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مجلس حقوق اإلنسان

الفريق العامل المعني باالحتجاز التعسفي

اآلراء الت ييي اعتم ييالا الفري ييق العام ييل المعن ييي باالحتج يياز التعس ييفي ييي
دورت ي السادسييو والس ي علم المعقييودل ييي الفتييرل مييم  22إل ي  26آب/
أغسطس2016
الرأي رقم  2016/39بشأن آدم الناطور (األردن)
 -1أنشئ الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي مبوجب القرار  42/1991الصاارر نا
جلنة حقوق اإلنسان اليت مدرت والية الفريق العامال ووحاهت ا ق ارار اا  .50/1997ونما ا
بقرار اجلمعية العامة  251/60ومقرر جملا حقاوق اإلنساان  102/1أاار اللا اال الوالياة
ومدر ا مؤخرا لث ث سنوات ق ارارل  7/24املؤرخ  26أيلول/سبتمرب .2013
 -2وأح ااال الفري ااق العام اال ولق ا اا (س اااليب نمل ا ا  )A/HRC/30/69ب غ ا اا كو ح وم ااة
ا(ررن ق  22حزيران/يوني بشأن آرم النااوور .و رارر او وماة نلاب الاب  .والدولاة وار ق
الع د الدويل اخلاص باوقوق املدنية والسياسية .
-3

ويرى الفريق العامل أن سلب اورية كجراء رعسفي ق اواالت التالية:

كذا ارضهت اساتهالة االحتجااب باأس أساان ااانوي لتربيار سالب اورياة مثال
أ)
كبقاء الشاص ر ا االحتجااز بعاد اضااء مادت نقوبتا أو رغاا وادور ااانون نفاو ين باق نليا )
الفئة ا(وو)؛
ب) كذا كان سلب اورية نامجا ن ممارسة اوقوق أو اوريات اليت ر فل ا املوار 7
و 13و 14و 18و 19و 20و 21م اإلن ن العاملي وقاوق اإلنساان وكااليف ق حالاة الادول
ا(ورا ق الع د الدويل اخلاص باوقوق املدنياة والسياساية املاوار  12و 18و 19و 21و22
و 25و 26و 27م الع د الفئة الثانية)؛
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ب) كذا كااان ناادم التقيااد كلي ا ا أو جزدي ا ا بالقوانااد الدوليااة املتصاالة باااوق ق اكمااة
نارلااة و ااي القوانااد املنصااوص نلي ااا ق اإلن ا ن العاااملي وقااوق اإلنسااان وق الص ا و الدوليااة
ذات الصلة اليت ابلت ا الدول املعنية م اخل ورت حبيث يصري سلب اورية رعسفيا الفئة الثالثة)؛
ر) كذا رعرض ملتمسو اللجاوء أو امل ااجرون أو ال جئاون ل حتجااز اإلرارس ملادت
وويلة رون كم انية املراجعة أو التظلا كراريا أو اضاديا الفئة الرابعة)؛
) كذا ش ّ ل سلب اورية انت اكا للقانون الدويل بسبب التميياز نلاب أساان املولاد
أو ا(واال القااومي أو اإلوااين أو االجتماااني أو الل،ااة أو الاادي أو الوحااد االاتصااارس أو ال ارأس
السياس ااي أو غ ااريل أو ن ااوو اجل اان أو املي اال اجلنس ااي أو اإلناا ااة أو أس وح ااد آخ اار نل ااب ااو
ي د كو جتا ل املساوات بني البشر أو اد يؤرس كو ذليف الفئة اخلامسة).
المعلومات المقامو

الب

الوارر م املصدر

 -4حيم اال آرم الن اااوور اجلنس اايتني البولندي ااة وا(ررني ااة .وا ااد ول ااد ق ن ااام  1995ويق اايا بص اافة
انتياري ااة ق روس االدور بأملاني ااا .ولديا ا جا اواز س اافر بولن اادس .واب اال روايفا ا ك ااان والبا اا .وق 27
حزيران/يوني  2015ذ ب السيد الناوور كو نماان لدراساة الل،اة العربياة .ورفياد التقاارير بأنا أُواا
وح ااا نليا ا باالس ااتنار كو الق ااانون ا(رري مل اله ااة اإلر اااب .وق الوا اات
ُ
ون اااب ن ااااب ا ش ااديدا ُ
الرا ُحيتجز السيد الناوور ق سج املوار  2وما زال استئنال أمام مة التمييز ايد النظر.
 -5وولق ا ا للمعلومااات ال اواررت كااان الساايد الناااوور يساااند والاادل ق مرآب ا الوااااد ق حااي
البياادر ق نمااان يااوم  12آب/أغسا  2015ق الوااات الاااس وواال ليا  15لااررا ما راداارت
املصابرات العامة بث ث سيارات وكان  14لررا من ا يرردون م ب مدنية ق حني كان واحاد
ماان ا يرراادس زيا ا نسا ري ا أ ألقاوا القااب .نليا  .و(ن الساايد الناااوور ال يتهاادث بالل،ااة العربيااة
الدل ألرار رادرت املصابرات ن سبب روايف بينما كان ياججا لا  .ل ا ألارار
وال يف م ا سأل و ُ
الدادرت يقدموا أس سبب رمسي للتواي وال ماكرت رواي واررت ن السل ة القضادية .وأُخاا
السيد الناوور بعد ذليف كو مقر الدادرت ق مقاوعة جندويل ق نمان مبن قة وارس السري.
 -6وق  13آب/أغس ا  2015ذ ااب والااد الساايد الناااوور كو مقاار راداارت املصااابرات
ومسا لا لقاو مبقابلاة موةا ق الادادرت أخاربل
العامة لزياارت ابنا  .ل نا ُمناد ما أس ارصاال بابنا ُ
بصورت غري رمسية بأن ابن تجز بسبب "أل ارل اجل ارية".
 -7وملاادت و وااة أسااابيد بعااد كلقاااء القااب .نلااب الساايد الناااوور يساام لوالاادل بزياررا  .وجاارت
الزيااارت ا(وو ق حضااور موة ا م ا راداارت املصااابرات العامااة .ورفيااد التقااارير بااأن الساايد الناااوور أبل ا
والاادل خا ل رلاايف الزيااارت بأنا رعاارض للضاارب ولصاادمات ك رباديااة خا ل ا(يااام ا(وو ما احتجااازل.
ويدني والد السيد الناوور أن ابن كان ق حالة بدنية ونفسية سيئة جدا ق ذليف الوات.
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 -8وق أواخ اار أيلول/س اابتمرب  2015مثُاال الس اايد الن اااوور أم ااام امل اادني الع ااام ق م ااة
أم الدولة وكان يرردس زيا نس ريا .ويُدنب أن املدني العام أجارب السايد النااوور نلاب التواياد
نلب وويقة .ويادني املصادر أن السايد النااوور ي ا يعار مضامون رلايف الوويقاة ( اا كانات
م توبااة بالل،ااة العربيااة و رقادهم لا ررمجت ااا .وياُادنب أنا ُونااد باااإللراب ننا ق اليااوم التااايل للتوايااد
نلب الوويقة.
 -9وق  28أيلول/س اابتمرب  2015نُق اال الس اايد الن اااوور كو س ااج املا اوار  2حي ااث أُورو ق
زنزانة معزولة وكان ال يسم ل برؤية حوء الشم واخلروب م زنزانت كال لنص سانة ق ا(سبوو.
 -10وق ذل اايف الي ااوم نفسا ا ُمسا ا للس اايد الن اااوور بتعي ااني اميا ا  .وق اي ااة رشا اري ا(ول/
أكتااوبر  2015أري ا باالسااتنار كو القااانون ا(رري مل الهااة اإلر اااب راااا  55لعااام .2006
وق رشري الثاي/نولمرب  2015مس ل مبقابلة اميا (ول مارت ابال أسابوو واحاد ما انعقاار
أول جلساة اسااتماو لا أمااام مااة أما الدولاة .وخا ل اجللسااات الااث ث ا(وو أمااام ا مااة
رااولهر للساايد الناااوور خاادمات مااججا شاافوس معتمااد م ا ا مااة .وياادني املصاادر أن الساايد
الناوور ي ااررا بالتايل نلب ل ا ما اال االرناء وما كتب .
 -11وق  15شااباف/لرباير  2016ح ماات مااة أما الدولااة نلااب الساايد الناااوور بااأربد
سنوات سجن ا مد ا(ش،ال الشااة ولق ا للمااررني  3-3و 3-7ما القاانون ا(رري ملناد اإلر ااب
بساابب "االلتهاااق جبمانااة مساالهة ورنظاايا كر ااان" .واسااتندت اإلرانااة كو ان اجا واااد الساايد
الناوور نلي ياُدهنب أنا منتازو بااإلكرال وكو ارنااء أنا ساالر كو اجلم ورياة العربياة الساورية نارب
رركيااا و ااو أماار أن اارل الساايد الناااوور .وق الوااااد ال يظ اار نلااب ج اواز ساافرل ا(رري وال ج اواز
سفرل البولندس أس رأشريت رركية أو سورية.
 -12وق  14آذار/مارن  2016استأن امي السيد الناوور اضيت أماام ماة التميياز.
ويؤكد املصدر أيض ا أن امي الدلاو ادم ش وى كو املركز الووين ا(رري وقوق اإلنساان ق 10
نيسان/أبريل  .2016ورفيد التقارير بأن املركز الووين وقوق اإلنسان يقدم أس رر.
 -13وق حوء املعلومات املاكورت أن ل يدني املصدر أن سلب السيد الناوور حريت يتناىف
مد معايري اإلجاراءات القانونياة الواجباة ولااليف ل نا يشا ل سالبا رعسافيا للهرياة وينادرب حام
التعسفي اليت يستند كلي اا الفرياق العامال نناد النظار ق اوااالت
الفئة الثالثة م لئات االحتجاز ُّ
املقدمة كلي .
 -14ويدلد املصدر بأن ال القضية رستوق مت لبات الفئة الثالثة (ن السايد النااوور أواا
رون ماااكرت رواي ا واااررت ن ا ساال ة اضااادية .و يبله ا بااالت ا املوج ااة كلي ا (كثاار م ا ش ا ر
ونص ا  .و لثاال الساايد الناااوور أمااام ساال ة اضااادية كو أن باادأت جلسااات ا مااة ق أواخاار
رشري الثاي/نولمرب .2015
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 -15ويؤكااد املصاادر أن ال ااابد التعساافي الحتجاااز الساايد الناااوور ل ا حتدياادل نلااب أسااان
انت اكااات القوانااد الاادنيا ا(ساسااية ملعاملااة السااجناء واملعااايري الدوليااة الاادنيا ل جاراءات القانونيااة
الواجبااة مبااا لي ااا اوااق ق كناادار الاادلاو واوااق ق جلسااة اسااتماو نلنيااة أمااام مااة مسااتقلة
و اي اادت واو ااق ق ن اادم التع اارض للتع ااايب أو غ ااريل ما ا ح ااروب املعامل ااة أو العقوب ااة القاس ااية
أو ال كنسانية أو امل ينة .و ي مرلاق االحتجااز الااس كاان السايد النااوور تجازا ليا خاحاع ا
(س رفتاايأ أو روااد مسااتقل ومنااتظا ما اخلااارب و ي ا ماادرجا نلااب أس اادمااة كمرلااق رمسااي
ل حتجاز ق البلد.
 -16وليما يتعلق بانت ا معايري ا اكمة العارلة يدني املصدر أن السيد النااوور يُسام
ل باالرصال مبهامي حىت منتص رشري الثاي/نولمرب  2015أس بعد مرور أربعة أش ر نلاب
روايف  .ويُدهنب أن ذليف يش ل انت اك ا وقوا ق املساندت القانونية وكندار الدلاو.

 -17ونلااب الاارغا ما أن الساايد الناااوور ال يتهاادث الل،ااة العربيااة وال يف م ااا لقااد أُجرياات
مجيد اإلجراءات القانونية بتليف الل،ة و رقدم للسيد الناوور ررمجة ل هتاماات أو مللا االرنااء
أو مساندت مججا شافوس حاىت جلساة االساتماو الرابعاة ما اكمتا  .ويادلد املصادر باأن ذلايف
يش ل انت اكا وق ق االستعانة مبججا شفوس.
 -18وياادني املصاادر أن الساايد الناااوور حياااكا أمااام مااة وتصااة مسااتقلة و اياادت (ن
مااة أم ا الدولااة املعيهنااة مبوجااب اااانون أم ا الدولااة راااا  17لعااام  1959للباات ق اضااايا
اإلر اب ال رستوق املعايري الدولية وقوق اإلنساان .وق ااا الصادر يؤكاد املصادر أن ا ماة
نفس ا ا ال ل ا انتبار ااا اياادت ومسااتقلة (ن رد ااي الااوزراء ااو م ا يعااني اضاااهتا وب م ان ا
لصاال ا .ورتااأل ااال ا مااة ما ااحاايني نسا ريني وااااض ماادي واحااد .ونا وت نلااب ذلاايف
لدى املدني العاام ماة أما الدولاة ررباة حاابو نسا رس و او طضاد للسال ة اإلرارياة نفسا ا
اليت طضد هلا موةفو املصابرات ق رادرت املصابرات العامة أس وزارت الدلاو.
 -19وأخريا يدني املصدر أن السيد الناوور اد رعرض ل حتجاز مبعزل ن العاا اخلاارجي
م اررني وكاناات املاارت ا(وو خ ا ل ا(سااابيد الث وااة ا(وو م ا احتجااازل ق مقاار راداارت املصااابرات
العامة والثانية خ ل كحراب ن ال عام ق سج املوار .2
 -20وياادلد املصاادر بأن ا بعااد نقاال الساايد الناااوور كو سااج املااوار  2يساام ل ا بتلقااي
زيااارات م ا والاادل كال ملاادت سااانة واحاادت ماارت ق ا(ساابوو خ ا ل الفااجت م ا  2رش اري ا(ول/
أكتوبر  2015كو  4آذار/مارن  .2016وق  4آذار/ماارن  2016ر،اريت ةارو االحتجااز
ااال بش ا ل كبااري بعاادما باادأ الساايد الناااوور كح اراب ن ا ال عااام ملاادت يسااة أسااابيد مااد بعاا.
ا تجازي ارخاري احتجاجاا نلااب ا(ح ااام الصاااررت حبق ااا .ويُادهنب أن الساايد الناااوور احتجااز
خ ل ذليف الوات ولق نظام حب انفرارس وارم مد منع م أس ارصال بالسجناء ارخري .
ولض ا ن ذليف أُبقي مبعزل ن العا اخلارجي (ن يسم لا باأس ارصاال بالعاا اخلاارجي
أو بتلقي زيارات وبية.
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 -21ويدني املصدر أيضا أن السيد الناوور رعارض للضارب املاربغ وغاريل ما أشا ال التعاايب
نلااب أياادس ح اران السااج ق الفااجت م ا  21كو  25آذار/مااارن  2016إلجبااارل نلااب ك اااء
كحراب ن ال عام.
 -22وق  20أيار/مايو  2016رلعت القيور السالفة الاكر ن السايد النااوور وكاان ب م انا
أن ي اارى وال اادل .وبع ااد ذل اايف ُمسا ا لا ا ب ااأن يفهصا ا وبي ااب نينتا ا الس اال ات .ل ا ا رق اادم لا ا
وال (سرر نتادج ذليف الفه  .ويُدهنب أن يسم ل برؤية والدل أو ال بياب خا ل مادت وويلاة
كو أن اختفاات معظااا ن مااات التعااايب الاايت كاناات نلااب جساادل .بيااد أن والااد الساايد الناااوور
الحظ أن ابن كان يعاي م وعوبات ق التنف وأن لقد القدرت نلب السمد بأذن اليسرى.

الرر الوارر م او ومة
 -23ق  22حزيران/يوني  2016وج الفرياق العامال ب غاا كو ح وماة ا(ررن ي لاب ليا
معلومات مفصلة ن اوالة الرا نة للسيد آرم النااوور .وولاب الفرياق العامال أيضا ا كو او وماة
املسوغة الحتجازل ورقدمي رفاويل ن مدى روالاق
روحي ا(س الواادعية وا(ح ام القانونية ِّ
اكمت ا مااد القااانون الاادويل وال ساايما مااد اوانااد القااانون الاادويل وقااوق اإلنسااان الاايت واادق
نلي ا ا(ررن.
 -24ويأس الفريق العامل (ن يتل هق أس رر م او ومة نلب ب غ  .و ر لب او وماة
نلي أساليب نمل الفريق العامل.
متديدا للم لة الزمنية لتقدمي رر ا نلب و ما رن

المناقشو
 -25ق غياااب رر م ا او ومااة ااارر الفريااق العاماال كبااداء اااا ال ارأس ولق اا للفقاارت  15م ا
أساليب نمل .
 -26واااد أرسااب الفريااق العاماال ق آراد ا السااابقة ورادااق رعامل ا مااد املسااادل املتعلقااة با(رلااة.
ل ا ذا ك اان املصاادر ا ااد ناارض حال ااة ةااا رت الوجا ااة م ا ح اااالت اإلخ ا ل باملت لب ااات الدولي ااة
اليت رش ل احتجازا رعسفيا ينب،ي أن ي ون مف وما أن نبء اإلوبات يقد نلب نارق او ومة
) .وق ا ااال
كذا ما ااا رغبا اات ق رحا اا .االرنا اااءات املقدما ااة انظا اار  A/HRC/19/57الفقا اارت  68
القضية اختارت او ومة ندم ال ع ق ارناءات املصدر املووواة والظا رت الوجا ة.
 -27والح ااظ الفري ااق العام اال بقل ااق ارن اااءات املص اادر بش ااأن التق ااار م ااة أما ا الدول ااة كو
االسااتق لية واويااار .ق اااا الصاادر يتفااق الفريااق العاماال  )1مااد التووااية املت ااررت للجنااة املعنيااة
حبقوق اإلنسان اليت ردنو ا(ررن كو كل،اء ا اكا االستثنادية م ابيل مة أم الدولة .)2

__________

)1
)2

GE.16-19604

انظار رقريار الفرياق العامال بشااأن رعزياز وعاياة مجياد حقاوق اإلنسااان املدنياة والسياساية واالاتصاارية واالجتمانيااة
والثقالية مبا ق ذليف اوق ق التنمية  )A/HRC/7/4الفقرت .59
انظ ا ا اار رووا ا ا ااية اللجن ا ا ااة املعنيا ا ا ااة حبقا ا ا ااوق اإلنس ا ا ااان ق الفقا ا ا اارت  12م ا ا ا ا م حظاهت ا ا ااا اخلتاميا ا ا ااة لعا ا ا ااام 2010
.)CCPR/C/JOR/CO/4
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 -28وبعد حتليل املعلومات الايت اادم ا املصادر بشاأن رعامال ماة أما الدولاة ماد اضاية السايد
الن اااوور ي ااور الفري ااق العام اال أن يع اارب م ا جدي ااد ن ا القا ا املع اارب نن ا ق رأي ا را ااا 2013/53
(ن نملي ااة اإلوا ا غ ال اايت ج اارت ق ن ااام  2011والقا ارار ال اااس اس ااال جملا ا ال ااوزراء ق  1أيل ااول/
ساابتمرب  2013بناااء نلااب أواماار مل يااة حيققااا امتثااال القوانااد ا(ررنيااة املتعلقااة مبه مااة أما الدولااة
مد القانون الدويل.
 -29ومبا أن مة أم الدولة ال رستوق املبادأي ا(ساسايني املتمثلاني ق االساتق لية واوياار
ل ااا ال ر اادنا ح ااق الس اايد الن اااوور ق اكم ااة نارل ااة ونلني ااة أم ااام م ااة وتص ااة نن ااد الب اات ق
أس هتمة جنادية موج ة كلي مبوجب املارت  10م اإلن ن العاملي وقاوق اإلنساان واملاارت )1 14
م الع د.
 -30وق ال القضية أُوا السيد الناوور رون ماكرت رواي ورون كب غ بأسباب روايف
أو الت ا املوج ة كلي أو مثول نلب وج السارنة أماام اااض .وحارم ما االرصاال ما رون نواداق
مبهامي ا أو اوصااول نلااب مساااندت مااججا شاافوس أوناااء ا اكمااة وأري ا ق مااة أم ا الدولااة
باالستنار حصرا كو االنجالات املنتزنة حتت التعايب.
 -31و رق اادم او وم ااة أس رفسا اريات أو رربيا ارات ل نت اك ااات اجلس اايمة الرفااي ااة منا ض ااة
التعايب وغريل م حروب املعاملة أو العقوباة القاساية أو ال كنساانية أو امل يناة وللع اد وللميثااق
العاارن وقااوق اإلنسااان م ا بااني مجلااة معا اادات أخاارى الاايت ااي واار لي ااا والاايت رفاارض
التزامااات اادرت راان نلااب ا(ماار ب ا جراء حتقيااق لااورس ونزي ا ق االرناااءات املتعلقااة بالتعااايب
دو ب نتيجة التعايب كدليل ق أس كجراءات.
وحمان ندم االحتجاب بأس رصري يُ ى

 -32ومت اان ح اامانات ا اكم ااة العارل ااة املنص ااوص نلي ااا ق امل اااررني  10و 11ما ا اإلنا ا ن
العاااملي وقااوق اإلنسااان واملااارت  14ما الع ااد اوااق ق اوصااول نلااب املساااندت والتمثياال القااانونيني
وق غري ذليف ما رادابري اوماياة ما أجال حامان نادم انتماار أس رليال بنااءا نلاب اناجا منتازو
حت ات التعااايب .وراان املااارت  )3 14ز) م ا الع ااد نلااب أال ي اارل أس لاارر نلااب الش ا ارت نلااب
نفس أو نلب االنجا بالانب .واد أشاارت اللجناة املعنياة حبقاوق اإلنساان ق آراد اا الساابقة كو
أن ااال املااارت "جيااب ل م ااا نلااب أ ااا رعااين ناادم وجااور أس كك ارال باادي أو نفسااي مباشاار أو غااري
)3
مباشر م سل ات التهقيق نلب املت ا بقصد اوصول نلب انجا من باإلارار بالانب"  .

 -33وق الااب راااا  2008/1769بشااأن بوناادار حااد أوزب سااتان خلصاات اللجنااة كو
حدوث انت اكات للمارت  )3 14ب) و ر) بسبب ندم راولري اام للضاهية أونااء االساتجواب
__________

)3

انظار اللجناة املعنياة حبقاوق اإلنساان الاب رااا  2001/1033سين،اراساا حاد سارس الن اا
ق  21متوز/يوليا ا  2004الفق اارت 4-7؛ وال ااب راا اا  1987/253كيل ااي ح ااد جاماي ااا
ق  8نيس ااان/أبريل  1991الفق اارت 5-5؛ وال ااب را ااا  1988/330ب ااريس ح ااد جاماي ااا
ق  7نيس ااان/أبريل  1994الفق اارت 7-11؛ وال ااب را ااا  2000/912ري ااوالل ح ااد غيان ااا
ق  1رشري الثاي/نولمرب  2004الفقرت .1-5
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وبسبب حرمان م حق ق اوصول نلب مسااندت اام ما اختياارل؛ وللماارت  )3 14ز) بسابب
انجا انتزو حتت التعايب .)4
 -34ويشااري الفريااق العاماال كو أن اللجنااة املعنيااة حبقااوق اإلنسااان ق الفقاارت  41ما رعليق ااا
العام راا  )2007 32بشأن اوق ق املسااوات أماام ا ااكا واهليئاات القضاادية وق اكماة نارلاة
اد أوحهت أن:
الفقاارت  3ز) م ا املااارت  14ر فاال حااق الشااص ق أال ي اارل نلااب الش ا ارت
حد نفس أو نلب االنجا بانب .وجياب أن يُف اا ااا الضامان نلاب أنا يعاين نادم
رعارض املات ا (س حا،وف نفسااية غاري ماربرت أو حا،وف جساادية مباشارت أو غاري مباشاارت
ما ابباال ساال ات التهقيااق ب،يااة انتازاو اناجا بالااانب .وبالتااايل ال رقباال معاملااة املاات ا
ب ريقة منالية للمارت  7م الع د ب،ية انتزاو انجالات  .وجيب أن يضم القانون ا لاي
أن رسااتبعد ما ا(رلااة اإللااارات أو االنجالااات املتهصاال نلي ااا ب ريقااة رشا ل انت اكا ا
للم ااارت  7ما ا الع ااد كال كذا اس ااتصدمت ااال املا اوار ك اادليل نل ااب ح اادوث نملي ااات
رعااايب أو أس معاملااة أخاارى ظااورت مبوجااب اااا او ااا وق ااال اوالااة يقااد نلااب
نارق الدولة نبء كوبات أن ا(اوال اليت أرو هبا املت ا كانت مبه .كرارر .
 -35وحي اايو الفري ااق العام اال نلما ا ا ب اااو ا ال اااس أو اادرر م ااة الع اادل الدولي ااة ق اض ااية
املسااادل املتصاالة بااااللتزام با اكمااة أو التسااليا بلجي ااا حااد الساان،ال)  )5والاااس أنرباات لي ا
ا مة ن الرأس الاس مفارل:
أن حظر التعايب يش ل جازءا ما القاانون الادويل العارق وأنا ااد أواب اانادت
ا عية القواند ارمرت) .ويرر ز اا اوظر نلب ممارسة رولية واسعة الن اق ونلاب انتقاار
الادول ب لزاميااة ااال املمارسااة .و او يظ اار ق العديااد ما الصا و الدوليااة العامليااة الت بيااق
وخاوااة اإلنا ن العااملي وقااوق اإلنسااان لعااام  1948وارفاايااات جنيا لعااام 1949
بشأن عاية حهايا اورب؛ والع د الدويل اخلاص بااوقوق املدنياة والسياساية لعاام 1966؛
وا ارار اجلمعيااة العامااة  30/3452املااؤرخ  9كااانون ا(ول/ريساامرب  1975بشااأن عايااة
مجيااد ا(شااصاص م ا التعاارض للتع ااايب وغااريل م ا حااروب املعامل ااة أو العقوبااة القاس ااية
أو ال كنسانية أو امل ينة) واد أررب ق القانون ا لي جلميد الدول رقريب ا؛ وأخاريا ال رفتاأ
ألعال التعايب رُشجب ق ا الل الوونية والدولية .
__________

)4
)5

GE.16-19604

انظ اار اللجن ااة املعني ااة حبق ااوق اإلنس ااان ال ااب را ااا  2008/1769بون اادار ح ااد أوزب س ااتان ارراء املعتم اادت
ق  25آذار/مارن  2011الفقرران  4-7و.6-7
انظار International Court of Justice, Questions relating to the obligation to prosecute or extradite
 .(Belgium v. Senegal), Judgment of 20 July 2012, para. 99متاااغ نلااب العناوان التااايلwww.icj- :
.cij.org/docket/files/144/17064.pdf
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 -36وباملثاال أشااارت جلنااة منا ضااة التعااايب ق رعليق ااا العااام راااا  )2008 2بشااأن رنفيااا
امل ااارت  2ما ا ارفااي ااة منا ض ااة التع ااايب كو أن "االلتا ازام مبن ااد التع ااايب الا اوارر ق امل ااارت  2واس ااد
الن اق" الفقرت  )3وأحالت أن التدابري املعتمدت ملناد التعاايب ليسات وابتاة مباا أن معظاا التادابري
الفعالة سضد لعملية ر ور مستمر الفقرت  )4وال رقتصر نلب رلايف التادابري الاواررت ق املاوار ما 3
كو  16م ا االرفاايااة الفقاارت  .)1وين بااق االلت ازام مبنااد التعااايب نلااب مجيااد ا(و ارا املتعاااادت
وال سايما ننادما رقادر خ ار التعاايب وغاريل ما حاروب املعاملاة أو العقوباة القاساية أو ال كنساانية
أو امل ينة اليت اد يتعرض ل ألرار ق بلد والث.
 -37وما بااني ا( اادا الاايت راان نلي ااا املااارت  14ما الع ااد رااولري حاامانات حااد مجيااد
أش ا ال الضاا،وف املباشاارت أو غااري املباشاارت واجلساادية أو النفسااية الاايت متارس ا ا ساال ات التهقيااق
نلب املت ا ب،ياة انتازاو انجالاات .لهاق الشاص ق أال ي ارل نلاب الشا ارت حاد نفسا أو نلاب
االنجا بالانب وكم انياة اوصاول نلاب خادمات اام ونلاب املسااندت القانونياة ليسات رادابري
اادل ا عايااة مصاااد الفاارر لهسااب باال أيضاا عايااة مصاااد التمااد ك اال ببناااء الثقااة ق لعاليااة
العملية القضادية ومووواية ا(رلة .وال رُقبل االنجالات اليت يُادو هباا ق غيااب املستشاار القاانوي
كأرلاة ق اإلجاراءات اجلناديااة وين بااق ااا بااا(خ نلااب االنجالااات الايت ياادو هبااا خا ل لااجت
االحتجاز لدى الشروة.
 -38وق ااال القضااية ياارى الفريااق العاماال أن التاادابري القس ارية امل بقااة حااد الساايد الناااوور
رش ل انت اك ا للقواند الدولية ملنا ضة للتعايب مبا ق ذليف املعايري املااكورت أنا ل .لاساتصدام
ا(رلااة املنتزنااة ما ااال التاادابري القسارية يعيااق بشاادت حاامانات ا اكمااة العارلااة امل فولااة للساايد
الناوور.
 -39وحيااث الفريااق العاماال الساال ات او وميااة املصتصااة نلااب كجاراء حتقيااق ساريد ونزيا ولقاا
للم ااارت  12ما ا ارفااي ااة منا ض ااة التع ااايب وغ ااريل ما ا ح ااروب املعامل ااة أو العقوب ااة القاس ااية أو
ال كنسانية أو امل ينة.
 -40وي اارى الفري ااق العام اال أن االنت اك ااات ا(خ اارى رش ا ل رع ااديا خ اريا نل ااب ح ااق الس اايد
الناوور ق اإلجراءات القانونية الواجبة وحق ق اكمة نارلاة ق اال القضاية .و رقادهم للسايد
الناااوور ماااكرت رواي ا أو معلومااات ن ا ساابب روايف ا ق الوااات الاااس أىواف ا لي ا موةفااو راداارت
املصابرات العامة نلب و ينت يف املارت  9م اإلن ن العاملي وقوق اإلنسان واملارت  )1 9و2
م الع د .و يبله نلب الفور بالت ا املوج ة كلي أو لثل أمام ااض ولقا للماررني  )2 9و )3
و )3 14ب) ما الع ااد .كمااا يساام ل ا ب لااب املثااول أمااام ا مااة خ لا ا ملااا راان نلي ا
املارت  )4 9م الع د.
 -41و يااتم الساايد الناااوور م ا االلتقاااء مبهامي ا (ول ماارت كال اباال جلسااة ا مااة ا(وو
بأساابوو واحااد مااا لنه ا الوااات ال اااق كال بال ااار إلناادار رلان ا ولق ا ا للمااارت  )3 9ب) م ا
الع ااد .كم ااا ح اارم الس اايد الن اااوور م ا اوص ااول جمان اا نل ااب مس اااندت م ااججا ش اافوس ق جلس ااات
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االستماو الث ث ا(وو أماام ا ماة ماا يشا ل انت اكا ا وقا املنصاوص نليا ق املاارت  )3 9و)
ما ا الع ااد .ومثلم ااا أُك ااد أنا ا ل لا ا ن كرانتا ا ال اايت اس ااتندت حص اارا كو االنجال ااات املنتزن ااة حت اات
التعايب نلب و ينت يف املارت  )3 9ز) م الع اد ااد حرمتا ما الضامانات ال زماة للادلاو نا
نفس مبوجب املارت  )1 11م اإلن ن العاملي وقوق اإلنسان واملارت  )3 9م الع د.
 -42ورشا ل ةاارو احتجاااز الساايد الناااوور أيضاا انت اكااات خ ااريت لقوانااد ا(مااا املتهاادت
النموذجيااة الاادنيا ملعاملااة السااجناء اوانااد نيلسااون ماناادي ) الاايت حتظاار القاناادت  1من ااا حظاارا
واارحي ا ألعااال التعااايب أو املعاملااة أو العقوبااة القاسااية أو ال كنسااانية أو امل ينااة حيااث ال جيااوز
مسوغا هلا.
ال ُّ
تارو ِّ
بأس ةرو بانتبار ا ِّ
 -43ويش ل انعدام الرناية ال بية وندم معاجلة حع رنف السيد النااوور وانات ل مسعا
النا اااجتني نلا ااب ا(رج ا ا ن ا ا املعاملا ااة الا اايت رعا اارض هلا ااا ق السا ااج انت اك ا اا للقانا اادت )3 32
والقانادت  .)1 44ونلاب الصااعيد املؤسساي يعاد انعاادام الرااباة املنتظماة ملرالااق الساجون انت اكاا
للقاندت  55اليت رن نلب كجراء نمليات رفتايأ منتظماة نلاب أيادس مفتشاني ماؤ لني وذوس
خربت رعين ا سل ة وتصة.

 -44وبااالنظر كو امل حظااات املاااكورت أنا ل طلا الفريااق العاماال كو أن انت اكااات حااق الساايد
الناوور ق اكمة نارلة ي م اخل ورت حبيث يصري سلب حريت رعسفي ا مبا يدرجا ق الفئاة الثالثاة
م لئات االحتجاز التعسفي اليت يستند كلي ا الفريق نند النظر ق اواالت املقدمة كلي .
 -45ويا ِّكر الفريق العامل بأن املارت  )1 9م الع د اليت رن نلب أن ال جيوز سلب حرية
أس شااص كال (سااباب ياان نلي ااا القااانون ووبقاا ل جاراء املقاارر ليا  .وكن كخفاااق الساال ات
ا(ررنيااة ق االحتجاااب بااأس أسااان اااانوي لتربياار ساالب حريااة الساايد الناااوور (كثاار م ا ش ا ر
ونص ا منااا يااوم القااب .نلي ا ق  12آب/أغس ا حااىت ايااة أيلول/ساابتمرب  2015جيعاال
احتجازل ووال رليف الفجت احتجاازا رعسافي ا ينادرب ق الفئاة ا(وو ما لئاات االحتجااز التعسافي
اليت يستند كلي ا الفريق نند النظر ق اواالت املقدمة كلي .
الرأي
 -46ق حوء ما رقدم يصدر الفريق العامل الرأس التايل:
كن سلب السيد آرم الناوور حريت كجراء رعسافي (نا يتعاارض ماد املاوار  3و5
و 9و 10و 11م اإلن ن العاملي وقوق اإلنسان واملاوار  7و 9و 10و 14ما الع اد
الدويل اخلاص بااوقوق املدنياة والسياساية وينادرب حام الفئتاني ا(وو ليماا طا الفاجت
ا اادرت ق الفق اارت  )45والثالث ااة م ا لئ ااات االحتج اااز التعس اافي ال اايت يس ااتند كلي ااا الفري ااق
العامل نند النظر ق اواالت املقدمة كلي . 
 -47وبناااءا نلااب اااا ال ارأس ي لااب الفريااق العاماال كو ح ومااة ا(ررن أن رتصااا اخل اوات
الضارورية لتصاهي وحاد الساايد النااوور رون كب ااء وجعلا متفقا ا ماد املعاايري واملباار املنصااوص
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نلي ااا ق الع ااد وق ارفاايااة منا ضااة التعااايب وغااريل ما حااروب املعاملااة أو العقوبااة القاسااية أو
ال كنسانية أو امل ينة.
 -48ويعتقد الفريق العامل مبرانات مجيد م بساات القضاية أن سابيل االنتصاا امل داا او
اإللراب الفورس ن السيد الناوور ومنه حقا واجب اإلنفاذ ق التعوي .ولقا للمارت  )5 9م
الع د واملارت  )1 14م ارفااية منا ضة التعايب وغريل م حاروب املعاملاة أو العقوباة القاساية
أو ال كنسااانية أو امل ينااة .وحيااث الفريااق العاماال الساال ات او وميااة املصتصااة نلااب كجاراء حتقيااق
سريد ونزي ولقا ا للماارت  12ما ارفااياة منا ضاة التعاايب وغاريل ما حاروب املعاملاة أو العقوباة
القاسية أو ال كنسانية أو امل ينة.
 -49وحيااث الفريااق العاماال أيض ا ا ح ومااة ا(ررن نلااب كج اراء كو ا حات رش اريعية ومؤسسااية
لضاامان أن حتااجم مااة أما الدولااة اإلجاراءات القانونيااة الواجبااة ا(ساسااية وحاامانات ا اكمااة
العارلة لأللرار.
 -50وق حااوء ارناااءات التعااايب وغااريل م ا حااروب سااوء املعاملااة الاايت رعاارض هلااا الساايد
الناااوور ياارى الفريااق العاماال أن ما املناسااب ولقاا للمااارت  33أ) ما أساااليب نملا أن حيياال
ال االرناءات كو املقرر اخلاص املعاين بالتعاايب وغاريل ما حاروب املعاملاة أو العقوباة القاساية
أو ال كنسانية أو امل ينة الساذ اإلجراء املناسب.

المتابعو
 إجراء
 -51ي لب الفريق العامل ولق ا للفقارت  20ما أسااليب نملا كو كال ما املصادر واو وماة
موالار مبعلومات ن اإلجراءات املتصات ملتابعة رنفيا التوويات املقدمة ق اا الرأس مباا ق ذلايف
معلومات نما يلي:
أ)

مااا كذا كااان اااد أُلاارب ن ا الساايد الناااوور وراااريك اإلل اراب نن ا كن كااان ا(ماار

ب)

ما كذا كان اد اُدم للسيد الناوور رعوي .أو ش ل آخر م أش ال جرب الضرر؛

ب)
ا(مر كاليف؛

ما كذا كان اد أُجرس حتقيق ق انت ا حقوق السيد الناوور ونتادج كن كاان

كاليف؛

ر) مااا كذا كاناات أُرخلاات أس رعاادي ت أو ر،ي اريات رش اريعية ق املمارسااة العمليااة
ملواءمة القوانني وممارسات او ومة مد التزاماهتا الدولية ولقا هلاا الرأس؛
)

ما كذا كانت أس كجراءات أخرى اد ُاسات لتنفيا اا الرأس.

مدنوت أيضا ا كو كبا الفرياق العامال باأس واعوبات ُحيتمال أن ر اون واج ت اا
 -52واو ومة ّ
ق رنفيا التوويات املقدماة ق ااا الارأس ومباا كذا كاان يلزم اا املزياد ما املسااندت التقنياة نا ورياق
زيارت ُجيري ا الفريق كلي ا نلب سبيل املثال.
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 -53وي لب الفريق العامل كو كل م املصدر واو ومة رقدمي املعلومات املشار كلي اا أنا ل
ق غضون ستة أش ر م راريك كحالة اا الارأس كلي ماا .بياد أنا حياتفظ بااوق ق كجاراء متابعتا
اخلاوة لتنفيا الرأس كذا ُنرحت نلي شواغل جديدت رتعلاق هباال اوالاة  .وسايم ّ كجاراء املتابعاة
اااا الفريااق العاماال م ا كو ا و جمل ا حقااوق اإلنسااان باسااتمرار نلااب التقاادم املااُهرز ق رنفيااا
روويات الفريق وكاليف نلب أس كجراءات رُتصا.

 -54ويا ّكر الفريق العامال باأن جملا حقاوق اإلنساان ااد شاجد مجياد الادول نلاب التعااون ماد
الفريق العامل وولب كلي ا أن رأخا آراد بعني االنتبار وأن رتصاا نناد االاتضااء التادابري املناسابة
لتصهي وحد م ُسلبت حريت ا رعسفا وأن ربل الفريق العامل بالتدابري اليت اساهتا .)6

[انتُمد ق  26آب/أغس

__________

)6
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