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مجلس حقوق اإلنسان

الفريق العامل المعني باالحتجاز التعسفي

اآلراء التي اعتمدها الفريق العامل المعني باالحتجاز التعسفي في دورته
السادسة والسبعين المعقودة في الفترة  26-22آب/أغسطس 2016
الرأي رقم  2016/42بشأن أحمد يسري زكي (مصر)
 -1أُنشئ الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي مبوجب القرار  42/1991الصاارر نا
جلنة حقوق اإلنساا الا مادر والياة الفرياق العامال ووضاتتاا يف قرارهاا  .50/1997ونما ا
بقرار اجلمعية العامة  251/60ومقرر جملس حقوق اإلنسا  ،102/1أقر اجمللس والية اللجنة؛
وما اادر م ا ا را واليا ااة الفريا ااق العاما اال لا ااس و تا اانوا أ ا اار مبوجا ااب الق ا ارار  7/24امل ا ا ر 26
أيلول/تبتمرب .2013
 -2وأحااال الفري ااق العام اال يف  17حزيرا /يوني ا  ،وفق ا ا ألت اااليب نمل ا (،)A/HRC/30/69
ب غا إىل احلكومة املصرية بشأ أمحد يسري زكاي .و رارر احلكوماة نلاب الاب ل .والدولاة ار
يف العاد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياتية.
-3

وير الفريق العامل أ تلب احلرية إجراء رعسفي يف احلاال التالية:

إذا ارضتت اتاتتالة االحتجااب باأي أتاان قاانوي لتربيار تالب احلرياة (مسال
(أ)
إبقاء الشاص رها االحتجااز بعاد قضااء مادت نقوبتا أو رغاا وادور قاانو نفاو ين باق نليا )
(الفئة األوىل)؛
(ب) إذا كا تلب احلرية نامجا ن ممارتة احلقوق أو احلريا ال ركفلاا املوار 7
و 13و 14و 18و 19و 20و 21م ا ا اإلن ا ا الع اااملي حلق ااوق اإلنس ااا وك ا ا ل  ،يف حال ااة
الدول األ را يف العاد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياتية ،املاوار  12و 18و 19و21
و 22و 25و 26و 27م العاد (الفئة السانية)؛
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(ب) إذا كا ندم التقيد ،كلي ا أو جزئي ا ،بالقواند الدولية املتصالة بااحلق يف كاكماة
نارلاة ،وهاي القوانااد املنصاوص نلياااا يف اإلنا العاااملي حلقاوق اإلنسااا ويف الصاكو الدوليااة
ذا الصلة ال قبلتاا الدول املعنية ،م اخل ورت حبيا يضافي نلاب تالب احلرياة ابعاا رعسافيا
(الفئة السالسة)؛
(ر) إذا رعرض ملتمسو اللجاوء أو املاااجرو أو ال جئاو ل حتجااز اإلراري ملادت
ويلة م رو إمكانية املراجعة أو التظلا إراري ا أو قضائي ا (الفئة الرابعة)؛
(ها) إذا ش ااكل ت االب احلري ااة انتااك اا للق ااانو ال اادويل بس اابب التميي ااز نل ااب أت ااان
املولااد ،أو األواال القااومي أو اإلوااين أو االجتماااني ،أو الل،ااة ،أو الاادي  ،أو الوضااد االقتصاااري،
أو ال ارأي السياتااي أو غ ا ن ،أو نااوأ اجلاانس ،أو املياال اجلنسااي ،أو اإلناقااة ،أو أي وضااد ر اار،
نلب حنو ياد إىل جتاهل املساوات بني البشر أو قد ي ري إىل ذل (الفئة اخلامسة).
البالغات

الب ل الوارر م املصدر
 -4أمحااد يس ااري زك ااي ،م ا موالي ااد  ،1995ال ااب يف جامعااة الق اااهرت .ويق اايا يف ح اادائق
النزهة مبدينة الس م يف كافظة القاهرت ،مبصر.
 -5ويف  3أيار/مااايو  ،2015ويف ح اوايل السااانة الواحاادت وااباحا ،راهااا أف ارار م ا ق اوا
األم الو ين منزل السيد زكي بينما كاا وأتارر ناائمني .وألقاوا القاب نلاب السايد زكاي وفتشاوا
املناازل م ا رو إب اراز أي أماار روقيااو أو رفتاايو .ورعاماال الفااانلو املزنومااو بعنااو مااد ذوي ا .
وُكبلت يدا السيد زكي وأُجرب نلب الصعور إىل تيارت وأُ إىل مكا جماول.
وناار فيمااا بعااد أ الساايد زكااي قااد أُ ا إىل مقاار األم ا الااو ين يف ال ااوغلي .وأُبقااي
-6
ُ
نلي هنا يف االحتجاز السري لشار واحد رعارض لا للتعا يب املتكارر وأُجارب نلاب اإلرالء
وجاارر م ا م بس ا  .ورعاارض للصااعق بالكارباااء يف كاماال جساادن مبااا
بااانفا ُ .
ونلااق م ا يدي ا ُ
يشاامل أنض اااءن التناتاالية .ورع اارض أيض ا ا للض اارب بانتظااام بالعص ااي ،وللهانااة ،وللترم ااا م ا
ال عام واملاء والنوم.
 -7ونناادما حضاار أحااد األ باااء إىل زنزانااة الساايد زكااي مبقاار األم ا الااو ين لع ج ا مباارها
مضاار ل لتااااب ،قاال لا ال بيااب إفاا (أي أفارار األما الااو ين) لا يقتلاو ولكنا تااتتعرض
للتع يب املا كانت هنا حاجاة لا ل  .ورعارض السايد زكاي للتعا يب لعادت أياام أ ار حا
انف باجلرائا ال ا ُُتا هبا.
 -8ويف وقت الحق ،يف  4حزيرا /يوني  ،2015مسل السيد زكي أمام أحاد أنضااء النياباة
العسااكرية يف التجمااد اخلااامس ،رو أ يااتمك م ا االتااتعانة مبتااام .وا ُُتااا مبوجااب قااانو مكافتااة
اإلره اااب ،ال ا ا ي ُن اادل الحق ا ا ا يف رب/أغس ا ا س  ،2015بتام ااة االنتم اااء إىل مجان ااة إرهابيا ااة ،
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و ق ا ااد امل ا اارور وال ا اارق  ،و ةري ا ااب ك ا ااا ال اق ا ااة  ،و إش ا ااعال احلرائ ا ااق بص ا ااورت متعم ا اادت ،
و اإل ل بالنظام العام  ،و الضلوأ يف قتل ضابط شر ة  .ومبوجب قانو مكافتة اإلرهاب،
فإ نقوبة بع رل التاا هي اإلندام.
 -9ونلااب الاارغا م ا كااو الساايد زكااي ماادنيا ،فقااد أحيلاات قضاايت إىل الكمااة العسااكرية.
ووفقا للمصدر ،فاإ الااكا العساكرية يف مصار ليسات رائماا خمتصاة مبتاكماة املادنيني املتاماني
يف اجل ارائا ذا الصاالة باإلرهاااب .ولك ا القااانو رقااا  136لساانة  2014بشااأ رااأمني ومحايااة
املنش ا العامااة واحليويااة قااد وتااد م ا واليااة الاااكا العسااكرية لتشاامل كاكمااة املاادنيني مبجاارر
اُتاماا مباامجة املمتلكا العامة و/أو اإلضرار هبا أو بارركاهبا جناياة أونااء وجاورها يف منشاأت
نامة ،مبا يشمل املمتلكا اخلاوة املست،لة يف اخلدمة العامة ،وهي احلالة بالنسبة للسيد زكي.
 -10وقا ااد أُو ا ا ش ا اواغل بشا ااأ اتا ااتق لية وحياريا ااة الا اااكا العسا ااكرية يف مصا اار .ووفق ا اا
للمعلوم ااا الا اواررت ،ف ااإ القض ااات العس ااكريني يف مص اار ال يتمتع ااو باالت ااتق لية نا ا الس اال ة
التنفي يااة؛ فاااا منتمااو يف واقااد األماار لااوزارت الاادفاأ وم لااوب مااناا رنفي ا أوامرهااا .وفض ا ا نا
ذل ا ا  ،فا ااإ القضا ااات العسا ااكريني ها ااا ضا اابان نسا ااكريو و ضا ااعو لا اانفس قوانا ااد االنضا اابان
العسااكرية .وهااا ال نصاالو نلااب راادريب قااانوي كااا  .ويتعااني مراجعااة كاال حكااا وااارر ن ا
ككمااة نسااكرية بوات ا ة وزارت الاادفاأ ،ال ا كس ا ا مااا رقاار أو رعاادل أو راارف الق ارار نلااب حنااو
رعسفي .وال رعقاد الااكا العساكرية ناارت كاكماُتاا يف الااكا الرلياة ،بال يف معساكرا رابعاة
للجيو ،وكس ا ما ركو اجللسا ترية.
 -11و يااتمك كااامي الساايد زكااي ما مقابلتا إال بعااد م،ارررا مكتااب نضااو النيابااة .وكااا
السايد زكااي معصاوب العينااني وبااد نلاب جساادن ن ماا التعا يب .و لاب الاامي ما النيابااة
ااي والتتقيااق يف التع ا يب ال ا ي رعاارض ل ا الساايد زكااي ،ولك ا نضااو
السااماب بااإجراء فت ا
لبار  .وحي إ السيد زكاي كاا معصاوب العيناني ننادما ُلاب منا التوقياد نلاب
النيابة رف
ووائق النيابة ،فلا رتح ل الفروة لقراءُتا.
 -12وا ُُتااا الساايد زكااي يف القضااية العسااكرية رقااا  288لساانة  2015املتعلقااة بقتاال العقيااد
وائاال اااحو يف  21نيسااا /أبريل  ،2015إىل جانااب  52متام ا ا ر اري  .وشاااد أهاال الساايد
زكي باتتمرار نلب أن كا يف املنزل معاا نندما وقعت جرمية القتل.
 -13ونقااب روجيا االُتااام إليا  ،نُقاال الساايد زكااي إىل تااج العقاارب  -وهااو القسااا املشاادر
ولاح ألتارر بزياررا ا ل األشاار
احلراتة يف تج رت  -حي ال يازال كتجازا حا رار ا ُ .
األوىل م ا احتجااازن هنااا ولكناااا حرماات م ا حااق إحضااار م بااس وأغ يااة ل ا  .ومن ا رش اري
الساي/نوفمرب  ،2015رف مو فو السج كل الزيارا لسجناء العقرب رو تبب واضح.
 -14ويف  11كااانو الساي/يناااير  ،2016مساال الساايد زكااي ألول ماارت أمااام ككمااة نسااكرية.
وال رزال الاكمة يف مرحلة اجللسا األولية .ورأجلت جلسة كا م املقرر نقدها باار األمار
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يف  12حزيرا /يونيا  2016ملونااد غا معاارو  .وانتاارب القاضااي العسااكري االنفافااا املنتزنااة
نتيجااة للتعا يب مقبولااة .وهنااا احتمااال كب ا أ ُنكااا نلااب الساايد زكااي باإلناادام نلااب أتااان
االنفافا ال أرىل هبا حتت التع يب.
 -15وراادهور وااتة الساايد زكااي .وهااو كتجااز يف اارو قاتااية جاادا ،مااد زيااارا أت ارية
قليلة وقص ت جدا (مخس رقائق لكل زيارت كتد أقصب ،مد مند إحضار عام وم بس ل ) .و
يتلق رناية بية م ئمة قط أوناء االحتجاز.
 -16ويفيد املصدر بأ اتتمرار تلب حرية السيد زكي يعد رعسفيا وينادرب يف إ اار الفئتاني
األوىل والسالسااة .وياار أ الساايد زكااي قااد أُلقااي القااب نلي ا م ا رو أماار روقيااو و يُقاادم أي
ووضد قيد االحتجاز السري ملدت شار واحد ح مسل أماام أحاد أنضااء
تبب ل وقت روقيف ُ .
ووجات إلي االُتاما يف  4حزيرا /يوني  .2015ويدفد املصدر بعادم وجاور
النيابة العسكرية ُ
أتان قانوي لتربيار احتجااز السايد زكاي يف الفافت ماا باني  3أيار/ماايو و 4حزيرا /يونيا 2015
مما يعد انتااك ا للمارت  9م العاد.
 -17ويفيااد املصاادر أيض اا بااأ الساايد زكااي رُضاام ل ا املعاااي الدوليااة يف مرانااات األوااول
القانونيااة وضاامانا الاكمااة العارلااة ا ل فاافت تاالب حريت ا  ،يف انتاااا للماااررني  9و 10م ا
اإلن العاملي حلقوق اإلنسا واملاررني  9و 14م العاد .ويدفد املصادر باأ السايد زكاي قاد
رعاارض للتعا يب ليعااف مارائا يرركباااا ،وأ االنفافااا املنتزنااة حتاات التع ا يب قااد انتُاارب
مقبولااة م ا قباال القاضااي العسااكري .وفض ا ا ن ا ذل ا  ،أُجاارب الساايد زكااي نلااب روقيااد ووااائق
وحاارم م ا إمكانيااة االتااتعانة مبتااام نناادما مساال أمااام أحااد أنضاااء النيابااة
يُساامح ل ا بقراءُتاااُ ،
العسااكرية ،ومساال أمااام قاااض يف  11كااانو الساي/يناااير  ،2016أي بعااد رسااعة أشااار ما إلقاااء
القب نلي  ،وهو ُناكا  -رغا كون مدنيا  -أمام ككماة نساكرية ،رفتقار إىل االتاتق لية ،وكال
ذل يشكل انتااكا للفقرا الفرنية (أ) و(ب) و(ر) و(ز) م الفقرت  3للمارت  14م العاد.

رر احلكومة
 -18يف  17حزيرا /يوني  ،2016أحال الفريق العامل مزانا املصادر إىل احلكوماة يف إ اار
إجرائا العاااري املتعلااق بالب غااا  .و لااب الفريااق العاماال إىل احلكومااة رقااد معلومااا رفصاايلية
حبلااول  16رب/أغس ا س  2016بشااأ احلالااة الراهنااة للساايد زكااي وأيااة رعليقااا نلااب م ازانا
املصاادر .و لااب الفريااق العاماال أيضاا إىل احلكومااة روضاايح األتااس الوقائعيااة والقانونيااة الا رااربر
اتتمرار احتجاز السيد زكي ورقاد رفاوايل بشاأ روافاق اإلجاراءا القانونياة املتصا ت ضادن ماد
املعاهدا الدولية حلقوق اإلنسا ال رعد مصر رف ا فياا.
 -19ويعاارب الفريااق العاماال نا أتااف لعاادم رلقي ا ررا م ا احلكومااة نلااب الااب ل .و ر لااب
احلكومة متديدا للمالة الزمنية لتقد ررها ،نلب النتو املنصوص نلي يف أتاليب نمل الفريق.
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المناقشة
 -20يف غياااب رر م ا احلكومااة ،قاارر الفريااق العاماال إبااداء ه ا ا ال ارأي ،وفق ا ا للفقاارت  15م ا
أتاليب نمل .
 -21وقد حدر الفريق العامل يف اجتاارار السابقة رق رناول املساائل املتعلقاة باألرلاة .فاإذا
أقااام املصاادر رلااي ا بينااا نلااب إ ا ل باملت لبااا الدوليااة يشااكل احتجااازا رعساافي ا ،وقااد ناابء
اإلوبااا نلااب احلكومااة إ هااي أرار رح ا االرناااءا (انظاار  ،A/HRC/19/57الفقاارت .)68
ويف احلال ااة قي ااد النظا ار ،ا ت ااار احلكوم ااة أال ر عا ا يف م ااا قدما ا املص اادر ما ا ارن اااءا ذا
مصداقية بينة.
 -22ويف اال ها ن الظاارو  ،يعتاارب الفريااق العاماال أ ما املسباات أ الساايد زكااي ،وهااو ماادي
يبلاام ما العماار  20ناما ا ،قااد أُلقااي القااب نليا يف  3أيار/مااايو  2015بعااد أ قاماات قاوا
األم بتفتيو منزل والدي  ،رو رقد أية معلوما ن أتاباب التفتايو والتوقياو .وبعاد شاار
م ا االحتجاااز السااري ،رعاارض ل ا الساايد زكااي للتع ا يب م ارا متعاادرت ،أُجاارب نلااب روقيااد
ان ا افا  .ويف  4حزيرا /يوني ا ا  ،2015مسُا اال أما ااام أحا ااد أنضا اااء النيابا ااة العسا ااكرية و روجي ا ا
االُتامااا رليا ا إليا  .و رااتح لا إمكانيااة احلصااول نلااب مساااندت قانونيااة إال بعااد رلا اجللسااة.
ويف  16كااانو الساي/يناااير  ،2016مساال للماارت األوىل أمااام ككمااة نسااكرية ،حي ا رقاارر نقااد
جلسة كاكمت يف  16حزيرا /يوني  ،2016ولكنااا رأجلات ما رو حتدياد أي موناد مقبال.
ويف الوقاات نفسا  ،كاناات وااتة الساايد زكااي رتاادهور .ويشااكل االنافا أتااان التامااة املوجاااة
إلي ا  ،ويب اادو للمص اادر أ احتم ااال إرانت ا واحلك ااا نلي ا باإلن اادام كب ا  .وال يوج ااد ل ااد الفري ااق
العامل تبب للتشكي يف ه ا البيا .
 -23ويف ه ن احلالة ،هنا ننصر بالم األمهية يتمسل يف رعرض السيد زكي للتع يب وإجبارن
نلااب االن افا بارركاااب أفعااال ا ئااة ،ويف كااو ذل ا االن افا قااد اتااتُصدم لتأكيااد الااتاا
املوجاااة إليا وتيُسااتصدم كاادليل رئيسااي يف كاكمتا  .وكمااا قااال الفريااق العاماال مارارا يف السااابق،
فعناادما ُرباارب شااص نلااب االنافا مرميااة ك يُسااتصدم ذلا االنافا إلرانتا  ،رصاابح الاكمااة
ا للتقوق املتعلقة بالاكمة العارلة الواررت
معيبة متام ا ويتعني إل،اؤها .ويشكل ذل انتااك ا
()1
يف املااارت  14م ا العاااد وللقاناادت امللزمااة حبظاار التع ا يب  .وباإلضااافة إىل ذل ا  ،فقااد ضااد
السيد زكي ،وهو مدي ،للقضاء العسكري؛ وقد ذكر الفريق العامال بالفعال يف مناتابا نديادت
أ ه ا ا الاانال يشااكل انتااك اا للتااق يف املسااول أمااام ككمااة خمتصااة ومسااتقلة وحياريااة .ولتل ا
__________

()1
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ذكر اللجنة املعنية حبقوق اإلنسا ه ا املبادأ يف رعليقااا العاام رقاا  )1992(20بشاأ حظار التعا يب وغا ن
ما ضااروب املعاملااة أو العقوبااة القاتااية أو ال إنسااانية أو املاينااة ،ورعليقاااا العااام رقااا  )2007(32بشااأ احلااق
يف املسااوات أماام الااكا واايئاا القضااائية ويف كاكماة نارلاة .وذكار الكمااة األوروبياة حلقاوق اإلنساا أيضا ا
نفااس الشاايء فيمااا يتعلااق بالبنااد ذي الصاالة يف ارفاقيااة محايااة حقااوق اإلنسااا واحلريااا األتاتااية ،و اوااة يف
قضية غاف ،ضد أملانيا (الدائرت العليا )2010 ،الفقرت .166
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األتباب ،يعترب احتجااز السايد زكاي رعسافي ا وينادرب يف إ اار الفئاة السالساة ،ويتعاني إحالاة املازانا
اخلاوة بالتع يب إىل اآللية املناتبة.
 -24وباإلضافة إىل ذل َ ُ ،ر السيد زكي يف وقات مناتاب بأتاباب إلقااء القاب نليا
واحتجااازن ،وذل ا يف انتاااا للمااارت  9م ا العا اد .وا ا ا الساابب ،يعتاارب احتجاااز الساايد زكااي
رعسفيا ويندرب يف إ ار الفئة األوىل.
 -25وأ ا ،رُتح للسيد زكاي إمكانياة االتاتعانة تاريعا مبتاام ،وذلا يف انتااا للماارت 14
م العاد .وا ا السبب ،يعترب احتجاز السيد زكي رعسفيا ويندرب أيضا يف إ ار الفئة السالسة.
 -26ويور الفريق العامل أ يوج انتبان السال ا املصارية إىل اط االنتااكاا الا ي حادو
يف مصاار (انظاار نلااب تاابيل املسااال اآلراء رقااا  ،2016/7ورقااا  ،2016/6ورقااا ،2015/53
ورق ااا  ،2015/52ورق ااا  ،2015/49ورق ااا  ،)2015/14وه ااو م ااا أ ا اار ت ااج ا ض ااعيف ا يف
التعاااو مااد الفريااق العاماال .ويع اد مباادأ تاايارت القااانو معيااارا رئيسااي ا حنااو إربااار جمتمااد تاالمي
ورميقرا اي نمااي كاال ماوا را اال بلااد مااا ،تاواء كااا يف موقااد قيااارت أم ال ،ويعاازز وقااة النااان.
ويلزم إحداو ر،ي م أجل إفاء ه ا النمط واالمتسال بدقة أكرب ملبدأ تيارت القانو  ،م أجال
إربااار جمتمااد مسااتدام وتاالمي ميك ا في ا للجميااد التمتااد باااحلقوق ال ا روفرهااا خمتلااو الصااكو
القانونية.
الرأي
 -27يف ضوء ما رقدم ،يصدر الفريق العامل الرأي التايل:
إ القااب نلااب أمحااد يسااري زكااي وتاالب حريت ا  ،إذ ينتا ا امل ااررني  9و10
م ا ا اإلن ا ا العا اااملي حلقا ااوق اإلنسا ااا واملا اااررني  9و 14م ا ا العاا ااد الا اادويل اخلا اااص
باحلقوق املدنية والسياتية ،هو إجراء رعسفي يندرب ضم الفئتني األوىل والسالسة.
 -28ونتيجااة ل ا ل  ،ي لااب الفريااق العاماال إىل احلكومااة املص ارية أ رتص ا اخل اوا ال زمااة
لتص ااتيح وض ااد الس اايد زك ااي ومواءمت ا م ااد املع اااي واملب ااار ال اواررت يف اإلن ا الع اااملي حلق ااوق
اإلنسا والعاد.
 -29ويعتاارب الفريااق العاماال ،مااد مرانااات كاال اارو احلالااة ،أ االنتصااا املناتااب يتمساال يف
اإلفاراب ننا فااورا ومنتا حقاا واجااب النفاااذ يف احلصااول نلااب رعااوي  .وبااالنظر إىل البيااا الاوارر
أن ن بشأ ط االنتااكا  ،ير الفريق العامل أ هنا حاجة إىل إرراب ضما بعدم التكارار
يف إ ار اجلرب.
 -30وأ ا ا ،نياال الفريااق العام اال الاازنا اخلاااص بالتع ا يب إىل املق اارر اخلاااص املعااين مبس ااألة
التعا يب وغ ا ن م ا ضااروب املعاملااة أو العقوبااة القاتااية أو ال إنسااانية أو املاينااة الةاااذ التااداب
امل ئمة ،وفقا للفقرت (33أ) م أتاليب نمل .
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إجراءات المتابعة
 -31ي ل ااب الفري ااق العام اال ،وفقا ا ا للفق اارت  20ما ا أت اااليب نملا ا  ،إىل املص اادر واحلكوم ااة
موافارا مبعلومااا نا اإلجاراءا املتصا ت ملتابعااة رنفيا التوواايا املقدمااة يف ها ا الارأي ،مبااا يف
ذل معلوما نما يلي:
(أ)
(ب)
(ب)
إ أُجري؛

ما إذا أُفرب ن السيد زكي وم  ،إ حصل ذل ؛
ما إذا قُدم للسيد زكي رعوي

أو شكل ر ر م أشكال جرب الضرر؛

مااا إذا أُجااري حتقيااق يف انتاااا حقااوق الساايد زكااي ،وإن ا

نتااائل التتقيااق

(ر) ما إذا أُر لت أي رعدي رشريعية أو ر،ي ا يف املمارتة ما أجال مواءماة
قوانني احلكومة وممارتاُتا مد التزاماُتا الدولية وفق ا ا ا الرأي؛
(ها)

ما إذا ُاة

أي إجراءا أ ر لتنفي ه ا الرأي.

 -32واحلكومة مادنوت كا ل إىل إبا ل الفرياق العامال باأي واعوبا قاد رواجاااا يف رنفيا
التوواايا املقدمااة يف إ ااار ه ا ا الارأي ومب اا إذا كااا يلزماااا املزيااد ما املساااندت التقنيااة ،بوت اائل
مناا مس ا قيام الفريق العامل بزيارُتا.
 -33وي لااب الفريااق العاماال إىل املصاادر واحلكومااة رقااد املعلومااا املبينااة أن ا ن يف غضااو
تااتة أشااار م ا راااريا إحالااة ه ا ا ال ارأي إليامااا .بيااد أ الفريااق العاماال نااتفا باااحلق يف اةاااذ
إجراءار اخلاوة ملتابعة ه ا الرأي إذا بل،ت معلوما جديدت رادنو إىل القلاق بشاأ ها ن احلالاة.
وتاايمك ه ا ا اإلجاراء الفريااق العاماال ما إ ا أ جملااس حقااوق اإلنسااا نلااب التقاادم الاارز يف
رنفي روويا الفريق ،ونلب أي رقص يف اةاذ اإلجراءا .

 -34ويش الفريق العامل إىل أ جملس حقوق اإلنسا قاد شاجد مجياد الادول نلاب التعااو
مااد الفريااق العاماال ،و لااب إلياااا أ ررانااي رراءن وأ رتصا  ،ننااد االقتضاااء ،اإلجاراءا امل ئمااة
لتص ااتيح وض ااد ما ا ت االبت حا اريتاا رعس ااف ا ،وأ ر ل ااد الفري ااق العام اال نل ااب م ااا اة را ا م ا ا
إجراءا (.)2

[انتمد يف  26رب/أغس س ]2016

__________

()2
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