التعساف مان احلرياة (املرفا األول) ف
-9
تشرين الثاين/نوفمرب  2019ف الدو السا،سة والثمانني للفري العام وحد ،الفري العام ف املداولة
التعويضا الشاملة ال حي لضياي احلرما التعسف من احلرية احلصول عليها ولاد قياما بالل ،
تنااول ابلتفصااي مااا ينبغا فهما علا أنا تااداب علا النياو املشااا إليا ف إجارا املتابعااة الاال وضااع
()1
الفري العام ف عا 2016
 -10وصاا الفريا العاما كاالل نا املداولااة قام  11بشا مناع احلرمااا التعساف ماان احلريااة ف
سياق الطوا ئ الصيية العامة (املرف الثاين) ويقد الفريا العاما ف املداولا ة ،إ شاا،ا بشا جتنا
حاادوث ح اااال احلرم ااا التعس ااف ماان احلري ااة ف تنفي اال خمتل ا تااداب الط اوا ئ الص اايية العاما ة ،مث ا
التداب املتعلقة جبائية مرض ف وس كو وان (كوفيد)19-

ابء -تقدمي مذكرة مشرتكة بصفة صديق احملكمة
 -11خاالل الفااة املشاامولة ابلتقرياار ،باادأ الفري ا العام ا العم ا عل ا وضااع ماالكر مشااةكة بصاافة
ص اادي احملكم ااة ،ابلتع اااو م ااع الفري ا العام ا املع ا ابلتميي ااز ض ااد النس ااا والفتي ااا ( )2وتتعل ا املا لكر
بتوقي ا واحتج ااا مق اادما الطلب ااا الل اوايت ك اان م اان ب ااني  71ام ارأ يش ااتب ف ك ااوهنن م اان املش ااتغل
ابجلنس ويُزعم تعرضهن للعتدا البدين واجلنس أثنا االحتجا

 -12وقي ف امللكر املقدمة إ عل الدول واج محاية متتع املشتغل ابجلنس حبقوق اإلنسا ،
مبا ف ذل حقهن ف املساوا وعد التمييز ،وف عد التعرض للمعاملة اللإنسانية واملهينة ،وف احلرية
واألماان ،وف حماكمااة عا،لااة ،وف احليااا اخلاصااة واألسارية ،وف الصااية وتضاامنت املاالكر أيضا ا مشااو
اخلاربا بشا املعااي الدوليااة حلقاوق اإلنساا الا تنطبا علا جمموعاة مان القضاااي تناد ج ضامن واليااة
الفري ا العام ا  ،مب ااا ف ذل ا االحتج ااا عل ا أس اااس ق اوانني امض ااة ،وش اارو تق اادمي أس اابا التوقي ا
وضما إمكانية اللجو بشك جمد إل املراجعة القضائية للحتجا  ،واإلقرا ابجلار القسار  ،وواجا
توف سبي انتصاا فعاال مان انتهاكاا حقا وق اإلنساا وقاد فعات املالكر ف شابا /فرباير ،2020
وكانت قيد نظر السلطا القضائية املختصة ف البلد املع وقت كتابة هلا التقرير
 -13و ح الفريا العاما هباله الفرصاة لتساخ خربتا ملسااعد احملااكم الوطنياة ف التاداول بشا
قض اااي تتعل ا ابلتوقي ا واالحتج ااا  ،وك االل بفرص ا ة العم ا ابلتع اااو م ااع املكلف ااني ب ااوالي ف إط ااا
اإلجرا ا اخلاصة

جيم-

راسة عن االحتجاز التعسفي املتصل بسياسات املخدرات
 -14طلا ا جملا ااس حقا ااوق اإلنسا ااا ف قا ارا ه  22/42إل الفريا ا العاما ا إجا ارا  ،اسا ااة عا اان االحتجا ااا
التعسااف املتص ا بسياسااا املخااد ا وباادأ التيض ا للد اسا ة ف عااا  ،2019حيا ث عقااد الفري ا العام ا

__________

()1
()2
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مش اااو ا أولي ااة ،ووض ااع اس ااتبياانا ،و،ع ااا ال اادول وأص اايا املص االية اآلخا ارين إل تق اادمي مس ااا ا بشا ا
سياسا املخد ا وسيقد الفري العام تقريرا عن الد اسة إل اجمللس ف ،و ت السابعة واأل بعني

ال -معاجلة البالغات املوجهة إىل الفريق العامل خالل عام

2019

 -1البالغات احملالة إىل احلكومات
 -15اعتمد الفري العام  ،ف ،و اتا الرابعاة والثماانني واخلامساة والثماانني والسا،ساة والثماانني ،ماا
جمموع  85أيا بش  171شخص ا ف  42بلدا (انظر اجلدول أ،انه)
 -2آراء الفريق العامل
وج الفري العاما  ،وفقاا ألساالي عملا ( )3انتبااه احلكوماا  ،فيماا ق خدما إليهاا مان آ ا  ،إل
-16
َّ
قا ا ارا جلن ا ااة حق ا ااوق اإلنسا ا ااا  50/1997و 31/2003وقا ا ارا ا جمل ا ااس حق ا ااوق اإلنسا ا ااا  4/6و7/24
و ،22/42ال ا طلب اات فيه ااا ه اااات اهليئت ااا إل ال اادول أ أتخ اال آ ا الفري ا العام ا ف االعتب ااا  ،وأ
تتخل ،عناد االقتضاا  ،خطاوا مناسابة لتصايي وضاع األشاخا املسالوبة حاريتهم تعساف ا ،وأ تُبلاغ
الفريا العاما مباا اختلتا مان خطاوا ولاد انقضاا املهلاة احملاد ،ف  48سااعة بعاد إحالاة الارأ إل
احلكوما املعنية ،أُحيلت اآل ا إل املصا ،املعنية

__________

()3
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قم الرأ

الدولة

،خ احلكومة

2019/1

أسةاليا

نعم

2019/2

أسةاليا

نعم

2019/3

كمبو،ي

ال

2019/4

اتيلند

ال

2019/5

ابو

ال

2019/6

إسبانيا

نعم

2019/7

كندا

نعم

2019/8

فييت ان

نعم

2019/9

فييت ان

ال

الشخ املع (األشخا املعنيو )
برمياكوما سوبرامانيا

الرأ

معلوما املتابعة املتلقَّا

االحت ا
ج ا تعسااف  ،الفئااا الثانيااة ال توجد
والرابعة واخلامسة
ج ا تعسااف  ،الفئااا الثانيااة ال توجد
هوين ثو ترا وإيزابيلل يل بني لونغ االحت ا
والرابعة واخلامسة
ج ا تعسااف  ،الفئا ا األول ال توجد
االحت ا
أوو تشهني وييانغ سوث ين
والثانية والثالثة
االحت ا
ج ا تعسااف  ،الفئااا األول ال توجد
س افو كو نرو
والثانية والثالثة
ج ا تعسااف  ،الفئااا األول أُفا ا اارج ع ا ا اان الس ا ا اايد كينغ ا ا ااا (بس ا ا ااب
االحت ا
ه ف مومبو كينغا
خمالف ا ا ااا إجرائي ا ا ااة) وهن ا ا ااا إج ا ا ارا
والثانية والثالثة واخلامسة
جديد اليزال مستمرا وسا يتمكن ف
حا ا ا ااال تربئتا ا ا ا  ،ما ا ا اان تقا ا ا اادمي طلا ا ا ا
لليص ااول علا ا تعويضا ا ا و يا اار،
بعااد أ طلا وأ،خلاات تعااديل
تش اريعية ف عااا ( 2019املعلومااا
وا  ،من احلكومة)
ج ا تعسااف  ،الفئااا الثانيااة يتخ ا اال أ إجا ا ارا لتنفي ا اال الا ا ارأ
جا ااو  ،كويشا ااا إ انفا ااا و وجا ااو  ،االحت ا
(املعلوما وا  ،من املصد )
سانشا ا ا ا ا ا اايز إ بيكا ا ا ا ا ا ااانيول وأو يا ا ا ا ا ا ااول والثالثة واخلامسة
جونك اس إ فييس
ال ي ا ازال الس ا اايد ت ا ااو قي ا ااد اإلف ا اراج
االحتجا تعسف  ،الفئة الرابعة
إبراهيم تو
املشاارو إل حااني ترحيلا ماان كناادا
(املعلوما وا  ،من احلكومة)
ج ا تعسااف  ،الفئااا األول ال توجد
االحت ا
،و نغوين هوو كوو
والثانية والثالثة
ج ا تعسااف  ،الفئااا األول ال توجد
االحت ا
ترا ث شوا
والثانية والثالثة واخلامسة

GE.20-09970

A/HRC/45/16
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اآلراء املعتمدة خالل ورات الفريق العامل الرابعة والثماني واخلامسة والثماني والسا سة والثماني

A/HRC/45/16

2019/11

االحتا ،الروس

ال (مت خر)

2019/12

إسبانيا

نعم

2019/13

مجهو ية فنزويل البوليفا ية

نعم

2019/14

املكسي

نعم

8

2019/10

أذ بيجا وتركيا

نعم

ج ا تعسااف  ،الفئااا األول يتخ ا اال أ إجا ا ارا لتنفي ا اال الا ا ارأ
االحت ا
(املعلوما ا ا ااا وا  ،م ا ا ا اان املص ا ا ا ااد )
والثالثة واخلامسة
و ُحكم علا السايد جيهاا ابلساجن
ملااد تسااع ساانوا ولكاان القضااية ال
ت ا ا ا ا ا ازال معلق ا ا ا ا ا ااة و يطال ا ا ا ا ا ا أب
تعا ا ا ا ااويض (املعلوما ا ا ا ااا وا  ،ما ا ا ا اان
احلكومة)
االحت ا
ج ا تعسااف  ،الفئااا األول ال توجد
،ميية ميخايلو
والثانية والثالثة واخلامسة
ج ا تعسااف  ،الفئااا الثانيااة يتخ ا اال أ إجا ا ارا لتنفي ا اال الا ا ارأ
خواكني فاو إ تشايا ييلو ،وخوساي االحت ا
(املعلوما وا  ،من املصد )
ول إ أنااد يو ،و اؤول وميبااا إ وياادا ،والثالثة واخلامسة
و،ولو يس ابسا إ كول
أوسااكا ،وفااال ا ساايا ،وماااكو توليااو االحتجا ا تعسااف  ،الفئتااا األول ال توجد
أو تيغا ا ااا فا ا ا اااس ،وخيسا ا ااوس ي ما ا ااو والثالثة
إيروسا ا ااكني ه يا ا ارا ،وكا ا ااا لوس ما ا ااا تني
ال ا و ينزو لا ااوبيز ،وليا ااز كا ولينا ااا سانشا اايز
 ،وخاس ،وت يزا ما ي  ،بريسكو
ابساكال ،وكاا من ت يازا لاو ينزو الناد ،
وكا ا ااو م إ،وا ،و بيتا ا ااانكو كوا تا ا ااو،
وبي ا ااد و اببل ا ااو ب ني ا ااا مد ي ا ااد ،و،يفي ا ااد
أنطوني ا ا ا ااو وما ا ا ا ا و وما ا ا ا ا و ،وبلينا ا ا ا اادا
بياتريس أومانيا بيا يس
ج ا تعسااف  ،الفئااا األول االحتجا ااا وفق ا ا ا ألحكا ااا القا ااانو ،
االحت ا
فائي مينديث ابلينثويل
والثالثة واخلامسة
وأصا ا د القاضا ا ا املخ ا اات حكما ا ا ا
ابإل،انا ا ااة ،ويقضا ا ا السا ا اايد منا ا ااديث
ابلينثا ا ا ا ااويل حاليا ا ا ا اا ما ا ا ا ااد عقوبتا ا ا ا ا
والتيقي ا جااا مناال عااا  ،2017ف
م ازاعم تع االي احملتج ااز (املعلوم ااا
وا  ،من احلكومة)

GE.20-09970

قم الرأ

الدولة

،خ احلكومة

الشخ املع (األشخا املعنيو )
مصطف جيها

الرأ

معلوما املتابعة املتلقَّا

A/HRC/45/16

2019/16

نيكا ا وا

ال

2019/17

طاجيكستا

ال (مت خر)

2019/18

ليبيا

ال

2019/19

نيكا ا وا

ال

2019/20

الصني

نعم

2019/21

مصر

ال

2019/22

اململكة العربية السعو،ية

نعم

2019/23

املغر

نعم

GE.20-09970

2019/15

الصني

ال (مت خر)

ج ا تعسااف  ،الفئااا األول يتخ ا اال أ إجا ا ارا لتنفي ا اال الا ا ارأ
االحت ا
(املعلوما وا  ،من املصد )
والثانية والثالثة واخلامسة
االحت ا
ج ا تعسااف  ،الفئااا األول ال توجد
كا لوس امو برينيس سانتشيث
والثانية والثالثة
ج ا تعسااف  ،الفئااا األول ال توجد
االحت ا
بو و مهر يو و
والثانية والثالثة واخلامسة
االحتجا ا تعسااف  ،الفئتااا األول ال توجد
حممد الرجيل ومة
والثالثة
االحت ا
ج ا تعسااف  ،الفئااا األول ال توجد
توماس امو مالدوان،و ب يز
والثانية والثالثة
ج ا تعسااف  ،الفئااا األول أف اارج عا ن الس اايد ج ااني (املعلوم ااا
االحت ا
جني جيانغوا وتشني يونغمني
وا  ،من املصد )
والثانية والثالثة واخلامسة
ج ا تعسااف  ،الفئااا األول ال توجد
وضا ا ااة مس ا ا ا سا ا ااعد خا ا اااطر ،وأم ا ا ا االحت ا
جمد احلسي حسن ،وحبيبة حسن والثانية والثالثة
حس ا اان ش ا ااطة ،وس ا ااا مح ا ااد أن ا ااو
الس اايد حمم ااد ،وهب ااة أس ااامة عي ااد أب ااو
عيسا  ،وفاطمااة حممااد عيااا ،،وسااا
حممااد مض ااا عل ا إب اراهيم ،وإس ارا
عب ا ااده عل ا ا فرح ا ااا  ،وم ا اارمي عم ا ااا،
الدين أبو تر  ،وفاطماة عماا ،الادين
عل أبو تر  ،وآياة عصاا الشايا
عم ا اار ،وخل ا ااو ،الس ا اايد حمم ا ااد الس ا اايد
الفلحج  ،وصفا عل فرحا
االحتجا ا تعسااف  ،الفئتااا األول ال توجد
أمحد خالد حممد احلصا
والثالثة
ج ا تعسااف  ،الفئااا األول ال توجد
االحت ا
لعروس اندو
والثانية والثالثة واخلامسة
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قم الرأ

الدولة

،خ احلكومة

الشخ املع (األشخا املعنيو )
يو وينشينغ

الرأ

معلوما املتابعة املتلقَّا

2019/25

بنما

ال

2019/26

اململكة العربية السعو،ية

نعم

2019/27

الكام و

نعم

2019/28

اإلما ا العربية املتيد

نعم

2019/29

مصر

ال

2019/30

مو امبي

ال

2019/31

البيرين

ال (مت خر)

A/HRC/45/16

2019/24

واندا

نعم

ج ا تعسااف  ،الفئااا األول ال توجد
االحت ا
والثانية والثالثة
االحتجا تعسف  ،الفئة الثالثة أُف ا ا اارج ع ا ا اان الس ا ا اايد ت ا ا ارا ،ف ك ا ا ااانو
يكا ،و ترا ،بو اس
الثاين/ين اااير  ،2010شا اريطة أ ميثا ا
أما احملكمة مارتني ف الشاهر وهالا
اإلجرا ال يزال سا يا و متان بنماا
السا ا ا اايد تا ا ا ارا ،تعويضا ا ا ا ا و ا ا ا ا ه ما ا ا اان
أشا ا ااكال جا ا اارب الضا ا اار  ،و جيا ا اار أ
حتقي ف انتهاكا حقوق اإلنساا
احملتملة املتعلقة ابلقضية (املعلوما
وا  ،من احلكومة)
ج ا تعسااف  ،الفئااا األول ال توجد
عبااد الكاارمي حممااد احلااواج ومن ا عبااد االحت ا
والثانية والثالثة واخلامسة
هللا أمحد آل آ،
قاار الفري ا العام ا عااد مراجعااة نق السايد فوتساو إل املغار ألسابا
إي ميشي فوتسو
طبية (املعلوما وا  ،من املصد )
الرأ قم 2017/40
عبااد هللا سااام عبااد العفااو أبااو بكاار االحتجا ا تعسااف  ،الفئتااا األول يتخ ا اال أ إجا ا ارا لتنفي ا اال الا ا ارأ
(املعلوما وا  ،من املصد )
والثالثة
ويسر سام عبد العفو أبو بكر
ال ي ا ازال الشخص ا ااا يقض ا اايا م ا ااد
عقوبتهما ااا و يطالبا ااا بتعويضا ا ا أو
بتيقيقا ا ا ا ااا ومتتثا ا ا ا ا التشا ا ا ا اريعا
الوطنية حلقوق اإلنسا (املعلوما
وا  ،من احلكومة)
االحت ا
ج ا تعسااف  ،الفئااا األول ال توجد
قاصر واحد
والثالثة واخلامسة
ج ا تعسااف  ،الفئااا األول ال توجد
االحت ا
أما ،أبوبكر
والثانية والثالثة
ج ا تعسااف  ،الفئااا األول ال توجد
االحت ا
اح أمحد حبي يوس
والثانية والثالثة
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قم الرأ

GE.20-09970

الدولة

،خ احلكومة

الشخ املع (األشخا املعنيو )
،ي شيما ويغا ا وأ،لني ويغا ا

الرأ

معلوما املتابعة املتلقَّا

A/HRC/45/16

2019/33

مجهو ية إيرا اإلسلمية

نعم

2019/34

االحتا ،الروس

ال (مت خر)

فل،مي ألوشكني

2019/35

الصني

نعم

تصاو سانتسيانغ (جو تصاو)

2019/36

الصني

ال (مت خر)

وانغ ي وجيانغ ونغ

2019/37

بو وند

ال

ج ما وكوك

2019/38

كولومبيا

ال

ألكسند ف نو

2019/39

مجهو ية فنزويل البوليفا ية

نعم

بيد و خاميس كريويو

2019/40

مجهو ية فنزويل البوليفا ية

نعم

خوا كا لوس يكيسينس ما تينيث

2019/41

مصر

ال

إبراهيم عبد املنعم متويل حجا

ولروخ إبراهيم إيرائ

GE.20-09970

2019/32

مجهو ية إيرا اإلسلمية

ال

ج ا تعسااف  ،الفئااا األول خفر السيد مالكبو من مجهو ية إيارا
االحت ا
اإلساالمية ف آ /أ سااطس 2019
والثانية والثالثة واخلامسة
و يا ا ااتم تنفيا ا اال الا ا ارأ (املعلوما ا ااا
وا  ،من املصد )
االحت ا
ج ا تعسااف  ،الفئااا األول ال توجد
والثانية والثالثة
ج ا تعسااف  ،الفئااا األول ال توجد
االحت ا
والثالثة واخلامسة
ج ا تعسااف  ،الفئااا الثانيااة ال توجد
االحت ا
والثالثة واخلامسة
ج ا تعسااف  ،الفئااا األول يتخ ا اال أ إجا ا ارا لتنفي ا اال الا ا ارأ
االحت ا
(املعلوما وا  ،من املصد )
والثانية والثالثة
ج ا تعسااف  ،الفئااا األول ال توجد
االحت ا
والثانية والثالثة
االحتجا تعسف  ،الفئة الثالثة ال ميكا ا اان لليكوما ا ااة أ تفا ا اارج عا ا اان
الس اايد ف ن ااو (املعلوم ااا وا  ،م اان
احلكومة)
يتخ ا اال أ إجا ا ارا لتنفي ا اال الا ا ارأ
(املعلوما وا  ،من املصد )
ج ا تعسااف  ،الفئااا األول أُفا ا اارج عا ا اان السا ا اايد خا ا اااميس كريوياخ ا ااو
االحت ا
إفراج ا ا ا مش ا ااروط ا (املعلوم ا ااا وا ،
والثانية والثالثة
من املصد )
االحت ا
ج ا تعسااف  ،الفئااا األول ال توجد
والثانية والثالثة واخلامسة
ج ا تعسااف  ،الفئااا األول يتخ ا اال أ إجا ا ارا لتنفي ا اال الا ا ارأ
االحت ا
(املعلوما وا  ،من املصد )
والثانية والثالثة واخلامسة
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قم الرأ

الدولة

،خ احلكومة

الشخ املع (األشخا املعنيو )
سعيد مالكبو

الرأ

معلوما املتابعة املتلقَّا

A/HRC/45/16

مصر

2019/43

نيكا ا وا

ال

أماي إيفا كوبنز اثمو ا

ج ا تعسااف  ،الفئااا األول
االحت ا
والثانية والثالثة واخلامسة

2019/44

فييت ان

نعم

2019/45

فييت ان

نعم

2019/46

الكام و

نعم

2019/47

بنما

نعم

2019/48

مو يتانيا

ال

2019/49

إندونيسيا

نعم

2019/50

فرنسا
مجهو ية إيرا اإلسلمية

نعم
ال

ج ا تعسااف  ،الفئااا األول
االحت ا
هو نغويني فا هوا
والثانية والثالثة واخلامسة
ج ا تعسااف  ،الفئااا األول
االحت ا
يل ،ن لوونغ
والثانية والثالثة واخلامسة
االحتجا ا تعسااف  ،الفئتااا األول ال توجد
مانتشو بيبيكس تس
والثالثة
االحتجا تعسف  ،الفئة الثالثة متت تربئة السيد ما تينيل وأُفرج عن
يكا ،و ما تينيل
قب ا ا اعتم ا ااا ،ه ا االا ال ا ارأ وال ي ا ازال
التيقي جاا يا ،اساتنا،ا إل شاكو
قا اادمها حما ااام الا اادفا (املعلوما ااا
وا  ،من احلكومة)
ج ا تعسااف  ،الفئااا األول ال توجد
عب ا ااد ال ا اارمحن و،ا ،والش ا ااي حمم ا ااد االحت ا
والثانية واخلامسة
جدو
االحتجا ا تعسااف  ،الفئتااا األول ال توجد
ماتياس إيشا
والثالثة
ال توجد
ُحفظت القضية
حممد األشر
ج ا تعسااف  ،الفئااا األول ال توجد
االحت ا
نزا خكا
والثالثة واخلامسة

2019/51

ال

ج ا تعسااف  ،الفئااا األول
االحت ا
والثانية والثالثة واخلامسة

مت اات تربئ ااة جه ااا ،احل اادا ،م اان بع ااض
وحكم علي ابلسجن ملد 10
التهمُ ،
س اانوا ب ااتهم أخ اار و يتخ اال أ
إجا ا ارا لتنفيا ا اال الا ا ارأ (املعلوما ا ااا
وا  ،من املصد )
أُفرج عن السيد كوبنز اثماو ا إفراجاا
مشااروط ا مبوجا قااانو للعفااو ،وهااو
ال يلغا السااجل اجلنائياة وقاابض
عليها ا ا ااا بعا ا ا ااد ذل ا ا ا ا ما ا ا اار أخا ا ا اار
(املعلوما وا  ،من املصد )
يتخ ا اال أ إجا ا ارا لتنفي ا اال الا ا ارأ
(املعلوما وا  ،من املصد )
ال توجد
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2019/42

الدولة

،خ احلكومة

الشخ املع (األشخا املعنيو )
جها ،احلدا ،وعصا احلدا،

الرأ

GE.20-09970

قم الرأ

معلوما املتابعة املتلقَّا

A/HRC/45/16

2019/54

املكسي

نعم

2019/55

اإلما ا العربية املتيد

ال (مت خر)

2019/56

اململكة العربية السعو،ية

نعم

2019/57

مجهو ية كو ي الشعبية الدميقراطية
قطر

نعم
نعم

يل ها سو
جو ويسل ،اونز

2019/59

البيرين

نعم

حممد م ا عل موس

2019/60

بيل وس

نعم

أ بعة قاصرين

2019/61

،ولة بوليفيا املتعد ،القوميا

ال

خوسي ما ي لييس خوستينيانو

2019/53

2019/58

االحتجا تعسف  ،الفئة األول ال توجد
ج ا تعسااف  ،الفئااا األول يتخ ا اال أ إجا ا ارا لتنفي ا اال الا ا ارأ
االحت ا
(املعلوما وا  ،من املصد )
والثانية والثالثة واخلامسة
ج ا تعسااف  ،الفئااا األول ال توجد
االحت ا
والثانية والرابعة
االحتجا ا تعسااف  ،الفئتااا األول ال توجد
والثالثة
االحت ا
ج ا تعسااف  ،الفئااا األول ال توجد
والثالثة واخلامسة
االحتجا تعسف  ،الفئة األول ال توجد
االحتجا تعسف  ،الفئة الثالثة أفا اارج عا اان السا اايد ،اونا ااز بعا ااد عف ا ااو
خا ا ا ا ا ااا (املعلوما ا ا ا ا ااا وا  ،ما ا ا ا ا اان
احلكومة)
ج ا تعسااف  ،الفئااا األول أفا اارج عا اان السا اايد موسا ا وصا ااد
االحت ا
حبق عقوبة بديلة للعم ف صندوق
والثانية والثالثة واخلامسة
خ  ،بعد العفو (املعلوما وا ،
من املصد )
االحتجا تعسف لثلثة قاصرين ال توجد
ما اان الفئا ااة األول وقا ااد حفظا ا ت
القضية ف حالة قاصر واحد
ج ا تعسااف  ،الفئااا األول أفاارج عاان الساايد لياايس خوسااتينيانو
االحت ا
ونفاال هاالا ال ارأ جزئياا (املعلومااا
والثانية والثالثة
وا  ،من املصد )
GE.20-09970

2019/52

مجهو ية كو ي الشعبية الدميقراطية
تركيا

نعم
نعم
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قم الرأ

الدولة

،خ احلكومة

الشخ املع (األشخا املعنيو )
يو سي كانغ
مليكا ا ا ا ااة وكسا ا ا ا ا ا وحمما ا ا ا ااد ف ا ا ا ا ااات
وكسا
خوسا ااي  ،ال ابث ف ما ااا كا ااروث
وأ ين بويثيا
عب ا ا ا ااد املل ا ا ا ا حمم ا ا ا ااد أمح ا ا ا ااد حمم ا ا ا ااد
املخنق  ،وعبد هللا حممد أمحد عطية
عباس حج احلسن

الرأ

معلوما املتابعة املتلقَّا

A/HRC/45/16

ابو

2019/63

كواب

نعم

2019/64

املكسي

نعم

2019/65

مصر

ال

خو يي ا يااا بيلوتااو ،وما ب ا ميناادو ا
ييس ،وإيفا أما و هيدالغو
يكا ا ا ا ا ا ااا ،و و ،يغيا ا ا ا ا ا ااز أ،فينك ا ا ا ا ا ا ااوال
ولوسيانو و ،يغيز اموس
عم ا ااا يس ا اار عب ا ااد العزي ا ااز الس ا ااو،اين
َّ
وب االل حس اانني عب ااد العزي ااز حس اانني
وقاصريْن اثنني آخريْن

2019/66

طاجيكستا

ال (مت خر)

سا ااعيد عما اار حسا ااي  ،وحمما ااد علا ا
فا ا ااايز  -حمما ا ااد ،و محا ا ااة هللا ج ا ا ا ،
و بيا ا ا ا ااد هللا يا ا ا ا ا  ،ووحيا ا ا ا ااد خا ا ا ا ااا
كوسيدينو  ،وقيا الا دين أفاا و ،
وعبد القها ،افلتو  ،وحكماة هللا
س ا ا ا ا ااي اهل ا ا ا ا ااد  ،وس ا ا ا ا ااعد ال ا ا ا ا اادين
وستامو  ،وشاري انبييا  ،وعباد
الصمد ايراتو

ال

االحتجا ا تعسااف  ،الفئتااا األول ال ت ا ا ازال احملاكما ا ااة جا يا ا ااة وال ي ا ا ازال
السيد نغامبيا هان االحتجاا السااب
والثالثة
للمياكماة وفيمااا يتعلا مبسا لة حتيااز
القاض  ،فإ اجمللاس األعلا للقضاا
ينظار ف املسا لة وقاد أُ،خلات بعااض
التع ااديل التش اريعية املتعلق ااة حبق ااوق
الا ا اادفا ف عا ا ااا ( 2019املعلوما ا ااا
وا  ،من احلكومة)
االحت ا
ج ا تعسااف  ،الفئااا األول ال توجد
والثانية والثالثة
ج ا تعسااف  ،الفئااا األول ال توجد
االحت ا
والثانية والثالثة واخلامسة
صاار
االحت ا
ج ا تعسااف  ،الفئااا األول متاات تربئااة ثلثااة ماان هااؤال ال ُق َّ
وحكا م علا القاصاار الرابااع ابلسااجن
والثالثة واخلامسة
ُ
ملا ا ااد ثا ا االث سا ا اانوا (املعلوما ا ااا
وا  ،من املصد )
االحت ا
ج ا تعسااف  ،الفئااا األول ال توجد
والثانية والثالثة واخلامسة
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قم الرأ

GE.20-09970

2019/62

الدولة

،خ احلكومة

الشخ املع (األشخا املعنيو )
ما لوا نغامبيا

الرأ

معلوما املتابعة املتلقَّا

A/HRC/45/16

املغر

2019/68

السلفا،و

ال (مت خر)

2019/69

مجهو ية كو ي الشعبية الدميقراطية

نعم

2019/70

الوالي املتيد األمريكية

ال

2019/71

اململكة العربية السعو،ية

نعم

2019/72

الصني

نعم

2019/73

البيرين

نعم

2019/74

أسةاليا

نعم

2019/75

مجهو ية فنزويل البوليفا ية

نعم

2019/76

الصني

ال (مت خر)

ال (مت خر)

GE.20-09970

قم الرأ

الشخ املع (األشخا املعنيو )
ج ا تعسااف  ،الفئااا األول ت اادهو األوض ااا وح اادثت أعم ااال
إب اراهيم املس اايي  ،ومصااطف بوكع ااة ،االحت ا
عن ا ا ا ض ا ا ااد الس ا ا اايد الواحي ا ا ااد ف
ومحز الرام  ،والسال ابب  ،وحمماد والثانية والثالثة واخلامسة
السا ا ااجن (أعما ا ااال انتقاميا ا ااة) وقا ا ااد
الا ا ا ااركييب ،والكنتا ا ا اااو الا ا ا اارب ،وعا ا ا ااايل
ت ا اادهو ظ ا اارو احتج ا ااا الس ا ااا،
الش ا ا اارق  ،وعم ا ا اار العجن ا ا ااة ،وانص ا ا اار
الاارب و،ا،ا واحلفيظا  ،واعتقا الساايد
أمنك ا ا ا ااو  ،وأمح ا ا ا ااد ابعل ا ا ا ا  ،وعزي ا ا ا ااز
ابعلا ا ا ما ا اان جديا ا ااد و يتخا ا اال أ
الواحيا ا ا ا ااد  ،وحمما ا ا ا ااد ،ا،ا ،وعما ا ا ا اار
إجا ا ارا لتنفيا ا اال الا ا ارأ (املعلوما ا ااا
بييىن ،وعبد املول احلفيظ
وا  ،من املصد )
س ااا ،ي ا وس ااا يو وخ ا ا س اايا ،االحت ا
ج ا تعسااف  ،الفئااا األول ال توجد
وب ا ا ا ا ا ات ما ريت ا ا ا ا ااا أ اان ه انن ا ا ا ا ااديز ،والثالثة واخلامسة
وإيفلني بياتريس ه اننديز كرو
االحتجا ا تعسااف  ،الفئتااا األول ال توجد
هوانغ وو
والثانية
ج ا تعسااف  ،الفئااا األول ال توجد
االحت ا
حممد القيطاين
والثالثة واخلامسة
االحت ا
عيس النخيف  ،وعبد العزيز يوس
ج ا تعسااف  ،الفئااا األول ال توجد
حممد الشبيل وعيس حامد احلامد والثانية والثالثة واخلامسة
االحتجا ا تعسااف  ،الفئتااا األول ال توجد
ما سويدا
والثالثة
ج ا تعسااف  ،الفئااا األول أفرج عن قاصارين (املعلوماا وا ،
االحت ا
تسعة قاصرين
من احلكومة)
والثالثة واخلامسة
االحتجا ا تعسااف  ،الفئتااا الرابعااة ال توجد
سيد أكرب جعفر
واخلامسة
ج ا تعسااف  ،الفئااا الثانيااة ال توجد
االحت ا
وبرتو أوخينيو ما يرو بو خاس
والثالثة واخلامسة
ج ا تعسااف  ،الفئااا األول ال توجد
االحت ا
شن شوتشينغ ولو جينسونغ
والثانية والثالثة واخلامسة
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2019/67

الدولة

،خ احلكومة

الرأ

معلوما املتابعة املتلقَّا
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2019/78

املغر

ال (مت خر)

2019/79

تركيا

نعم

إكا ،مي

2019/80

مجهو ية فنزويل البوليفا ية

نعم

كا لوس ما و كوملينا يس

2019/81

مجهو ية فنزويل البوليفا ية

نعم

2019/82

الكويت

نعم

ك ا ا ااا لوس ميغوي ا ا ا أ يس ا ا ااتيمونو ،
اماس
وليد أنطوا مبا

2019/83

تو و

نعم

فويل ساتشيف

2019/84

إسرائي

ال

2019/85

ليبيا والسنغال والوالي املتيد األمريكية ال

أفره ا ا ااا لي ا ا ااد ما  ،وبنه ا ا اااس فرمي ا ا ااا
ومو ،خا بريزل
سا الغرييب

ج ا تعسااف  ،الفئااا األول ال توجد
االحت ا
والثانية والثالثة
ج ا تعسااف  ،الفئااا األول يتخ ا اال أ إجا ا ارا لتنفي ا اال الا ا ارأ
االحت ا
(املعلوما وا  ،من املصد )
والثانية والثالثة
االحتجا ا تعسااف  ،الفئتااا الثانيااة بعد اعتما ،الارأ  ،متات تربئاة السايد
،مي ومن تعويضا مالياا و مايل
واخلامسة
(املعلوما وا  ،من املصد )
ج ا تعسااف  ،الفئااا األول أُفاارج عاان الساايد مااا و كوملينااا يس
االحت ا
(املعلوما وا  ،من احلكومة)
والثانية والثالثة واخلامسة
االحتجا ا تعسااف  ،الفئتااا األول ال توجد
والثالثة
االحتجا ا تعسااف  ،الفئتااا األول يع ااد الس اايد مب ااا حمتج ازا ،وف ا خار م اان
البلد (املعلوما وا  ،من احلكومة)
والثالثة
ج ا تعسااف  ،الفئااا األول ال توجد
االحت ا
والثانية والثالثة واخلامسة
االحت ا
ج ا تعسااف  ،الفئااا األول ال توجد
والثانية والثالثة واخلامسة
االحتجا ا تعسااف  ،الفئتااا األول يتخ ا اال أ إجا ا ارا لتنفي ا اال الا ا ارأ
(املعلوما وا  ،من املصد )
والثالثة
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قم الرأ

الدولة

،خ احلكومة
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2019/77

مصر والسو،ا

مصر :ال السو،ا  :نعم

الشخ املع (األشخا املعنيو )
حممااد حساان علاايم ش اري  ،املعاارو
أيضا ابسم حممد بوش
من بن عبد هللا

الرأ

معلوما املتابعة املتلقَّا

A/HRC/45/16

 -3إجراءات املتابعة
 -17يبااني اجلاادول أعااله املعلومااا الا تلقاهااا الفريا العاما حااى  30حزيرا /يونيا  2020عمالا
إبجرا املتابعة الل اعتمده ف ،و ت السا،سة والسبعني ،املعقو ،ف آ /أ سطس 2016
 -18ويشاكر الفريا العاما املصااا ،واحلكوماا علا الار،و ،الا قادمتها ف ساياق إجرائا املتعلا
ابملتابعااة ،ويا دعو مجيااع األط ارا إل التعاااو وإل تقاادمي هااله الاار،و ،ا أن ا يلحا أ هااله الاار،و،
ال تع ابلضرو تنفيل آ ائ ويشجع الفري العام املصا ،واحلكوما عل أ توفر معلوما شاملة
ع اان اإلف اراج ع اان األف ارا ،ال االين ك ااانوا موض ااو آ ائ ا و ا ذل ا م اان املعلوم ااا  ،كتل ا املتعلق ااة ب اادفع
مسا ااتيقا التعا ااويض و/أو جا اارب األضا ارا  ،والتيقيا ا ف االنتهاكا ااا املا ا دَّعا حلقا ااوق اإلنسا ااا  ،وأ
تغي ا أخر عل صعيد التشريعا أو املما سا وفق ا للتوصيا املقدمة
 -4اإلفراج عن األشخاص موضوع آراء الفريق العامل
 -19حييط الفري العام علما مع التقدير ابملعلوما الوا  ،خلل الفة من  1كانو الثاين/ينااير
إل  31كانو األول،/يسمرب  2019بش اإلفراج عن األشخا موضو آ ائ التالية أمساؤهم:
•

وساتا اب اايموكو ات،جا (الارأ
 -أفرج عن بعد صدو عفو

•

منا ا بشا ا حمما ااد بشا ا ومحا ا د عا ااوض حمما ااو ،عبا ااد احلا اااف  ،وبكا اار حمما ااد عبا ااد
اللطي  ،وجمد فا وق أمحد حممد ،وحمسن بيع سعد الدين ،ومصطف كام حممد
ط (الرأ قم  ،2018/28مصر)

•

GE.20-09970

مي قط بسيوين قط جبا (الرأ

قام  ،2018/23مجهو ياة الكونغاو الدميقراطياة)

قم  ،2018/63مصر)  -إفراج مؤقت

قم  ،2018/69مجهو ية كو ي)  -أُفرج عن بكفالة

•

جيونغ و كيم (الرأ

•

ألكسا خوسااي ألفااا يز مااا تينيز ،وخاوا كااا لوس أ ينااو  ،ال هااو ات ،و،ييغااو بينيا
أ توندوا ا بينيدا ،وخانوي اب يوس ه اننديز ،وبيد و نيلسو ب يو ،وإ،وا ،و بلنكو
كاستيا ،وإسرايي كاس يس إستيبا  ،و،افيد كانينسيا كالديرو  ،وأ يل كاستانيو ،ي
تا ااو و ،وخا ا واكني كا ااونةيراس ب يا ااو ،و،يفا اايس مانويا ا كريسا اابو كونسا ااتان  ،و ليا اازل
،اكا ااوس اما ااوس ،وألفا اار إنريكا ا  ،ليا ااو  ،وما ااا تني خوسا ااي إسكو سا اايا كاسا ااياين،
وهيل ااد إسكو س اايا ،ول ااويس إس اابيتا أف اايل ،وخرم ااا إس اابيتا ،وويلي ااا إس ااتيمو وي ااز،
وخوا ،افيد فراننديز فيلو ي ،وما لو إ نستو فوينتس أوفييدو ،وإيفا أنطونيو اال
ام ا ااوس ،وابترس ا ااو ا س ا اايا خولي ا ااو ،وإميرس ا ااو ا ااونزاليز اب ي ا ااوس ،وهيل ا ااني ك ا اااترين
هينكابيي ا بروتش ا و ،وإيف اار خوس ااي خوليا و أ ريس ااو  ،و،يف اايس خولي ااو أ ريس ااو ،
وهيكت ااو خوسا ااي ماتشا ااا،و ،وفيكتا ااو ألفونسا ااو ما اااكيز تشا اايكيخو ،ونا ااو بيس ما ااا تينيز
ت ااو يس ،وخوس ااي أبيغاي ا م ان اادا س ااونييغا ،وإين ااو مونتيم ان اادا مولين ااا يس ،وب االس
اب،ي ،وإ،لب تو أو تيغا
إلياس مو ينو أوتشوا ،وخوسي ستالني مو ينو ،وإسياق نونييز خ
سا اايلغا،و ،ون يا ااو أو تيا ااز أوخبيا اات ،وسا اااها،يس ابلومينا ااو ابنيغا ا اس ،وخا ااا،ير اب ،و،
وفارانكلني فيكتااو ب يااز ،ولااويس ألربتااو ب يااز ،ي  ،و،ا وياان كا و  ،وإ،لب تااو امااوس
ت ا  ،وخو خ و ،يغيز فيتوال ،وكا لوس ألربتو و ،يغياز ،ولاويس فراننادو و ،يغياز،
و،انيي ا وخااانو بيخااا ،و،يسااو ساااندوفال مااا ميو  ،وويليااا إنريك ا سااا ابيا أوساابينو،
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وخوسااي كاالسااا سااا ميينتو مااا تيلو ،و وانلااد سااوتو ي ينااا ،ولا ويس س اوا يز ،وبيااد و
س اوا يز ،ويئ ا اتبياااس ابلااديز ،وويلفرياادو تيه ا ا  ،وخيسااوس ألربتااو ت ا ا مونسااو ،
وخوس ااي ل ااويس ت ااو يس ،وفرانن اادو ابلنس اايا ،ول ااويس ابريي ا بيخ ااا ،و،ويل اار يبي ااز ك ااا يخو
(الرأ قم  ،2018/72مجهو ية فنزويل البوليفا ية)
•

صابر العجيل (الرأ

•

ه ف مومبو كينغا (الرأ

•

جني جيانغوا( ،الرأ

•

قم  ،2018/77تونس)  -إفراج مشرو
قم  ،2019/5ابو )
قم  ،2019/20الصني)

ولروخ إبراهيم إيرائ (الرأ

قم  ،2019/33مجهو ية إيرا اإلسلمية)

•

بيد و خاميس كريويو (الرأ قم  ،2019/39مجهو ية فنزويل البوليفا ية)  -إفراج مشرو

•

أم ا اااي إيف ا ااا ك ا ااوبنز اثم ا ااو ا (ال ا ارأ ق ا اام  ،2019/43نيك ا ااا ا وا)  -إف ا اراج مش ا اارو ف
حزيرا /يوني ا  2019م اان خ االل ق ااانو عف ااو ،وه ااو ال يلغ ا الس ااجل اجلنائي ااة وف
تشرين الثاين /نوفمرب  ،2019قبض عليها بتهم مرتبطة هبلا املوضو

•
•

قم  ،2019/47بنما)

يكا ،و ما تينيل (الرأ

عبد الرمحن و،ا ،والشي حممد جدو (الرأ قم  ،2019/48مو يتانيا)  -إفراج مشرو

•

جو ويسل ،اونز (الرأ

•

فويل ساتشيف (الرأ

قم  ،2019/58قطر)  -أفرج عن بعد عفو خا
قم  ،2019/83تو و)  -أُفرج عن بعد عفو ائس

 -20ويع اار الفري ا العام ا ع اان امتنان ا لليكوم ااا ال ا اخت اال إجا را ا إجيابي ااة وأفرج اات ع اان
حمتجازين كااانوا موضااو آ ائا ا أنا يعاار عاان أساف أل ،والا شااى تتعاااو ف تنفياال اآل ا وحيااث
تل الدول عل القيا بلل عل سبي االستعجال ويل خكر الفري العام أب استمرا احتجا هؤال
األف ارا ،ه ااو انته ااا متواص ا حلقه اام ف احلري ااة مبوج ا امل ااا 9 ،م اان اإلع اال الع ااامل حلق ااوق اإلنس ااا
وفيما خي الدول األعضا  ،مبوج املا 9 ،من العهد الدويل اخلا ابحلقوق املدنية والسياسية
 -5ر و فعل احلكومات خبصوص آراء سابقة
 -21خاالل الفااة املشاامولة ابلتقرياار ،تل خقا الفري ا العام ا عااد ،و ،ماان بعااض احلكومااا بش ا
آ ائ السابقة
 -22وف  5حزيرا /يونيا  ،2019خ ،حكومااة كا اخسااتا علا الارأ
أ استنتاجات ال ميكن أ تتف مع الوقائع أو مع أحكا القانو الدويل

قاام  ،2018/67مشا إل

 -23وف  17حزيرا /يونيا  ،2019خ ،حكومااة واناادا عل ا الارأ قاام  ،2019/24مش ا إل أ
احتجاا ،ي شاايما ويغاا ا وأ،لااني ويغااا ا قاد سااا وفقا ا للقااانو وابتبااا اإلجارا ا القانونيااة الواجبااة
وذكر احلكومة أهنا ال تزال ملتزمة بسيا ،القانو وأهنا تعترب أ القضا الرواند قد فص ف القضية
ولن تواص النظر فيها
 -24وف  9متو /يوليا  ،2019ف أعقااا وفااا كمااال الاادين فخااا  ،موضااو الارأ
قدمت حكومة اجلزائر معلوما عن حالت الصيية أثنا احتجا ه
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 -25وفيمااا يتعل ا ابآل ا قاام  ،2019/1و ق اام  ،2019/2و قاام  ،2019/74ذكاار حكومااة أس اةاليا
أهنا كانت ،ائماا تتعااو حبسان نياة ماع الفريا العاما بياد أ احلكوماة ال توافا ماع كا االحاةا علا
التوصيا الوا  ،ف اآل ا
 -6طلبات إعا ة النظر يف اآلراء املعتمدة
-26

نظر الفري العام ف طلبا إعا ،النظر ف اآل ا

التالية:

•

الرأ

قم  ،2017/93بش حممد الصقر (اململكة العربية السعو،ية)

•

الرأ

قم  ،2018/63بش

مي قط بسيوين قط جبا ه (مصر)

•

الرأ

قم  ،2018/77بش السيد صابر العجيل (تونس)

•

الرأ

قم  ،2018/85بش توفي بوعشرين (املغر )

•

الارأ قام  ،2019/6بشا جاو  ،كويشااا إ انفاا و ،وجااو  ،سانشايز إ بيكااانيول،
وأو يول جونك اس إ فييس (إسبانيا)

•

ول إ أنا ااد يو،

•

الا ارأ قا اام  ،2019/12بشا ا خا اواكني فا ااو إ تش اايا ييلو ،وخوسا ااي
و اؤول وميبا إ ويدا ،و،ولو يس ابسا إ كول (إسبانيا)
الرأ

قم  ،2019/38بش أليكساند ف نو (كولومبيا)

 -27وبعد  ،اسة طلبا إعا ،النظر ،قر الفري العام اإلبقا عل آ ائ ،و تغي  ،عل أساس
أ أيا من هله الطلبا يستو املعاي املبينة ف الفقر  21من أسالي عمل
 -28وف ال ارأ قاام ( 27/2019الكااام و ) الصااا ،عاان الفري ا العام ا بش ا قضااية إي ا ميشااي
فوتسو ،شر الفري العاما ف إجارا حتليا متعما لطلا إعاا ،النظار ،بعاد أ اعتارب الطلا مقباوالا،
ووجد أن ال يف مبتطلبا الفقر  21من أسالي العم
 -7األعمال االنتقامية املرتكبة ضد األشخاص موضوع آراء الفريق العامل
 -29يلحا الفريا العام ا بقلا ابلااغ أنا الي ازال يتل خقا معلومااا  ،مبااا ف ذل ا ف سااياق إجرائ ا
املتعل ا ابملتابعااة ،بش ا ا تكااا أعمااال انتقاميااة ضااد أف ارا ،كااانوا موضااو ناادا عاج ا أو أ للفري ا
العام أو كانت حاالهتم سبب ا ف صدو توصية من الفري العام
 -30وف الفة مان  1كاانو الثاين/ينااير إل  21كاانو األول،/يسامرب  ،2019تلقا الفريا العاما
ا،عا ا اب تكا أعمال انتقامية تستهد األشخا التالية أمساؤهم:

GE.20-09970

قم  ،2018/58املغر )

•

أمحد عليوا (الرأ

•

من بن عبد هللا (الرأ

•

إبراهيم عبد املنعم متويل حجا

•

هاااجر منصااو حساان (ال ارأ
 ،2019/3البيرين)

•

عزيز الواحيد  ،والكنتاو الرب ،وحممد ،ا،ا وعبد املول احلفيظ (الرأ قم )2019/67

قم  ،2019/78املغر )
(الرأ

قم  ،2019/41مصر)

قاام  ،2018/51البيارين) ومدينااة علا ( سااالة اال،عااا
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•

عيس النخيف  ،وعبد العزيز يوس حممد الشبيل وعيس حامد احلامد (الرأ
 ،2019/71اململكة العربية السعو،ية)

قام

 -31و،عااا جملااس حقااوق اإلنسااا احلكومااا ف قرا ي ا  2/12و 24/24إل اختا اذ تااداب ملنااع مجيااع
أعمال الةهي أو االنتقا الا تساتهد األشاخا الالين يساعو إل التعااو  ،أو كاانوا قاد تعااونوا،
مع األمم املتيد وممثليها وآلياهتا ف ميدا حقوق اإلنسا  ،أو مان قادموا هلا م شاها،ا أو معلوماا ،
وإل االمتنا عن هله األعمال ويشجع الفري العام الدول األعضا عل اختاذ مجيع التداب املمكنة
لد أعمال االنتقا
 -8النداءات العاجلة
 -32ف الفاة املمتااد ماان  1كاانو الثاين/يناااير إل  31كااانو األول،/يسامرب  ،2019أحااال الفريا
العام ا  61ناادا عاااجلا إل  31حكومااة ،وف إحااد احلاااال إل جهااا فاعلااة أخاار  ،وكاالل 80
ا
سااالة ا،عااا و هااا ماان الرسااائ إل  43حكومااة ،وف حالااة أخاار إل جهااا فاعلااة أخاار  ،تتعل ا
أبفرا ،حمد ،اهلوية ال يق عد،هم عن  377فر،ا
 -33وفيما ا ااا يلا ا ا قائما ا ااة البلا ا اادا املعنيا ا ااة ابلنا ا اادا ا العاجلا ا ااة :االحتا ا ااا ،الروسا ا ا ( ،)1وأسا ا اةاليا(،)1
وإسارائي ( ،)4وإكاوا،و ( ،)2واإلماا ا العربياة املتيااد ( ،)2وإيارا (مجهو ياة  -اإلسالمية)( ،)8وأيرلناادا(،)1
وابكس ااتا ( ،)1وبوكين ااا فاس ااو( ،)1واتيلن ااد( ،)1وتركي ااا( ،)3ومجهو ي ااة الكونغ ااو الدميقراطي ااة( ،)1و مب ااابو (،)1
وساار النك ااا( ،)1وس اانغافو ( ،)1والسااو،ا ( ،)2وش اايل ( ،)1والص ااني( ،)4والع اراق( ،)1و يني ااا االس ااتوائية(،)1
وفرنساا( ،)1والفلبااني( ،)1وفيياات ان ( ،)2والكويات( ،)1ولبنااا ( ،)1ومصاار( ،)7واململكاة العربيااة السااعو،ية(،)4
()4
ومو امبي ( ،)1وميامنا ( ،)2واهلند( ،)1واليمن( )1وندا عاج واحد يتعل جبها فاعلة أخر
 -34وقااا الفريا العاما  ،طبقاا للفقارا ماان  22إل  24ماان أسااالي عملا  ،و،و احلكاام مساابقا
علا مااا إذا كااا االحتجااا تعسا في ا أ ال ،بتوجي ا انتباااه ك ا حكومااة ماان احلكومااا املعنيااة إل احلالااة
احملد ،كما أُبلاغ عنهاا ،وانشادها ،ابالشاةا ف حااال كثا ماع ا ه مان املكلفاني باوالي ف إطاا
اإلجرا ا اخلاصة ،أ تتخل التداب الل مة ال تكف للميتجزين احةا حقهم ف احليا  ،وف احلرية
وف السلمة البدنية والنفسية
 -35وف الن اادا ا ال ا أش ا فيه ااا إل احلال ااة الص اايية احلرج ااة ألش ااخا معين ااني أو إل ظ اارو
خاصاة ،مثا عاد تنفيال أمار قضاائ ابإلفاراج عاان شاخ ماا أو عاد إنفااذ أ سااب للفريا العاما
يلتمس في اإلفراج عن الشخ  ،طل الفري اختاذ مجيع التداب الل مة لإلفراج الفو عن الشخ
احملتج ااز ووفق ا ا لق ارا جمل ااس حق ااوق اإلنس ااا  ،2/5أ،م ا الفري ا العام ا ف أس ااالي عمل ا األحك ااا
املتصاالة ابلناادا ا العاجلااة ،الاوا  ،ف مدونااة قواعااد الساالو ألصاايا الااوالي ف إطااا اإلجارا ا
اخلاصة جمللس حقوق اإلنسا  ،ويدأ عل تطبي هله األحكا
 -36وخلل الفة قيد االستعراض ،أ س الفري العام أيضا ا  80ساالة ا،عاا و ساائ أخار إل
جها فاعلة أخر ( )1وإل ، 43ولة ،وه  :االحتا ،الروسا ( ،)1وأذ بيجاا ( ،)1واأل  ،)1( ،وإسابانيا(،)1
وأساةاليا( ،)1وإندونيساايا( ،)1وأو ناادا( ،)1وإيارا (مجهو يااة  -اإلساالمية)( ،)3وابكسااتا ( ،)1والبيارين(،)4
وبلجيك ا ااا( ،)1وب ا ا و( ،)2وب ا اايل وس( ،)3وتركمانس ا ااتا ( ،)2وتركي ا ااا( ،)1واجلزائ ا اار( ،)3وجن ا ااو الس ا ااو،ا (،)1
و مبابو ( ،)2وسويسرا( ،)1والصني( )2سالتا من سائ اال،عا و 1سالة واحاد أخار ) ،و اابو (،)1
__________

()4

ميكن االطل عل الن

الكام للندا ا العاجلة عل الرابط التايل:

www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/ CommunicationsreportsSP.aspx
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و يني ااا االس ااتوائية( ،)1وفرنس ااا( ،)1وفن اازويل (مجهو ي ااة  -البوليفا ي ااة)( ،)2وفيي اات ان ( ،)1وكا اخس ااتا (،)1
والك ااام و ( ،)3وكمب ااو،ي( ،)2وك ااواب( ،)1وك ااو ،يفا اوا ( ،)1وكيني ااا( ،)1ولبن ااا ( ،)1ومص اار( ،)5واملغ اار (،)4
واملكسي ( 1سالة ا،عا و 1سالة أخر ) ،واململكة العربياة الساعو،ية( ،)2واململكاة املتياد لربيطانياا
العظما وأيرلناادا الشاامالية( ،)1وميامنااا ( ،)4ونيجا ي( ،)2ونيكااا ا وا( ،)2واهلنااد( 4سااائ ا،عااا و 1سااالة
()1
واحد أخر ) ،والوالي املتيد األمريكية( ،)1واليمن
او ،الفريا ا العاما ا أ يعا اار عا اان شا ااكره لليكوما ااا الا ا اسا ااتجابت لندا اتا ا واختا اال
 -37ويا ا خ
اخلطوا الل مة ملوافات مبعلوما عن حالة األفرا ،املعنيني ،وخباصة احلكوما ال أفرجت عن هؤال
األفارا ،وياال خكر الفريا العام ا أب جملااس حقااوق اإلنسااا قااد طلا ف الفقاار (4و) ماان ق ارا ه  1/5إل
مجيع الدول التعاو مع آليا األمم املتيد حلقوق اإلنسا واملشاكة فيها ابلكام

هاء -الزايرات ال ُقطرية
 -1طلبات الزايرات
(10

 -38خاالل عااا  ،2019قااد الفريا العاما طلبااا إل تااونس ( 9أي /مااايو  )2019واملغاار
أي /ماايو  )2019إلجارا ي تااني قطاريتني وأ سا الفريا العاما أيضا ا سااائ تلك ياة بطلباتا السااابقة
لزي إيرا (مجهو ية  -اإلسلمية) ( 19متو /يولي  ،)2019وتركيا ( 9آ /أ سطس  ،)2019ومجهو ياة
ك ااو ي ( 2تشا ارين األول /أكت ااوبر  ،)2019وفن اازويل (مجهو ي ااة  -البوليفا ي ااة) ( 2تشا ارين األول/أكت ااوبر
 ،)2019وملدي ( 5آذا /ما س  ،)2019وميامنا ( 2تشرين األول/أكتوبر )2019
 -39وخلل السنة ،اجتمع الفري العام ماع ممثلا البعثاا الدائماة لكا مان أساةاليا ،والبيارين،
وتركيا ،وتونس ،ومجهو ية كو ي ،وشيل  ،وفنزويل (مجهو ية  -البوليفا ية) ،وقطار ،وكولومبياا ،واملغار ،
واملكسي  ،وملدي  ،وهنغا ي ،واليااب  ،واليوان ملناقشة إمكانية القيا بزي قطرية
 -2ر و احلكومات على طلبات القيام بزايرات قطرية
 -40ف ملكر شفوية مؤ خة  27آذا /ما س  ،2019خ ،البعثة الدائمة ألسةاليا أب الفة الزمنية
املقةحاة للقيااا باازي قطرياة إما ا ف شاابا /فرباير أو آذا /مااا س  2020مقبولاة لليكومااة و،عاات البعثااة
الدائم ااة ألس اةاليا ،ف س ااالتها املؤ خ ااة  2كا انو األول،/يس اامرب  ،2019الفري ا العام ا إل القي ااا هب االه
الزي ف الفة من  10إل  23آذا /ما س 2020
 -41وف م االكر ش اافوية مؤ خ ااة  9تش ارين األول/أكت ااوبر  ،2019خ ،البعث ااة الدائم ااة ملل اادي أب
حكومة ملدي ستكو سعيد بدعو الفري العام إل القيا بزي قطرية ف عاا  2020أو ف أقار
فرصة ممكنة
 -42وف م االكر ش اافوية مؤ خا ااة  8تشا ارين الث اااين/نوفمرب  ،2019خ ،البعثا ااة الدائم ااة مليامن ااا أبهنا ااا
تكن مستعد لتيس ي قطرية ف ذل الوقت بسب التزاما سابقة أخر
 -43وف سااالة مؤ خااة  22أيلول/ساابتمرب  ،2019أكااد البعثااة الدائما ة لتااونس اسااتعدا ،احلكومااة
لدعو الفري العام للقيا بزي مسية خلل النص األول من عا 2020
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اثلث ا -املسائل املواضيعية
 -44خا االل الفا ااة املشا اامولة ابلتقريا اار ،نظا اار الفريا ا العاما ا ف املسا ااائ املواضا اايعية الا ا أثا ا
اجتها،ات ومما سات

ف

ألف -النساء احملرومات من حريتهن
ا

 -45مع اقةا اللكر السنوية العاشار لوضاع قواعاد األمام املتياد ملعاملاة الساجينا والتاداب
االحتجا يااة للمجرمااا (قواعااد ابنكااو ) ،ياار الفري ا العاما أ الوقاات مناسا للتفكا ف التياادي
الفريااد ماان نوعهااا الا تواجههااا املارأ عناادما ُحتاار ماان حريتهااا ف جمموعااة متنوعااة ماان األوضااا وهتااد
قواعد ابنكو إل تلبية االحتياجا اخلاصة للنسا الاليت خياالفن القاانو  ،بطارق من اه ا إجارا ا القباول،
والرعاية الصيية اخلاصة بنو اجلنس ،والسلمة واألمان ف مرافا االحتجاا  ،وتنفيال تاداب ا احتجا ياة
()5
مث برام التيوي  ،وبدائ االحتجا الساب للمياكمة ،وبدائ إصدا األحكا
 -46وعل ا ال اار م م اان التق ااد اهل ااا احمل اار ف وض ااع مع اااي عاملي ااة تع ااز حق ااوق امل ارأ احملروم ااة م اان
حريتها( ،)6فإ حرما املرأ التعسف من حريتها ال يزال يشاك مصاد قلا ابلاغ ف مجياع أحناا العاا
وخلل الفة املشمولة ابلتقرير ،نظر الفري العاما ف حالاة النساا احملروماا مان حاريتهن ف ساياقا
خمتلفة ،مبا ف ذل االحتجا الناجم عن عد إمكانية احلصول عل الرعاية الصايية اإل ابياة وحجاز
النسا بغرض محايتهن ف مراف الرعاية االجتماعية واحتجا النسا حبكم الواقع من خلل القيو ،ال
مناسبة الحتياجا احملتجزا
تفرضها أطرا فاعلة ف احمليط اخلا واحتجا النسا ف مراف
 -47وقد قاد الفريا العاما ف آ ائا وبل اتا وتقاا ير الازي ا القطرياة نتاائ ئيساية عاد ووضاع
توصيا بش منع احلرما التعسف للمرأ من حريتها ،مبا ف ذل ما يل :
جيا أ تعت اارب أ ق اوانني أو أحك ااا أو سياس ااا عام ااة جت ا خار الس االوكيا املتص االة
(أ )
بعواق ا انمج ااة ع اان ع ااد حص ااول امل ارأ عل ا أعل ا مس ااتو ص ااي ميك اان بلو ا أو جت اار مما س ااة امل ارأ
حقوقهااا اإل ابيااة متييزيااة للوهلااة األول وجي ا عل ا الاادول أ تعم ا بساارعة عل ا جع ا هااله الق اوانني
()7
والسياسا متماشية مع املعاي الدولية
( ) ت ااوفر ،و ومراك ااز اإلي اوا الرعاي ااة االجتماعي ااة احليوي ااة للفئ ااا الض ااعيفة ،وال س اايما
النسا واألطفال اللين يواجهو العن العائل  ،لكن جي عل الدول أ تبلل جهدها لضما متكن
املقيمني ف هله املراف من مغا ،هتا إذا بوا ف ذل  ،بطرق ،منها صد املراف ابنتظاا وتقادمي الادعم
()8
ف جمال إعا ،االندماج ف اجملتمع
__________

()5
()6
()7

63-57

عل وج التيديد ،القواعد  ،4-2و  ،13-10و  ،21-19و  ،52-48و
انظاار أيضاا قواعااد األماام املتيااد النموذجيااة الاادنيا ملعاملااة السااجنا (قواعااد نيلسااو مانااديل) ،القواعااد (11أ)،
و ،28و ،)2(45و ،)2(48و )2(58و 81وقواعد األمم املتيد النموذجية الدنيا إل،ا شااؤو قضااا األحااداث
(قواعد بكني) ،القاعد 4-26
الا ارأ ق اام  ،2019/68الفقا ارات ( 115-114ابلنظ اار إل حال ااة النس ااا اللا اوايت ح ااوكمن وحك اام عل اايهن ابلس ااجن
لفةا طويلة بعد تعرضهن حلاال الوال ،الطا ئااة أو اإلجهاضااا العفويااة) وانظاار أيضا ا الارأ قاام 2020/19
وهلا الرابط
www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25680&LangID=E

()8
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 ،A/HRC/42/39/Add.1الفق ارا  81و 88و ) (94وانظ اار أيض ا ا  ،A/HRC/39/45/Add.2الفق اار  ) (89و
 ،A/HRC/27/48الفقرات 79-78
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(ج) يقتض احل ف احلرية الشخصية من الدول أ تضع حادا حلرماا املارأ مان حريتهاا
حبكم الواقع عل أيد أطرا فاعلة ف احمليط اخلا  ،مث نظام الوصااية الا متناع النساا مان مغاا،
من ااا هلن األس ارية ب ا دو إذ م اان ويل أم اارهن وأ اب العم ا ال االين مينع ااو العم ااال املن ازليني امله اااجرين
(الا االين البا اا ما ااا يكونا ااو أساسا اا ما اان النسا ااا ) ما اان مغا ااا ،أما اااكن اإلقاما ااة الا ا يعملا ااو فيها ااا( ،)9أو
()10
اجلماعا املسلية ال حتر النسا من حريتهن أثنا حاال النزا املسل
جي عل الدول أ تكف توف مراف احتجا خمصصة ومناسبة إليوا النسا احملتجازا ،
()،
مبا ف ذل مراف االحتجاا السااب للمياكماة والساجو اخلاصاة ابلنساا املاداان وينبغا تاوف مرافا عملياة
()11
مكرسة إلعا ،أتهي املدمنني عل املخد ا من أج معاجلة النسا املدمنا عل املخد ا
(ه) جيا ا علا ا الا اادول أ تكفا ا  ،لا ااد اسا ااتيداث تا ااداب الطا ااوا ئ أو الصا االحيا
الل مة ملواجهة حاال الطوا ئ ف جمال الصية العامة ،أال خت مجيع هله التداب مببدأ املساوا وعد
التمييز القائم عل أساس أمو منها نو اجلنس ،وأ تراع أيض ا تباين أتث هله التداب علا الفئاا
()12
الضعيفة ال تعاين أصلا من احلرما (ال البا ما تشم النسا )
 -48وكا العنصر املشة ف ك هله احلااال هاو أ األفارا ،كاانوا مان النساا  ،وقاد وجا د الفريا
العاما أ هاالا هااو السااب الرئيسا حلرماااهنم ماان احلريااة ويشاااطر الفريا العام ا الفري ا العام ا املع ا
ابلتمييااز ضااد النسااا والفتيااا أيا ف أ حرمااا املارأ ماان حريتهااا يشااك شااا لا كبا ا ف مجيااع أحنا ا
العا  ،وينته بشد حقوق اإلنسا اخلاصة ابلنسا ( )13وكماا يتضا مان األمثلاة املالكو أعاله ،فاإ
ه االا احلرم ااا م اان احلري ااة ال حي اادث ف س ااياق العدال ااة اجلنائي ااة وح ااده ،فالنس ااا ُحيتج ااز أيض اا ف س ااياق
اهلجر وف أماكن االحتجا اإل،ا األخر وف أماكن الرعاية الصيية
 -49وعلا الاار م مان أ الفريا العاما أحار تقاادم ا كبا ا ف النظاار ف حالااة النساا احملرومااا ماان
حريتهن ،فإ هنا جماالا ملزياد مان التيليا وف عاا  ،2019بلغات نسابة النساا حنا و  20ف املائاة مان
احملتج ازين ال االين استعرض اات ح ااالتهم ف آ ا الفري ا العام ا ( )14ويؤم ا أ يواص ا أص اايا املص االية
توجي انتباه الفري العام إل حالة النسا احملتجزا

ابء -احلق يف املساعدة القانونية ملنع احلرمان التعسفي من احلرية
 -50يشك احل ف املساعد القانونية أحد الضماان الرئيسية ملنع احلرماا التعساف مان احلرياة
وقد الح الفري العام  ،ف اجتها،اتا  ،العدياد مان االنتهاكاا هلاله الضامانة األساساية الا جعلات
احتجا شخ ما تعسفي ا ،وهو ير ف تسليط الضو علا أ ياة التقياد الصاا هباا وحيا يط الفريا
العام علما ابلالكر السانوية الثلثاني للمباا،ئ األساساية بشا ،و احملاامني ،فيادعو مجياع الادول إل
التقيد ابملبا،ئ الوا  ،فيها

__________

()9
()10
()11
()12
()13
()14
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انظر  A/HRC/45/16/Add.2وانظر أيض ا  ،A/HRC/41/33الفقر
انظر  ،TUR 12/2019عل الرابط التايلhttps://spcommreports.ohchr.org/Tmsearch/TMDocuments :
 ،A/HRC/42/39/Add.1الفقرا  ،50-47و ،76و(92ج) و(93ج) (يش أيضا ،ف الفقاار  ،76إل أ عاالج
مجيااع ماادم املخااد ا ينبغا أ يكماان ف تقاادمي خاادما صاايية طوعيااة معااز أب،لااة وقائمااة علا احلقااوق ف
اجملتمع احملل  ،عوضا عن مراف االحتجا اإللزامية ملدم املخد ا )
املداولة قم ( 11املرف الثاين من هلا التقرير) ،الفقرات 27-26
 ،A/HRC/41/33الفقر 12
انظر اجلدول الوا  ،أعله بش اآل ا املعتمد خلل ،و ا الفري العاما الرابعااة والثمااانني واخلامسااة والثمااانني
والسا،سة والثمانني
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 -51ويسر احل ف املساعد القانونية منل حلظاة احلرماا مان احلرياة وف مجياع أمااكن االحتجاا ،
مب ااا ف ذل ا العدال ااة اجلنائي ااة( ،)15واحتج ااا امله اااجرين( ،)16واالحتج ااا اإل،ا  ،واالحتج ااا ف أم اااكن
الرعاية الصيية(( )17مبا ف ذل ف سياق حااال الطاوا ئ ف جماال الصاية العاماة( ،))18واالحتجاا ف
سياق اهلجر ( )19وهلا أمر أساس لليفاظ عل حا مجياع احملارومني مان حاريتهم ف الطعان ف شارعية
احتجااا هم ،فهااو قاعااد آماار ماان قواعااد القااانو الاادويل( )20ولاالل  ،جي ا ضااما احل ا ف املس اااعد
()21
القانونية من حلظة احلرما من احلرية ،وف سياق العدالاة اجلنائياة ،وقبا االساتجوا مان السالطا
وجيا إطال مجيااع األشاخا احملارومني ماان حاريتهم علا حقهام ف احلصاول علا املسااعد القانونيااة
منل حلظاة احتجاا هم( ،)22وينبغا أ تتااح هلام إمكانياة احلصاول علا خادما املسااعد القانونياة إذا
()23
يكن مبقدو هم حتم تكالي هله املساعد أبنفسهم
 -52واحلا ف املسااعد القانونياة ضارو أيضا ا لليفاااظ علا احلا ف حماكماة عا،لاة ،ألنا حيما
مباادأ املساااوا ف الاادفا املنصااو عليا ف املااا،تني  10و )1(11ماان اإلعاال العااامل حلقااوق اإلنسااا ،
واملا ) ()3(14 ،و( )،من العهد الدويل اخلا ابحلقاوق املدنياة والسياساية ،واملاا )1(7 ،مان امليثااق
األفريق ا ا ا حلق ا ا ااوق اإلنس ا ا ااا والش ا ا ااعو  ،وامل ا ا ااا )2(8 ،م ا ا اان االتفاقي ا ا ااة األمريكي ا ا ااة حلق ا ا ااوق اإلنس ا ا ااا ،
وامل ااا()3(6 ،ج) م اان اتفاقي ااة محاي ااة حق ااوق اإلنس ااا واحل ااري األساس ا ية (االتفاقي ااة األو وبي ااة حلق ااوق
اإلنسا ااا ) ولا االل  ،يتعا ااني عل ا ا مجيا ااع ال ا اادول أ تكف ا ا أ يعا ااز التمثي ا ا القا ااانوين املقا ااد التمثي ا ا
()25
الفعل ( ،)24مبا ف ذل القد عل االتصال ابملستشا القانوين
 -53وينبغ ا أ تكااو املساااعد القانونيااة متاحااة ف مجيااع مراح ا اإلج ارا ا اجلنائيااة ،أ خاالل
مراح ما قب احملاكمة ،واحملاكمة ،وإعا ،احملاكمة ،واالساتئنا  ،لضا ما االمتثاال لضا ماان احملاكماة
العا،لااة( )26وعل ا ساابي املثااال ،فااإ حضااو مستشااا قااانوين أثنااا االسااتجوااب هااو ضاامانة أساسااية
تكف للفر ،أ يعط أ إقرا حبرية وير الفري العام أ االعةافا املدل هبا ف ياا املستشاا
القااانوين ا مقبولااة كاادلي ف اإلج ارا ا اجلنائيااة( )27وينبغ ا تقاادمي املساااعد القانونيااة جماااانا إذا كااا
الشخ احملتجز قا ،عل حتم تكالي ذل  ،من خلل نظا فعل للمساعد القانونية ،مبا ف
__________

()15
()16
()17
()18
()19
()20
()21
()22
()23
()24
()25
()26
()27
24
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املبا،ئ األساسية بش ،و احملامني ،الفقرات
املداولة املنقية قم  ،A/HRC/39/45( 5املرف ) وانظر أيضا الرأ قم  ،2018/73الفقر 63
املداولة قم  ،E/CN.4/2005/6( 7الفر اثنيا) ،الفقر  58وانظر أيضا  ،A/HRC/39/45/Add.2الفقر 58
املداولة قم  ،11الفقر 19
انظر ،عل سبي املثال ،الرأ قم 2017/72
مبا،ئ األمم املتيد األساسية ومبا،ئها التوجيهية بش سب االنتصااا واإلجارا ا املتعلقااة حبا كا شااخ
يُسل حريت ف إقامة ،عو أما حمكمة ،املبدآ  8و9
املرجع نفس  ،املبدأ  9وانظر أيض ا  ،A/HRC/39/45/Add.2الفقرات 29 -28
 ،A/HRC/42/39/Add.1الفقر  54و  ،A/HRC/39/45/Add.2الفقرات  29-28وانظر أيضا الرأ قم 2019/64
 ،A/HRC/42/39/Add.1الفقرات 57-56
املرج ااع نفس ا  ،الفق اار  55وانظ اار أيضا ا ا اللجن ااة املعني ااة حبق ااوق اإلنس ااا  ،بو يس اانكو ض ااد هنغ ااا ي ،ال اابل ق اام
 ،1999/852الفقر 5-7
انظر  ،A/HRC/45/16/Add.2الفقر 59
 ،A/HRC/42/39/Add.1الفقر  54وانظر أيض ا مبا،ئ األمم املتيد األساسية ومبا،ئها التوجيهيااة بشا سااب
يُسل حريت ف إقامة ،عو أما حمكمة ،املبدأ 9
االنتصا واإلجرا ا املتعلقة حب ك شخ
انظر اآل ا قم  2019/59و قم  2019/14و قم  2014/1و قم  2012/40وانظر أيضا  ،E/CN.4/2003/68الفقر (26ه)
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ذل ا اخلاادما شااب القانونيااة
خصوصية العلقة بني املوك واحملام
()28

وينبغ ا ضااما ما ا يكف ا ماان وقاات وتسااهيل  ،مااع احلفاااظ عل ا
()29

 -54ويساااو الفريا العاما القلا إ ا خمتلا أشااكال التااداب االنتقاميااة الا يُقااال إهنااا اختاال ضااد
احملااامني جملاار ،تقاادمي خاادما قانوني ااة مهنيااة إل مااوكليهم( )30ويؤكااد الفري ا العاما أ ماان واج ا الدول ااة
القانوين والثابت محاية ك شخ يوجد عل أ اضيها أو خيضع لواليتها من أ انتها حلقوق اإلنساا ،
وتوف سب االنتصاا ف كا مار حيادث انتهاا ( )31ويال خكِّر الفريا العاما أب املبادأ  9مان مباا،ئ األمام
املتيد األساسية ومبا،ئها التوجيهية بش سب االنتصا واإلجرا ا املتعلقاة حبا كا شاخ يُسال
حريت ا ف إقامااة ،عااو أمااا حمكمااة ياان عل ا وجااو أ يكااو احملااام قااا ،ا علا أ،ا مهام ا بفعاليااة
()32
واستقلل ،و أ خيش أعمال االنتقا أو التدخ أو التخوي أو العرقلة أو املضايقة
 -55ويد الفري العام الدو الرئيس الل يؤ،ي احملامو ف منع حاال احلرما التعسف من
احلرياة ،ولالل فهااو ياو ،أ يؤكاد أ يااة احلفااظ علا اسااتقللية املهناة ونزاهتهاا وعلا وجا اخلصااو ،
ينبغا أال تكااو اهليئااا املهنياة الا متثا املهنااة القانونياة ف كا بلااد ،مثا نقااااب احملااامني واجلمعيااا
القانونية ،جز ا من و ا حكومية أو هيئة تنفيلياة أخار وابإلضاافة إل ذلا  ،ينبغا أال يكاو هناا
تدخ حكوم ف عملية تسجي احملامني ،أو ف بد اإلجرا ا الت ،يبية ال تتخلها نقااب احملامني
33
واجلمعيا القانونية مبوج لوائيها اخلاصة أو ال تعرض عل حماكم مستقلة( ) وينبغ للدول أيض ا
أ تويل االعتبا الواج لتطوير املهن القانونياة مان خالل ،و ا التعلايم القاانوين اجلامعياة و هاا مان
()34
الدو ا التعليمية القانونية املهنية

جيم -التكنولوجيات احلديثة وبدائل االحتجاز
 -56يشا الفريا العاما إل أ حريااة الفاار ،،علا النيااو املكاارس ف املااا 3 ،ماان اإلعاال العااامل
حلقااوق اإلنسااا واملااا 9 ،ماان العهااد الاادويل اخلااا ابحلقااوق املدنيااة والسياسااية ،وكاالل ف الصااكو
اإلقليمية حلقوق اإلنسا ( ،)35ه املبدأ الل يشك احلرما من احلرياة اساتثنا منا  ،فيادعو الادول إل
اللجااو إل تااداب بديلااة لليرمااا ماان احلريااة ف مجيااع أماااكن االحتجااا  ،مبااا ف ذل ا العدالااة اجلنائيااة
واالحتجااا اإل،ا وف بعااض السااياقا  ،مثا اهلجاار واالحتجااا الساااب للمياكمااة ،يكااو اللجااو
إل ب اادائ االحتج ااا أساس ااي ا لض ااما أ يك ااو االحتج ا ا مس ااتوفي ا للمع اااي الدولي ااة ،ابلنظ اار إل أ
()36
االحتجا ف سياق اهلجر ال يُسم ب إال كملذ أخ
 -57والحا الفريا العاما خالل السانوا القليلاة املاضاية الفار اجلدياد الا يتييهاا اسااتخدا
التكنولوجيا احلديثة ،مث أجهز الرصد اإللكةونية واإلبل عرب اهلات واإلنةنت ،للتقلي إل أ،ىن

__________

()28
()29
()30
()31
()32
()33
()34
()35
()36
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 ،A/HRC/42/39/Add.1الفقرات
انظر اآل ا قم  ،2019/53و قم  ،2018/83و قم 2018/76
انظر اآل ا قم  ،2019/66و قم  ،2017/70و قم  ،2017/36و قم  ،2017/34و قم  ،2017/32و قم 2017/29
انظر املداولة قم ( 10املرف األول من هلا التقرير)
انظر أيض ا املبا،ئ األساسية بش ،و احملامني ،الفقرا 22 -16
 ،A/HRC/45/16/Add.2الفقر 56
املبا،ئ األساسية بش ،و احملامني ،الفقرا  11- 9وانظر أيضا  ،A/HRC/42/39/Add.1الفقر 53
امليثاااق األفريقا حلقااوق اإلنسااا والشااعو  ،املااا ،6 ،واالتفاقيااة األمريكيااة حلقااوق اإلنسااا  ،املااا ،7 ،واالتفاقيااة
األو وبية حلقوق اإلنسا  ،املا5 ،
املداولة املنقية قم  ،5الفقرات  14و ،16والرأ قم 2017/72
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حد من حاجة الدول إل اللجو إل األساالي التقليدياة لليرماا مان احلرياة ،تبعا ا للنظاا القاانوين
ومن حيث املبدأ ،يشك استخدا التكنولوجيا الرقمية ف توف بدائ للحتجا خطو إجيابية فهو
حيد من احلاجة إل حجاز الفار ،بادني ا ف بيئاة مغلقاة ،وعاا ،ماا تكاو تكلفتا ابهظاة علا اجملتماع وقاد
يؤ ،إل انتهاكا موسعة حلقوق الفر ،املع وللل  ،يرح الفري العام ابستخدا التكنولوجيا
احلديثة إلاتحة بدائ للحتجا
()37

 -58ومااع ذل ا  ،جي ا اسااتخدا التكنولوجيااا احلديثااة ف إطااا حقااوق اإلنسااا الاادويل القااائم،
واحةا ضماان احلماية من تطبيقها التعسف وقد تنبا الفريا العاما بوجا خاا إل احلااال الا
شااهدها ف مما ساات والا أ ،فيهااا اسااتخدا التكنولوجيااا احلديثااة إل التمييااز حبكاام الواقااع( )38فعلا
سبي املثال ،قد تكو أ،وا مث البطاقا اإللكةونية ابهظة الثمن ،وهو أمر ،فع بعض البلادا إل
نق التكالي املرتبطة هبا إل األفرا ،املعنيني( )39وهلا بدو ه يع أ أولئ اللين ينتمو إل خلفيا
فقا ال يسااتطيعو حتما التكااالي املرتبطااة باالل  ،ويضااطرو ابلتااايل إل البقااا ف مرافا االحتجااا
وهلا وضع مقبول ،ويش الفري العام إل أ احل ف احلرياة الشخصاية حا لكا فار ،علا قاد
املساوا  ،بصار النظار عان مركازه االقتصاا ،أو ا ه ولالل  ،فاإ تطبيا التكنولوجياا احلديثاة لتاوف
()40
بدائ للحتجا جي أ يكو ،ائم ا مموالا من القطا العا ومتاح ا للجميع عل قد املساوا
 -59وعلو عل ذل  ،جي أ خيضع قرا تطبي هله التكنولوجيا واستخدامها للرقابة القضائية
للت كااد م اان أ اسااتخدامها ميتث ا لإلط ااا القااانوين املعم ااول ب ا  ،م ااع مراع ااا مباادأ الض اارو والتناس ا
جمتمعا ااني ف حتقيا ا ها ااد مشا اارو  ،وما اان أن ا ا بغا ا ذل ا ا لا اايس تعسا اافي ا وينبغ ا ا أال يا ااؤ ،تطبي ا ا
متناس خلصوصية الفر،
التكنولوجيا احلديثة واستخدامها عل اإلطلق إل انتها
 -60ويلح ا الفري ا العام ا التن ااو الكب ا ف ال اانُه ال ا تعتم اادها ال اادول ف مجي ااع أحن ااا الع ااا ،
فياادعو جمل ااس حق ااوق اإلنس ااا إل طل ا  ،اس ااة ش اااملة ع اان اس ااتخدا التكنولوجي ااا احلديث ااة كب اادائ
لليرما من احلرية ،من أج توف التوجي املطلو جلميع الدول

رابعا -االستنتاجات
 -61واصل الفريق العامل ،يف عام  ،2019ما يضطلع به من أعمال بشأن معاجلة العد الكبري
من املعلومات اليت يتلقاها بطرق منها إجراؤه العا ي املتعلق ابلبالغات .وحتقيقا هلذه الغاياة ،كاان
اعتما اآلراء أولوية ،أفضت إىل اعتما ما جمموعه  85رأايا ،بشأن  171شخص ا يف  42بلد ا.
 -62يالح ا الفريااق العاماال بقلا ق معاادل الا ر و الااوار ة ماان الاادول يف إطااار إجرائااه العااا ي
املتعلق ابلبالغات ويف سياق إجرائه املتعلق ابملتابعة .وعلى وجه التحديد ،ر َّت الادول يف الوقات
املناسب على بالغات الفريق العامل وطلباته للمعلوماات يف حاواي  56يف املائاة مان احلااالت الايت
اء يف عام  .2019وتلقى الفريق العامل معلومات متابعاة مان املصادر
اعتمد الفريق العامل بشأهنا آر ا
أو من احلكومة املعنية يف حواي  38يف املائة من احلاالت يف عام .2019
__________

()37
()38
()39
()40
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انظر ،عل سبي املثال ،اآل ا قاام  ،2018/37الفقارات  25-24و قاام
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 -63ويواص اال الفري ااق العام اال االس ااتجابة ألك اار ع ااد ممك اان م اان الطلب ااات الخت اااذ إج اراءات،
ومعاجلااة القضااااي يف الوقاات املناسااب وبكفاااءة وفق اا للفقاارة  15ماان ق ارار جملااس حقااوق اإلنس ااان
 ،22/42لكنه اليزال جيابه تراكم ا مستمرا يف احلاالت.
 -64وط ااوال الف اارتة املش اامولة ابلتقري اار ،واص اال الفري ااق العام اال استكش ااا خمتل ااف املس ااائل
املواضيعية ملساعدة أصحاب املصلحة على منع حااالت االحتجااز التعسافي .ومشال ذلاك صاياغة
مداولتي ومذكرة مشرتكة بصفة صديق احملكمة ،وبلورة مواضيع أساسية يف هاذا التقريار ،والشاروع
يف راسة عن االحتجاز التعسفي املتصل بسياسات املخدرات.

خامسا -التوصيات
 -65يدعو الفريق العامل الدول إىل مواصلة زاي ة تعاوهناا فيماا يتعلاق ابلار و علاى البالغاات
العا ية وغريها من البالغات ،وذلك بتقدمي تقارير عن طريق إجراء املتابعة بشأن تنفيذ آراء الفريق
العام اال (مب ااا يش اامل ت ااوفري س اابل االنتص ااا املناس اابة والتع ااوي لض ااحااي االحتج اااز التعس اافي)،
وابالستجابة لطلبات الزايرات القطرية.
 -66ويشجع الفريق العامل الدول وغريها من أصحاب املصلحة على معاجلة حالة احملتجزات،
بوسااائل منهااا اإلنفاااذ الكاماال للضااماانت الااوار ة يف املعااايري العامليااة مثاال قواعااد ابنكااو ومواصاالة
توجيه انتباهه إىل حالة النساء احملرومات من حريتهن.
 -67ويشااجع الفريااق العاماال الاادول علااى ضاامان متتااع مجيااع األشااخاص احملاارومي ماان حاريتهم
ابحلق يف املساعدة القانونية الفعلية ،وال سيما بضمان استقالل املهناة القانونياة ونزاهتهاا وتنظيمهاا
الذايت ،فضالا عن إاتحة الفرص للمحامي للمشاركة يف تنمية القدرات القانونية املهنية ابستمرار.
 -68ويش ااجع الفري ااق العام اال ال اادول عل ااى اس ااتخدام التكنولوجي ااات احلديث ااة إلاتح ااة ب اادائل
لالحتجاز والتقليل إىل أ ىن حد من احلاجة إىل اللجوء إىل احلرمان من احلرية.
 -69وحيا الفريااق العاماال الاادول علااى تزويااده امب ا يلاازم ماان مساااعدة لكااي يااتمكن ماان االضااطالع
بواليته على نو فعال ومستدام ،بوسائل منها على اخلصوص أن تضاع حتات تصارفه ماوار بشارية كافياة
ومضمونة وميكن التنبؤ هبا حت يتمكن من مواصلة اختاذ اإلجراءات ومعاجلة القضااي املرتاكمة.
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Annex I
Deliberation No. 10 on reparations for arbitrary deprivation
of liberty
I.

Introduction
1.
The Working Group on Arbitrary Detention is the only body in the international
human rights system entrusted by the Commission on Human Rights and subsequently by
the Human Rights Council with a specific mandate to receive and examine cases of
arbitrary deprivation of liberty. In accordance with Commission resolutions 1991/42 and
1997/50 and Council resolutions 6/4 and 42/22, the Working Group also has a mandate to
formulate deliberations on matters of a general nature to assist States in preventing and
addressing cases of the arbitrary deprivation of liberty.
2.
In the present deliberation, the Working Group intends to identify comprehensive
reparations to which victims of arbitrary deprivation of liberty are entitled.
3.
In preparing the present deliberation, the Working Group reviewed its practices and
those of international and regional bodies in the protection of human rights. In 2016, in
accordance with its methods of work (see A/HRC/36/38), the Working Group introduced a
new procedure to follow up on the implementation of the opinions it adopts. In accordance
with that procedure, States must, within six months of the date of the transmission of the
opinion, report to the Working Group on the implementation of the opinion, including on
whether reparations have been made to the victim.1 The follow-up procedure does not
specify all forms of reparations. For that reason, the Working Group decided that such
measures required further elaboration in the form of a deliberation.

II.

Right to reparations for victims of arbitrary deprivation of liberty
4.
Victims are persons who have individually or collectively suffered harm, including
physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of
their fundamental rights, through acts or omissions that constitute arbitrary deprivation of
liberty.2 Victims may also include family members or dependants of the detained person
and those who have suffered harm in intervening to assist.
5.
The prohibition of arbitrary detention is a peremptory norm of international law (jus
cogens). The absolute prohibition of arbitrary deprivation of liberty stems from both
international and regional human rights treaties3 supported by the extensive practice of
international and regional tribunals supervising the implementation of these instruments. 4

__________
1

2

3

4
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Such as whether (a) the victim has been released; (b) compensation or other reparations have been
made to the victim; (c) an investigation has been conducted into the violation of the victim’s rights;
(d) changes have been made to harmonize the law and practice of the country with its international
human rights obligations; and (e) any other action has been taken to implement the opinion. See
A/HRC/36/37, paras. 10–11.
See Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross
Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian
Law, para. 8.
See Universal Declaration of Human Rights, art. 9 and International Covenant on Civil and Political
Rights, arts. 9 and 14; and African Charter on Human and Peoples’ Rights, art. 6, American
Convention on Human Rights, art. 7 and European Convention for the Protection of Human Rights
and Fundamental Freedoms, art. 5.
See A/HRC/19/57, para. 69, A/HRC/22/44, para. 75 and A/HRC/30/37, para. 11. The Human Rights
Committee has given an overview of its jurisprudence when requiring States parties to make full
reparation to individuals whose rights under the International Covenant on Civil and Political Rights
have been violated; see CCPR/C/158.
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6.
Faced with numerous violations of the absolute prohibition of arbitrary deprivation
of liberty around the world, the Working Group reiterates the obligation of States to provide
effective judicial, administrative and other remedies for victims of violations of
international human rights law.5 Moreover, in instances where it has been established that
an individual has been arbitrarily deprived of liberty, States have an obligation to provide
adequate, effective and prompt reparations.6 Such reparations must cover all aspects of the
deprivation of liberty by a State, including acts or omissions by its public officers or by
individuals acting on its behalf or with its authorization, support or acquiescence in any
territory under a State’s jurisdiction or wherever the State exercises effective control.7
7.
The Working Group recalls that all victims of arbitrary deprivation of liberty are
entitled to an enforceable right before the competent national authority to prompt and
adequate reparations.8 Reparations should be proportional to the gravity of the violations
and the harm suffered.9

III.

Forms of reparations for arbitrary deprivation of liberty
8.
States should promote comprehensive reparations, which may include material and
symbolic reparations on an individual and collective basis, as well as priority access to
services. Given the serious types of harm inflicted on victims of arbitrary detention, a
combination of different forms of reparation is necessary. Consultations with victims are
important to ensure that their views on the specific nature of reparation are taken into
account.
9.
Some of the forms of reparations for arbitrary deprivation of liberty are described
below.

A.

Restitution
10.
Restitution should, whenever possible, restore the victim to the original situation
before the violations of international human rights law.10 In the case of arbitrary deprivation
of liberty, restitution must be in its most direct form, which is the restoration of the liberty
of the individual, including in the context of health detention policies.11 In addition to
releasing the individual, competent authorities should review the reasons for the deprivation
of liberty or retry the case.12 Human rights protection bodies request that a final decision be
taken as soon as possible in proceedings instituted against a detained person,13 and that
records, including those linking the person subjected to arbitrary deprivation of liberty to
the commission of the crime, be eliminated.14 A person subject to prolonged pretrial

__________
5

6

7
8

9

10
11
12
13

14
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See Universal Declaration on Human Rights, art. 8 and International Covenant on Civil and Political
Rights, art. 2 (3).
See Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross
Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian
Law, para. 11.
See A/HRC/30/37, annex, para. 25. See also opinion Nos. 50/2014, 52/2014 and 70/2019.
A/HRC/30/37, para. 92. See also Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and
Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious
Violations of International Humanitarian Law, para. 17.
Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross
Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian
Law, para. 15.
Ibid., para. 19.
See for example opinions Nos. 68/2017, 8/2018 and 70/2018.
CCPR/C/158, para. 7.
See Inter-American Court of Human Rights, Wong Ho Wing v. Peru (2015); European Court of
Human Rights, N. v. Romania (Application no. 59152/08); African Commission on Human and
Peoples’ Rights, cases No. 275/03, Article 19 v. Eritrea and No. 204/97, Mouvement burkinabé des
droits de l’homme et des peuples v. Burkina Faso; and Human Rights Committee, Achille Benoit
Zogo Andela v. Cameroon (CCPR/C/121/D/2764/2016).
Inter-American Court of Human Rights, Norín and others v. Chile (2014) and Ruano Torres and
others v. El Salvador (2015). See also opinions No. 69/2018, para. 29 and No. 40/2018, para. 53.
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detention must be released until the criminal court proceedings against that person have
been decided.15 In addition, in the context of immigration policies, States are required to
release any arbitrarily detained persons even if they intend to deport such persons,
whenever said deportation cannot be carried out promptly,16 such as when the deportation
may constitute a violation of the principle of non-refoulement.17 Furthermore, in cases
where the close relatives of a person who was arbitrarily detained have been suspended
from their duties in a State-run organization, the Working Group has requested, as a
measure of restitution, the reinstatement of their employment. 18
B.

Rehabilitation
11.
Rehabilitation should include medical, psychological and other care, as well as the
legal and social services that the victim of arbitrary deprivation of liberty may require. Such
rehabilitation measures, including other health services, should be available, accessible and
culturally acceptable;19 for example, medical and psychological care should be free of
charge and be provided immediately, adequately and effectively, and in a place close to the
victim’s residence.20 To that end, prior, clear and sufficient information about treatment
must be provided, and the consent of the victim to receive such treatment and services must
be given at all times.21 Medication should be provided free of charge, and treatments must
take into account the circumstances and needs of the victim. Treatment on an individual,
family or collective basis should also be provided.22

C.

Satisfaction
12.
Satisfaction measures, aimed at repairing non-quantifiable, intangible damage
suffered by the victim, may include commemorations and homages or tributes to victims;
public apologies; the verifications of facts; public and complete disclosure of the truth;
assistance in the recovery, identification, return and reburial of bodies in accordance with
the expressed or presumed wish of the victims; 23 and judicial and administrative penalties
imposed on those responsible. Other means of satisfaction include the publication in
national newspapers and on websites, national radio and television broadcasts of the
summaries of court resolutions in which the innocence of the victim or the arbitrariness of
the deprivation of liberty is acknowledged.24 The victim must be involved in the design of
these measures.25
13.
Satisfaction may also involve the granting of study scholarships for either direct or
indirect victims of arbitrary deprivation of liberty; 26 public acts acknowledging

__________
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16
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19

20
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26
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Human Rights Committee, Floresmilo Bolaños v. Ecuador (CCPR/C/36/D/238/1987) and Achille
Benoit Zogo Andela v. Cameroon (CCPR/C/121/D/2764/2016).
A/HRC/39/45, annex, para. 27.
A/HRC/13/30, para. 83. See also opinions Nos. 20/2018, 21/2018, 50/2018 and 74/2018.
See opinion No. 83/2017, para. 94.
Committee on Economic, Social and Cultural Rights, general comment No. 14 (2000) on the right to
the highest attainable standard of health, para. 12. See also Committee against Torture, general
comment No. 3 (2012) on the implementation of article 14 by States parties, para. 32.
Inter-American Court of Human Rights, Yarce y otras v. Colombia (2016) and Ruano Torres and
others v. El Salvador (2015). See also opinion No. 46/2018, para. 76
Inter-American Court on Human Rights, Yarce y otras v. Colombia (2016) and Ruano Torres and
others v. El Salvador (2015).
Ibid.
See opinion No. 56/2019.
Since 2018, the Working Group on Arbitrary Detention has included in its opinions the request that
States disseminate widely the opinions adopted.
See Inter-American Court of Human Rights, Norín and others v. Chile (2014), García Asto and
Ramírez v. Peru (2005), Chaparro Álvarez and Lapo Íñiguez v. Ecuador (2007), Wong Ho Wing v.
Peru (2015), López Álvarez v. Honduras (2006) and López Álvarez v. Honduras (2006). See also
Human Rights Committee, Albert Womah Mukong v. Cameroon (CCPR/C/51/D/458/1991).
Inter-American Court of Human Rights, Norín and others v. Chile (2014), García Asto and Ramírez
v. Peru (2005) and López Álvarez v. Honduras (2006).
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responsibility;27 the placement of commemorative plaques;28 and the obligation to carry out
comprehensive, impartial, effective and prompt criminal and/or administrative
investigations in order to prosecute and punish those responsible for the arbitrary
deprivation of liberty.29
D.

Compensation
14.
Compensation must be granted in an appropriate and proportional manner, taking
into account the gravity of the violation and the circumstances of the case. This measure is
aimed at addressing the physical and psychological damage experienced by the victim of
arbitrary deprivation of liberty,30 by ensuring:
(a)
Compensation for the loss of income of the victim or of his or her family
members, including pensions, social security benefits and other amounts of money as a
result of the arbitrary deprivation of liberty;
(b)
Return of any asset seized by the State or that has been appropriated in any
other way on the grounds of a conviction, sentence or court resolution;
(c)

Indemnification for lack of health care;

(d)

Accessible and reasonable rehabilitation in the place where the person is

held;
(e)
Reimbursement of fines and legal expenses imposed on the victim as a result
of the execution of the conviction or sentence that kept the victim arbitrarily detained;
(f)

Payment of the victim’s legal expenses and other expenses.31

15.
Compensation should also be aimed at addressing any non-material harm or moral
damage caused, which includes damage caused to the victim, such as loss of reputation,
stigma, or broken family or community relations.32
E.

Guarantees of non-repetition
16.
Guarantees of non-repetition are aimed at preventing the recurrence of a situation that
gave rise to violations of human rights. In general, the States have an obligation to take measures
to prevent similar violations from being committed in the future while guaranteeing prompt,
adequate and effective remedies.33 In the context of arbitrary detention, this may include:

__________
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See Inter-American Court of Human Rights, Norín and others v. Chile (2014), Chaparro Álvarez and
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(a)
Repealing or amending laws or regulations that are found to be in breach of
international obligations, or in the absence of relevant legal provisions, adopting laws or
regulations prohibiting the arbitrary deprivation of liberty; 34
(b)
Introducing legal and administrative amendments to prevent the arbitrary
deprivation of liberty and to facilitate the use of effective remedies against it; 35
(c)
Educating all sectors of society to respect international human rights and
humanitarian law;
(d)
Ensuring ongoing training of public law enforcement officers and, inter alia,
members of the armed forces and security forces, medical personnel, public defenders,
guards and custody officers;36
(e)
conflicts;

Promoting mechanisms aimed at preventing, monitoring and solving social

(f)
Clarifying the obligation of the judiciary to implement international human
rights obligations in its adjudicative work;37
(g)

Introducing measures to improve the registry of detained persons; 38

(h)
Improving physical training and the sanitary and other conditions in
imprisonment and detention centres;39
(i)
Requiring amendments to the selection of legal defenders to guarantee their
suitability and technical capability.40
17.
In its jurisprudence, the Working Group has adopted a similar approach, and often
requests in the concluding paragraphs of its opinions that the State in question amend or
repeal certain laws and provisions that are inconsistent with its obligations under the
Covenant and/or the Universal Declaration of Human Rights. 41
[Adopted on 22 November 2019]
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Annex II
Deliberation No. 11 on prevention of arbitrary deprivation of
liberty in the context of public health emergencies
I.

Introduction
1.
The events of recent weeks have brought about a profound change in the lives of
everybody globally as the spread of the new coronavirus (COVID-19) has led to the
adoption of stringent measures by States in an attempt to combat it. The Working Group on
Arbitrary Detention acknowledges the unprecedented nature of the circumstances and the
need for a wide range of public health emergency measures introduced to combat the
pandemic in a manner respectful of international law.
2.
The Working Group is nonetheless mindful of the fact that not all measures taken by
States pay due respect to the international human rights obligations undertaken by them,
and therefore calls for their urgent review.
3.
Furthermore, the Working Group recalls that, in instances where a public health
emergency has required States to resort to the introduction of an emergency regime, all
States should act in accordance with their obligations under international law and with their
constitutional and other provisions of law governing the proclamation of a state of
emergency and the exercise of emergency powers.1 All such measures must be publicly
declared, be strictly proportionate to the threat to the public caused by the emergency, be
the least intrusive means to protect public health and be imposed only for the time required
to combat the emergency.
4.
The Working Group is aware of the valuable statements and advice that have already
been issued by numerous international and regional organizations, 2 which it encourages all
States to consider. The aim of the present deliberation is to set out a guidance to avoid cases
of arbitrary deprivation of liberty in the implementation of public health emergency

__________
1
2
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See Human Rights Committee, general comment No. 29 (1999) on states of emergency, para. 2.
See Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), COVID-19
Guidance (www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/COVID19Guidance.aspx), OHCHR and the World
Health Organization (WHO), COVID-19: Focus on Persons Deprived of Their Liberty: Interim
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Torture to States parties and national preventive mechanisms relating to the coronavirus pandemic
(adopted on 25 March 2020); WHO Regional Office for Europe, “Preparedness, prevention and
control of COVID-19 in prisons and other places of detention: interim guidance”, 15 March 2020;
Advice of the Subcommittee on Prevention of Torture to the National Preventive Mechanism of the
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland regarding compulsory quarantine for
Coronavirus, adopted at its fortieth session (10 to 14 February 2020); Organization of American
States (OAS), Practical Guide to Inclusive Rights-Focused Responses to COVID-19 in the Americas
(see www.oas.org/en/media_center/press_release.asp?sCodigo=E-032/20), 7 April 2020; Statement of
principles relating to the treatment of persons deprived of their liberty in the context of the
coronavirus disease (COVID-19) pandemic issues by the European Committee for the Prevention of
Torture, 20 March 2020 CPT/Inf (2020)13 (19 March 2020); African Commission on Human and
Peoples’ Rights, press statement of 28 February 2020 on the coronavirus (COVID-19) crisis,
(available from www.achpr.org/pressrelease/detail?id=480) and press Statement of 24 March 2020 on
human rights-based effective response to the novel COVID-19 virus in Africa (available from
www.achpr.org/pressrelease/detail?id=483). See also OHCHR, “COVID-19 and its human rights
dimensions”, at www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/COVID-19.aspx.
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measures aimed at combating the COVID-19 pandemic and, mutatis mutandis, in the event
of other public health emergencies.

II.

Absolute prohibition of arbitrary deprivation of liberty
5.
The Working Group is mindful of the fact that a person’s right to liberty is only one
of the rights particularly affected by the wide variety of measures that have been recently
taken by many States. While the right to liberty is not an absolute right, and derogations
from it are permitted under international law,3 the Working Group wishes to emphasize that
the prohibition of arbitrary deprivation of liberty is absolute and universal.4 Arbitrary
detention can never be justified, whether it be for any reason related to national emergency,
maintaining public security or health. The prohibition applies in any territory under a
State’s jurisdiction or wherever the State exercises effective control, or otherwise as the
result of its actions or omissions of its agents or servants. 5 Consequently, the Working
Group calls upon all States to respect the absolute prohibition of arbitrary deprivation of
liberty as public health emergency measures are introduced to combat the pandemic.
6.
Furthermore, any derogation from a person’s right to liberty must strictly comply
with the limits imposed upon a State party’s power to derogate from that right by
international law. In particular, States must adhere rigorously to the requirements of strict
necessity and proportionality; such derogations are only permissible for the time period
justified by the exigencies of the prevailing circumstances of the public health emergency.

III.

Regimes of deprivation of liberty
7.
The Working Group recalls that the prohibition of arbitrary deprivation of liberty
extends to all types of detention regimes, including detention within the framework of
criminal justice, administrative detention, detention in the context of migration and
detention in the health-care settings.6
8.
Moreover, the deprivation of liberty is not only a question of legal definition but
also a question of fact; therefore if the person concerned is not at liberty to leave a premise,
that person is to be regarded as deprived of his or her liberty. 7 To this end, it is of critical
importance that, irrespective of what such places are called, the circumstances in which an
individual is detained are examined to determine whether the person has been deprived of
liberty.8 The Working Group wishes to clarify that mandatory quarantine in a given
premise, including in a person’s own residence that the quarantined person may not leave
for any reason, is a measure of de facto deprivation of liberty.9 When placing individuals
under quarantine measures, States must ensure that such measures are not arbitrary. The
time limit for placement in mandatory quarantine must be clearly specified in law and
strictly adhered to in practice.
9.
The Working Group also wishes to emphasize that secret and/or incommunicado
detention constitutes the most serious violation of the norm protecting a person’s right to
liberty. Arbitrariness is inherent in such forms of deprivation of liberty, as the individual is

__________
3
4

5
6
7
8
9
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left without any legal protection.10 Such secret and/or incommunicado detention cannot be
part of the public health emergency measures introduced to combat a health-related crisis.

IV.

Necessity and proportionality of the deprivation of liberty
10.
Any deprivation of liberty that has no legal basis or is not carried out in accordance
with the procedure established by law is arbitrary.11 Any law authorizing the deprivation of
liberty must therefore be scrutinized. Any deprivation of liberty, even if it is authorized by
law, may still be considered arbitrary if it is premised upon arbitrary legislation or is
inherently unjust, relying for instance on discriminatory grounds, or if there is an overly
broad statute authorizing automatic and indefinite deprivation of liberty without any
standards or review, or the law does not specify clearly the nature of the conduct that is
unlawful.12
11.
Moreover, even the lawful deprivation of liberty may still be arbitrary if such
detention is not strictly necessary or a proportionate measure in pursuance of a legitimate
aim.13 In particular, States must be mindful that detention that initially satisfied the
requirements of necessity and proportionality may no longer be justified insofar as the
circumstances may have changed significantly.
12.
The Working Group therefore calls upon all States to pay particular attention to the
requirements of necessity and proportionality of deprivation of liberty in the context of
public health emergencies, such as the newly emerging emergency related to the COVID19 pandemic.
13.
In particular, States should urgently review existing cases of deprivation of liberty in
all detention settings to determine whether the detention is still justified as necessary and
proportionate in the prevailing context of the COVID-19 pandemic. In doing so, States
should consider all alternative measures to custody.
14.
Pretrial detention should only be used in exceptional cases. 14 The current public
health emergency puts an additional onus of consideration upon the authorities, as they
must explain the necessity and proportionality of the measure in the circumstances of the
pandemic. The Working Group recalls in particular that automatic pretrial detention of
persons is incompatible with international law.15 The circumstances of each instance of
pretrial detention should be assessed; at all stages of proceedings, non-custodial measures
should be taken whenever possible, and particularly during public health emergencies.
15.
The Working Group is aware that COVID-19 mostly affects persons older than 60
years of age, pregnant women and women who are breastfeeding, persons with underlying
health conditions,16 and persons with disabilities. It therefore recommends that States treat
all such individuals as vulnerable. States should also refrain from holding such individuals
in places of deprivation of liberty where the risk to their physical and mental integrity and
life is heightened.
16.
Lastly, noting that overcrowding and poor hygiene pose a particular risk of
spreading COVID-19,17 States should seek to reduce prison populations and other detention
populations wherever possible by implementing schemes of early, provisional or temporary

__________
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release for those detainees for whom it is safe to do so, taking full account of non-custodial
measures as provided for in the United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial
Measures (the Tokyo Rules)18 and the United Nations Rules for the Treatment of Women
Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders (the Bangkok Rules). Noting
the obligation arising from the Convention on the Rights of the Child of not detaining
children, particular consideration should be given to releasing children and women with
children, and also those serving sentences for non-violent crimes.
17.
All States must comply with their obligations under international human rights law,
including customary international law, the Universal Declaration of Human Rights and
relevant international instruments to which they are party, which are interpreted and applied
in opinions adopted by the Working Group. When detention has been determined by the
Working Group to be arbitrary, the detainee should be released immediately in every case,
and as a matter of urgency during public health emergencies.

V.

Right to challenge the lawfulness of the deprivation of liberty
18.
The right to challenge the lawfulness of detention before a court is a self-standing
human right, a peremptory norm of international law that cannot be derogated from 19 that
applies to all forms of deprivation of liberty and to all situations of deprivation of liberty. 20
The right applies irrespective of the place of detention or the legal terminology used in
relevant legislation; consequently, any form of deprivation of liberty on any ground must be
subject to effective oversight and control by the judiciary.21
19.
The Working Group wishes to emphasize that the right to challenge the legality of
deprivation of liberty applies also to those in mandatory quarantine or otherwise detained in
the context of public health emergency measures that are introduced to combat a pandemic.
Such individuals must also be ensured that they are able to exercise this right effectively by,
inter alia, having access to legal assistance.

VI.

Right to a fair trial
20.
The Working Group is mindful of the fact that the public health emergency
measures introduced to combat the pandemic may limit access to detention facilities, which
in turn may effectively prevent persons held in places of deprivation of liberty from
attending their court and other judicial hearings, meetings with parole boards or other
entities empowered to consider their continued deprivation of liberty, or from holding
meetings with their legal counsel and family.22 This may have an adverse effect particularly
on those in pretrial detention, and on detainees seeking a review of a decision to detain
them, as well as those seeking to appeal against a conviction or sentence.
21.
If the exigencies of the prevailing public health emergency require restrictions on
physical contact, States must ensure the availability of other ways for legal counsel to
communicate with their clients, including secured online communication or communication
over the telephone, free of charge and in circumstances in which privileged and confidential
discussions can take place.23 Similar measures can be taken for judicial hearings. The
introduction of blanket measures restricting access to courts and legal counsel cannot be
justified and could render the deprivation of liberty arbitrary.

__________
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VII.

Use of emergency powers to target certain groups
22.
Emergency powers must not be used to deprive particular groups or individuals of
liberty. For example, the power to detain persons during public health emergencies must
not be used to silence the work of human rights defenders, journalists, members of the
political opposition, religious leaders, health-care professionals or any person expressing
dissent or criticism of emergency powers or disseminating information that contradicts
official measures taken to address the health emergency.

VIII.

Detention in the context of migration
23.
Detention in the context of migration is only permissible as an exceptional measure
of last resort,24 which is a particularly high threshold to be satisfied in the context of a
pandemic or other public health emergency.
24.
The Working Group reminds all States that migrant children and children with their
families should not be detained in the context of migration policies, and should therefore be
immediately released.25
25.
Asylum seekers should not be held in places of deprivation of liberty during the
course of the procedure for the determination of their status, and refugees should be
protected by authorities of the recipient State and not detained.

IX.

Equality and non-discrimination
26.
Emergency measures or powers enacted to address public health emergencies must
also be exercised with respect to the principle of equality and non-discrimination based on
the grounds of birth, national, ethnic or social origin, language, religion, economic
condition, political or other opinion, gender, sexual orientation, disability or any other
status.26
27.
Such measures and powers must take into account the disparate impact upon
vulnerable groups who already experience disadvantage, including persons with disabilities,
older persons, minority communities, indigenous peoples, people of African descent,
internally displaced persons, persons affected by extreme poverty, homeless persons,
migrants and refugees, persons who use drugs, sex workers and LGBTI and gender-diverse
persons,27 who may not have the same capacity to comply with health directives (such as
isolation at home, self-funded quarantine in hotels, requirements not to attend work or to
pay fines or bail), and may be deprived of their liberty as a result.

X.

Independent oversight and cooperation with human rights mechanisms
28.
The Working Group emphasizes the importance of independent oversight by
national and international human rights mechanisms over all places of deprivation of liberty
to minimize the occurrence of instances of arbitrary deprivation of liberty. 28 Such
mechanisms include prosecutorial and judicial authorities, government human rights
departments, national human rights institutions, national preventive mechanisms and civil
society at the national level, as well as the Office of the United Nations High Commissioner
for Refugees, the International Committee of the Red Cross and other relevant nongovernmental organizations at the international level.
29.
The Working Group acknowledges the particular challenges that the prevailing
public health emergency poses to such independent oversight as those involved in human

__________
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rights monitoring seek to uphold the principle of “do no harm”. However, the prevailing
public health emergency cannot be used as a blanket justification to prevent all such
independent oversight. The Working Group calls upon all States to allow visits of
independent oversight mechanisms to all places of deprivation of liberty during the
COVID-19 pandemic and other public health emergencies. 29 Due consideration should be
given to such practical measures as staggering the visits of oversight bodies, allowing for
extra telephone and internet contact and establishing hotlines and the use of personal
protection equipment.
30.
The Working Group encourages States to ratify the Optional Protocol to the
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or
Punishment and States that are a party thereto to adhere to the advice of the Subcommittee
on Prevention of Torture to States parties and national preventive mechanisms relating to
the coronavirus pandemic.
31.
All States should maintain their efforts to engage effectively with the special
procedures of the Human Rights Council and the Working Group and its procedures during
public health emergencies.
[Adopted on 1 May 2020]
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