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  )قطر (٣٢/٢٠٠٦الرأي رقم 
  ٢٠٠٦مارس / آذار١٠إىل احلكومة يفرسالة موجهة 

  السيد عمار علي أمحد الكردي: بشأن

   تصّدق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةالدولة مل

وقـد  . ١٩٩١/٤٢أُنشئ الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي مبوجب قرار جلنة حقوق اإلنـسان               - ١
وأُعيد تأكيد هذه الوالية مبوجب قـرار       . ا والية الفريق العامل ومّددهت    ١٩٩٧/٥٠ة يف قرارها    ـ اللجن حتوضأ

وأحال الفريق العامل   . ١/١٠٢حقوق اإلنسان    جملسمقرر   و ٦٠/٢٥١اجلمعيةُ العامة   قرار   و ٢٠٠٣/٣١اللجنة  
  .البالغ املذكور أعاله إىل احلكومة، وفقاً ألساليب العمل اليت يّتبعها

  .للحكومة لتقدميها املعلومات املطلوبةتقديره ويعرب الفريق العامل عن   - ٢

  :احلرية إجراًء تعسفياً يف احلاالت التاليةويعترب الفريق العامل احلرمان من   ٣

مـن قبيـل    ( إىل أي أساس قانوين      اًحني يكون من الواضح أنه ال ميكن تربير االحتجاز استناد           - أوالً 
) مواصلة احتجاز املتهم بعد قضائه العقوبة املقرَّرة أو على الرغم من صدور عفو ينطبق عليـه               

  ؛)الفئة األوىل(

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

 من العهد الدويل اخلاص ٢٧ و٢٦ و٢٥ و٢٢ و٢١ و١٩ و١٨ و١٢حلقوق اإلنسان، ويف املواد 
  ؛)الفئة الثانية(أيضاً بة للدول األطراف يف العهد باحلقوق املدنية والسياسية بالنس

ملعايري الدولية املتعلقة باحلق يف حماكمة عادلة واملنصوص عليها يف     باالتام أو اجلزئي    لتقيد  حني يبلغ عدم ا     -ثالثاً 
ة حداً  اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ويف الصكوك الدولية املتعلقة هبذا احلق واليت قبلت هبا الدول املعني              

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

. وقد نظر الفريق العامل بالفعل يف حالة السيد عمار علي أمحد الكردي خالل دورته السادسة واألربعني             - ٤
ء دورته السابعة واألربعني، أحاط الفريق      ويف أثنا . ولكنه مل يأخذ يف احلسبان املعلومات اليت وردت من احلكومة         
  .العامل علماً برد احلكومة على االدعاءات اليت قّدمها املصدر

ويالحظ الفريق العامل فضالً عن ذلك أن احلكومة املعنية قد أخربت الفريق العامل بإطالق سراح السيد                  - ٥
  .وقد أكّد املصدر هذا األمر. قيد االحتجاز مل يعد ه وبالتايل فإن٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٢يف يوم  الكردي

 ودون إبداء رأي مسبق بشأن ما إذا كان  املقدمة إليه ويقرر الفريق العامل، بعد النظر يف مجيع املعلومات           - ٦
  . من أساليب عمله١٧من املادة ) أ(الفقرة الفرعية حفظ القضية استناداً إىل االحتجاز تعسفياً، 

  ٢٠٠٦نوفمرب /ين تشرين الثا١٦اعُتمد يف   
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  )العراق والواليات املتحدة األمريكية (٣٣/٢٠٠٦الرأي رقم 
  ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١٧موجهة إىل احلكومتني يف : رسالة

  السيد طارق عزيز: بشأن

  الدولتان طرفان يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  ).٣٢/٢٠٠٦م  من الرأي رق١النص ذاته الوارد يف الفقرة (  - ١

 املتعلق بالبالغ املقدَّم    ٤٥/٢٠٠٥، اعتمد الفريق العامل الرأي رقم       ٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣٠يف    - ٢
وأدىل الفريق العامل بآرائه بشأن     . حكوميت العراق والواليات املتحدة األمريكية    إىل  نيابةً عن السيد طارق عزيز      

 فيما يتعلق بواليته واملبادئ اليت تقـوم عليهـا          ال سيما واحلكومتان، و بعض املسائل القانونية اليت أثارها املصدر       
  .مسؤولية حكوميت العراق والواليات املتحدة بالنسبة للوقائع اليت يدعيها املصدر

، )١( من أساليب عمله املنقَّحة    ١٤ من أساليب عمله والفقرة      ١٦أوالً، قرَّر الفريق العامل، طبقاً للفقرة         - ٣
 ٣٠إىل  ٢٠٠٣أبريل / نيسان٢٤من احتجاز السيد طارق عزيز يف الفترة املمتدة أو عدم شرعية ية عدم تقييم شرع

حيث إن حكومة الواليات املتحدة     ن ذلك حدث أثناء نزاع دويل مسلح مستمر و        إ، حيث   ٢٠٠٤يونيه  /حزيران
سب املصدر، ُسمح للجنة    وح. أقرت بسريان اتفاقيات جنيف على األشخاص الذين أُسروا أثناء الرتاع يف العراق           

  .بزيارة طارق عزيز وإيصال رسالتني إىل أسرتهالدولية لصليب األمحر ا

، حمتجزاً حتت مـسؤولية  ٢٠٠٤يوليه / متوز١ثانياً، قرر الفريق العامل أن السيد طارق عزيز كان، حىت       - ٤
حتت مـسؤولية حكومـة     لزيادة الدقة، كان    أعضاء التحالف دون غريهم بوصفهم سلطات احتالل أو، توخياً          

أمام احملكمة اجلنائية  ٢٠٠٤يوليه / متوز١، ومبا أن السيد طارق عزيز مثل يوم ومنذ ذلك الوقت. الواليات املتحدة
إما إنكـاراً   ، وهي حمكمة تابعة لدولة العراق ذات السيادة، للترافع          ")احملكمة " ذلك املسماة بعد (العراقية العليا   

.  احتجازه قبل احملاكمة بتهم ال تزال معروضة على احملكمة يدخل ضمن مسؤولية العراقللذنب أو اعترافاً به، فإن
ملّا كان طارق عزيز حمتجزاً لدى سلطات الواليات املتحدة، فإن أي استنتاج حمتمل   ورأى الفريق العامل أيضاً أنه      

  .كومة الواليات املتحدةبشأن الطابع التعسفي حلرمانه من احلرية قد يشمل أيضاً املسؤولية الدولية حل

وأخرياً، فيما يتعلق باالنتهاكات املزعومة للحق يف حماكمة عادلة، رأى الفريق العامل أن مـن الـسابق                   - ٥
لحق لانتهاك  مبثابة  العيوب اإلجرائية اليت تعد      ألوانه اختاذ موقف بشأن ادعاءات احلرمان التعسفي من احلرية ألنّ         

ولذلك، قرر الفريـق  . أثناء املراحل الالحقة من الدعوى اجلنائية اجلاريةاملبدأ، ميكن، من حيث يف حماكمة عادلة   
ويف تلك األثنـاء،  . زيد من املعلومات من كلتا احلكومتني املعنيتني ومن املصدر املالعامل تتبُّع سري العملية وطلب      

                                                      

ن تلك احلاالت مشمولة باتفاقيـات      إال يتناول الفريق العامل حاالت النـزاع املسلح الدويل حيث          " )١(
 عندما يكون ذلك من اختصاص اللجنة ال سيما وبروتوكوليها اإلضافيني، و١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢جنيف املؤرخة يف    

 ".الدولية للصليب األمحر
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 ١٧من املادة ) ج(قاً للفقرة الفرعية النظر إىل حني استالم معلومات أخرى طبقيد قرر الفريق العامل إبقاء املسألة 
  .من أساليب عمله

 كـانون   ١٢ وللمـصدر يف     ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ١٤بلغ الفريق العامل رأيه للحكومتني يف       أو  - ٦
أحالت ، ٢٠٠٦مايو / أيار٣ويف . وتلقى الفريق العامل بعد ذلك ادعاءات جديدة من املصدر. ٢٠٠٦يناير /الثاين
املمثل عن طريق   فريق العامل تلك االدعاءات إىل حكوميت العراق والواليات املتحدة األمريكية           لامقررة   -  رئيسة

قيها أي رد، فقد أرسلت     لبالنظر إىل عدم ت   و. الدائم لكلٍّ منهما يف جنيف وطلبت تعليقاهتما ومالحظاهتما عليها        
كومتني أن الفريق العامل سينظر يف القـضية         رسالةً ُتعِلم فيها املمثلَني الدائَمني للح      ٢٠٠٦حزيران  / يونيه ٢٨يف  

. ٢٠٠٦سـبتمرب   / أيلول ١أغسطس إىل   / آب ٢٨من  املقبلة اليت ستعقد يف الفترة      أثناء دورته السادسة واألربعني     
. ٢٠٠٦يوليـه  / متوز١٤ رد من حكومة الواليات املتحدة، أرسلت احلكومة العراقية رّداً يف        بينما مل ُيستلم أي   و

لعامل يف دورته السادسة واألربعني أن يبعث جمدَّداً برسالة إىل حكومة العراق طالباً توضيح ردِّهـا         وقرَّر الفريق ا  
رد احلكومـة   وأحال الفريق العامل أيـضاً      . ُيستلم أي رد على هذا الطلب     ومل  . ٢٠٠٦يوليه  / متوز ١٤املؤرخ  
 ١٢ويف  . ٢٠٠٦أغسطس  / آب ١١يف   إىل املصدر، الذي أرسل مالحظاته       ٢٠٠٦يوليه  / متوز ١٤املؤرخ  العراقية  

  .أي تطورات جديدة يف القضيةدوث ، أعلم املصدُر الفريق العامل بعدم ح٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين

وحسب املصدر، وضعت القوات    . ويدعي املصدر ُوقوع انتهاكات متعددة حلق طارق عزيز يف حماكمة عادلة            - ٧
اقتيد ،  ٢٠٠٤يوليه  / متوز ١ويف  . ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٢٤تجاز يف   العسكرية للواليات املتحدة طارق عزيز رهن االح      

ومل ُيعلَم بالتهم املوجهة إليه قبل      . قضيتهل جلسة استماع    َمثل أمام القضاء يف   إىل سجن عسكري يف بغداد حيث       
  . حمامٍساعدةاجللسة ومل حيظ مب

، احملامي املكلف بالـدفاع     ومنذ ذلك احلني، التقى طارق عزيز بشكل متقطع بالسيد بديع عارف عزت             - ٨
إذ ال ُيسمح حملامي الدفاع . حتضرياً فعاالً أمراً صعباً جداً حتضري الدفاع لعجتتلك اللقاءات يف ظروف جترى و. عنه

بل وال ُتعلم سلطات الواليات املتحدة طارق عزيز باملواعيـد الـيت            . باالجتماع مبوكله يف التواريخ اليت يطلبها     
وجتري دائماً لقاءات طارق عزيز مبحاميه ). عدى يوماً واحداًتال ت( إال قبلها مبدة وجيزة جداً سيلتقي فيها مبحاميه

وال يعيق هذا األمر بشكل . مكتوبةمستندات  ُيسمح هلما بتبادل أية اليف حضور أحد موظفي الواليات املتحدة و
لتـهم  للمحامني اآلخرين الـذين وكَّ منح توكيل رمسي   أيضاً  الدفاع فحسب، بل جيعل     إعداد  كبري قدرهتما على    
  .أسرته أمراً مستحيالً

عالوة على ذلك، مل حيصل طارق عزيز وال حماميه، حسب املصدر، على أية وثيقة رمسية بشأن التهم أو و  - ٩
فيها استجواب طارق   جرى  ويف املرات القليلة اليت     . على أية رسالة رمسية من مكتب املدعي العام أو من احملكمة          

املدعي العام ال من جانب ظفني يف إدارة الواليات املتحدة االستجواب من جانب مويف حضور حماميه، كان عزيز 
  .أو قضاة احملكمة

 ١، إن طـارق عزيـز احُتجـز يف          ٢٠٠٦يوليه  / متوز ١٤وتقول حكومة العراق، يف رسالتها املؤرخة         - ١٠
جنائية هو املدعى عليه فيها وجيري التحقيق فيهـا          لكي ُيقدَّم إىل العدالة بسبب أربع دعاوى         ٢٠٠٤يوليه  /متوز

انتهاكات ) ٣(الكويت، ) ٢(، ١٩٩١أحداث عام ) ١(وتلك القضايا هي . حالياً والتحضري لعرضها على احملكمة
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استجواب طارق عزيز واالستماع إىل     قد جرى   وتضيف احلكومة أنه    . تبديد الثروة الوطنية  ) ٤(حقوق اإلنسان،   
وفيما يتعلق بقضية الكويت، تقول احلكومة إن حكومة الكويت قـد قـدمت             .  عليهم معه  ىعملداالشهود وإىل   

وجيري التحقيق يف تلك الشكوى والتحـضري       . قضية على أساسها  ملف   طارق عزيز فتحت احملكمة      ضدشكوى  
بديد اإلجرامي للثروة أمَّا فيما خيص التهم املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان والت. للنطق باحلكم فيها طبقاً للقانون

طارق عزيز ومن معه وكذلك إىل الشهود ولكـن مل          جرى االستماع إىل أقوال     قد  الوطنية، فتقول احلكومة إّنه     
وأخرياً، تقول احلكومة إن طارق عزيز يتمتـع        "). مصريه"استخدمت احلكومة كلمة    (القضية  ُتحسم بعد نتيجة    

  .يه بديع عارف عزتيف حضور حمامري جبميع حقوقه وإن استجوابه جي

وهو يشدد باخلصوص على أن طـارق عزيـز         . ورّداً على مالحظات احلكومة، يكرِّر املصدر ادعاءاته        - ١١
إذا كانت حكومة الكويت قد قدمت شكوى رمسية إىل احملكمة وأهنم مل يستلموا قط أيـة  ما يه ال يعلمون    يوحمام

  .مكتب املدعي العام أو من احملكمةوثيقة رمسية بشأن االهتامات أو أية رسالة رمسية من 

غري أنه يأسف ألنه ال احلكومة العراقية       . وحييط الفريق العامل علماً مع التقدير بتعاون احلكومة العراقية          - ١٢
ومع ذلك، يعتقد الفريق العامل     . وال حكومة الواليات املتحدة قدمت مالحظات تتناول حتديداً ادعاءات املصدر         

  .ولإلدالء برأيه فيهامرة أخرى من النظر يف القضية نه أنه يف وضع ميكِّ

اإلدالء برأيه يف هذه القضية     أن يؤجل مرة أخرى     ما إذا كان ينبغي له      أيضاً مسألة   حبث الفريق العامل    و  - ١٣
 تـشرين  ٣٠املـؤرخ  رأيـه  ومع ذلك، كان الفريق العامل قد أعرب، يف       . ألن حماكمة طارق عزيز مل تبدأ بعد      

  إن :بشأن انتهاك حقوق طارق عزيز بصفته مدعى عليه عندما قال         عن قلقه   ،  )٣٠الفقرة   (٢٠٠٥ نوفمرب/الثاين
يف مرحلة التحضري حملاكمته، حتديد بعض العيوب اإلجرائية اخلطرية، وخاصة بشأن اتصاله الكامـل               "من املمكن 

 وقد انقضت سنتان    ."ملسؤولنيوغري احملدود مبحاميه إلعداد دفاعه بعيداً عن مسامع موظفي السجن وغريهم من ا            
إبقاء القضية قيد "تقريباً منذ أن ُعرضت القضية على نظر الفريق العامل وأكثر من سنة منذ أن قرر الفريق العامل 

ولو مرة ، بل ومل يستمع إىل أقواله وكما سيتبني أدناه، مل ميثُل طارق عزيز خالل هاتني السنتني أمام قاضٍٍ". النظر
لذلك فإن الفريق العامل يعترب أنه ليس بوسعه أن         . لعام الذي ُيزعم أنه حيقق يف التهم املوجهة إليه        واحدة املدعي ا  

  .يستمر يف تأجيل اإلدالء برأيه

ويالحظ الفريق العامل أن حكومة الواليات املتحدة مل تقدِّم أي ردِّ بشأن األسس املوضوعية اليت تستند إليها                   - ١٤
سيما ما  ، يف االدعاءات اخلطرية اليت قدمها املصدر واليف حقيقة األمرتطعن حكومة العراق، ادعاءات املصدر، بينما مل 

لذلك، فإن الفريق العامل يرى أنه قد ثبت كـونُ          .  حمام أثناء حتضري دفاعه    احلصول على مساعدة  يتعلق منها باحلق يف     
الواليات املتحدة؛ وأنّ موظفاً تابعاً للواليات ذلك هوى سلطات إال إذا وافق طارق عزيز ال يستطيع االجتماع مبحاميه 

املتحدة يبقى حاضراً أثناء اجتماعات طارق عزيز مبحاميه؛ وأن تواتر تلك االجتماعات واملدة الزمنية اليت ختصَّص هلـا              
د الدفاع إعداد من عرقلة يحظر تبادل مستندات مكتوبة ُيزالدفاع بشكل مناسب أمراً مستحيالً متاماً؛ وأن    إعداد  جتعل  

ل فيها طارق عزيـز يف إطـار الـدعوى    ثُوتعيني حمامني من اختيار املدعى عليه؛ وأن جلسة االستماع الوحيدة اليت مَ   
حمـام؛  مساعدة  ؛ وأنه مل حيصل ال على فرصة االستعداد للجلسة وال على            ٢٠٠٤يوليه  / متوز ١املرفوعة عليه تعود إىل     

  .قاضٍل طارق عزيز أمام ميثُتلت ذلك، مل وأّنه يف فترة السنتني ومخسة أشهر اليت 
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أّما فيما خيص املعلومات اليت قدمتها حكومة العراق بشأن التهم اجلنائية املوجهة إىل طارق عزيز والدعوى   - ١٥
مرَّت سنتان ومخسة أشهر على جلسة االستماع األوىل اليت طُلب يالحظ أنه قد املستندة إليها، فإن الفريق العامل 

ومل تطعن احلكومة يف ما قالـه       . به فيما يتعلق ببعض التهم    إنكاراً للذنب أو اعترافاً     ارق عزيز الترافع    فيها من ط  
اً كانت التهم اليت  اًً كانت األدلة اليت جيري ،التحقيق فيها والتحضري للمحاكمة عليهاجيري املصدر من أنه، أّي  وأّي

وتقول احلكومة إنه جـرى     . ى إىل طارق عزيز أو إىل حمامييه      مجعها، فإنه مل ُتبلَّغ وثيقة واحدة بشأن هذه الدعو        
استجواب طارق عزيز لكنها مل جتادل يف كونه اسُتجوِب على يد موظفني أمريكيني وليس من ِقبل حمقِّقـني أو                   

ه يف مالحظات بويرى الفريق العامل أن التهم املوجهة إىل طارق عزيز على الوجه الذي وردت . قضاة من احملكمة
وعلى أيـة   . يكتنفها الغموض ") انتهاكات حقوق اإلنسان  "أو  " الكويت"أو  " ١٩٩١أحداث  "مثالً،  (كومة  احل

  .حال، مل تقدم احلكومة أية وثيقة تبيِّن اختاذ إجراءات رمسية وأن املدعى عليه قد أُعلم هبا

إىل مدعى عليه يف قضية  حرب أسري، نظرياً على األقل، من صفتهوبعد مرور سنتني ومخسة أشهر على تغيري   - ١٦
وميكن أن يكون قد أُعلم حينئذ ببعض التهم املوجهـة         . معيبةجنائية، مل حيصل طارق عزيز إالّ على جلسة استماع          

 من العهد الدويل    ٩ من املادة    ٢كما تقتضي ذلك الفقرة     ) مل تعرض على الفريق العامل أية تفاصيل هبذا الشأن        (إليه  
 ال تلمِّح إىل أنه أُعلم ٢٠٠٦يوليه / متوز١٤ياسية، بيد أن رسالة حكومة العراق املؤرخة اخلاص باحلقوق املدنية والس

وهو يف واقع . ومل يسبق أبداً أن أُعلم املدعى عليه بتلك التهم. للفريق العاملاآلن احلكومة تذكرها يومئذ بالتهم اليت 
). احلكومة للفريق العامـل   إال فيما تقوله    (وى جنائية   األمر مل تبلغه أية إشارة حقيقية إىل كونه حمتجزاً يف سياق دع           

فور أن ُنقلت املسؤولية عن احتجازه من الواليات املتحدة " أحد القضاةُعرض سريعاً على "ويف حني أن طارق عزيز 
ويف ظـل   . ، فإنه مل ميثل منذ ذلك احلني لغرض إجراء مراجعة قضائية الحتجازه           ٢٠٠٤يوليه  / متوز ١إىل العراق يف    

هذه الظروف، يبدو حقُّه يف تقدمي دعوى أمام إحدى احملاكم لكي حتكم بشأن مشروعية احتجازه، طبقاً ملا تـنص                   
  .من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، جمرََّد افتراض) ٤(٩عليه املادة 

ادة سياسيني وعـسكريني     ق ضدالفريق العامل متام اإلدراك كون التحقيق يف الدعاوى اليت تقام           يدرك  و  - ١٧
كبار بتهمة ارتكاب جرائم أو جرائم ضد اإلنسانية، يف سياق محلة عسكرية كربى أو على مدى فترة طويلة من                   

وتبني خربة احملاكم الدولية اليت أنشأهتا األمم املتحدة أنه يف عدة           . الزمن، أمٌر شديد التعقيد ويستغرق وقتاً طويالً      
وغري غري العادي غري أن األمر . خ اعتقال املدعى عليه وتاريخ بدء احملاكمة الفعليةحاالت تنقضي سنوات بني تاري

، إجراءات ٢٠٠٤يوليه / متوز١، طيلة فترة السنتني ومخسة أشهر منذ  مل تتخذاملقبول يف حالة طارق عزيز هو أنه
" حياكَم خالل مهلة معقولة" أن قد جرى انتهاك احلق يففوبالتايل، فإنه . تدل على حتقيق تقدم ما يف قضيته وبعلمه

وهو حقٌّ حموري يف احلمايـة مـن        )  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       ٩ من املادة    ٣الفقرة  (
  .االحتجاز العسكري

أما فيما يتعلق بكون إجراءات هامة قد اتُّخذت، كاستجواب الشهود أو املدعى عليهم يف نفس القضية،                - ١٨
فَمن هم أولئك الشهود واملدعى عليهم معه يف القضية        . ال حماطة بالغموض يف نظر املدعى عليه وحماميه       فإهنا ال تز  

االستماع إلـيهم؟   جرى  نفسها؟ ويف إطار أي من الدعاوى األربع املذكورة اليت ُيزعم أن التحقيق جيري بشأهنا               
ُيعيِّن كبري القـضاة  "لمحكمة تنص على أن     من النظام األساسي ل   ) و(٧ومن استجوهبم؟ وما الذي قالوه؟ فاملادة       

، ولكن طارق عزيز مل "احملققني يف احملكمة َمن ِمن القضاة احملقِّقني التابعني للمحكمة يتوىل القضايا املعروضة عليها
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 القاضي ُيِعدُّ"من النظام األساسي ) د(١٨ومبوجب املادة . ُيعلَم بتعيني القضاة الذين يتولَّون أمر القضايا اليت تعنيه 
احملقق التابع للمحكمة الئحة اهتام حتتوي على بيان موجز بالوقائع وباجلرمية أو اجلرائم اليت توجَّه إىل املتهم مبوجب 

ومن جهة أخرى، قد توحي     . لِّغ طارق عزيز بتلك الالئحة    أُُبومل حيدث أبداً أن     ".  هتمة ارتكاهبا  النظام األساسي 
يتعني احتجاز أي شخص صدرت يف حقه الئحة اهتام، طبقاً "، اليت تنص على أنه من النظام األساسي) أ(٢١املادة 

، بأن الئحة االهتام تلك موجودة بالفعل مبا "ألمر صادر أو ألمر بإلقاء القبض صادر عن قاضٍ حمقق تابعٍ للمحكمة
لفعل دعوى جنائية   نه لو كانت هناك با    إوخالصة القول   .  شهراً ٢٩أن طارق عزيز قد بقي رهن االحتجاز ملدة         

جارية مبقتضى النظام األساسي للمحكمة ضد طارق عزيز، فإهنا قد أُبقيت طي الكتمان التام بالنسبة للمدعى عليه 
واعتماد السرية طيلة تلك املدة الزمنية الطويلة ال يتوافق واحلقَّ يف حماكمة عادلة خاصةً عندما يكـون                  .وحماميه

  .املدعى عليه قيد االحتجاز

هتمة (...) للفصل يف   "ويرى الفريق العامل عالوة على ذلك، فيما يتعلق بكون طارق عزيز خيضع حاليا                - ١٩
، بصرف النظر عما إذا كانت حماكمته قد بدأت أو مل تبدأ، )من العهد املذكور) ١(١٤املادة " (جزائية توجه إليه

أن "ومن بني تلك الـضمانات      . من العهد ) ٣(١٤ احلق يف الضمانات الدنيا اليت ختوِّهلا املادة         أن طارق عزيز له   
ويرى الفريق العامل كذلك أنه جرى انتهاٌك خطري        ). من العهد ) ج)(٣(١٤املادة  " (حياكم دون تأخري ال مربر له     

ن االجتماعات َتْحـُدث  إحيث ) من العهد) ب)(٣(١٤املادة (املكرس يف " االتصال مبحام من اختياره "للحق يف   
ن التكهن هبا ووفق ما متليه سلطات الواليات املتحدة، وال ُيسمح للمحامي وموكِّله بتبـادل               على فترات ال ميك   

من اخلصوصية جيّردها  وجتري تلك االجتماعات دائماً يف حضور مسؤول تابع للواليات املتحدة وهو ما ستنداتامل
حيق للمتهم "ظام األساسي على أنه من الن) ج(١٨فضالً عن ذلك، تنص املادة و. الضرورية بني مدعى عليه وحماميه
  .، ولكن ممارسة طارق عزيز هلذا احلق ُجعلت مستحيلة يف الواقع"أن يكون له ممثل قانوين غري عراقي

، فإن الفريق العامل قد أعرب يف رأيـه         "حمكمة مستقلة ونزيهة  "أما فيما خيص احلق يف احملاكمة من ِقبل           - ٢٠
  .البالغة بشأن وضع احملكمة احلايل، عن شكوكه ٢٢، الفقرة ٣١/٢٠٠٦رقم 

ويتحمل املسؤولية عن هذا الوضع كلٌّ من حكومة العراق، بصفتها احلكومة اليت تؤكـد مـسؤوليتها                  - ٢١
القانونية عن احتجاز وحماكمة طارق عزيز، وحكومة الواليات املتحدة، بصفتها احملتجَِز الفعلي والقوةَ اليت يقوم               

  .مسؤولون فيها باستجوابه

 الصادر عنه، اقتناٌع راسخ بأنه ٣١/٢٠٠٦ من الرأي رقم ٢٦مثلما جاء يف الفقرة لدى الفريق العامل، و  - ٢٢
من منظور الضحايا، الذين يكفل هلم القانون الدويل احلق يف التعويض واحلقيقة والعدالة، من األمهية مبكان بشكل "

ن وحماكمة الفاعلني املزعومني يف إطار إجراء قانوين خاص أن جيري التحقيق يف االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسا
وبالنسبة هلم كذلك، من األساسي أال تقتصر العدالة على أن تكون منصفة فحسب بل ينبغي أن . شفاف ومشروع

  ".ينظر إليها أيضاً على أهنا منصفة

صفته مدعى عليـه يف     ولْن يبدو أن األوان قد فات على جرب االنتهاكات املستمرة حلقوق طارق عزيز ب               - ٢٣
التـهم  ويعرب الفريق العامل عن أمله يف أن تتخذ حكومة العراق، إذا كانت تنوي فعالً مواصلة                . دعوى جنائية 
  .طارق عزيز، اإلجراءات الضرورية لكي متنحه حماكمة عادلةاجلنائية ضد 
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  :الفريق العامل الرأي التايليصدر وعلى ضوء ما سلف،   - ٢٤

 من العهد   ١٤ و ٩خيالف املادتني   لكونه   عزيز من احلرية إجراء تعسفي       إن حرمان السيد طارق   
الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، الذي انضم إليه العراق والواليات املتحدة كطرفني، ويندرج يف 

  .على الفريق العاملاليت ُتعرض النظر يف القضايا لدى الفئة الثالثة من الفئات الواجبة التطبيق 

لتدابري الرأي، يطلب الفريق العامل إىل حكوميت العراق والواليات املتحدة اختاذ ا          هذا  اء على   وبن
اإلعالن العاملي حلقـوق    وجعله متوافقاً مع املبادئ الواردة يف       لالزمة لتصحيح وضع السيد طارق عزيز       ا

  .العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةيف اإلنسان و

  ٢٠٠٦نوفمرب /رين الثاين تش١٧اعُتمد يف   

  )قطر (٣٤/٢٠٠٦الرأي رقم 
  ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢١ إىل احلكومة يف ةموّجه: رسالة

  السيد نايف سامل حممد عاجم األحبايب: بشأن

  الدولة مل تصّدق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  ).٣٢/٢٠٠٦ من الرأي رقم ١النص ذاته الوارد يف الفقرة (  - ١

  .لتقدميها املعلومات املطلوبةُيعرب الفريق العامل عن تقديره للحكومة   - ٢

وحييط الفريق العامل أيضاً علماً بكون احلكومة املعنية قد أعلمت الفريق العامل بإطالق سراح الـسيد                  - ٣
  .ذلكومل يكذِّب املصدر . ُمحتجزاًاألحبايب وبالتايل فإنه مل يعد 

النظر يف مجيع املعلومات املقدمة إليه ودون إبداء رأي مسبق بشأن ما إذا كان    ل، بعد   ويقرِّر الفريق العام    - ٤
  .من أساليب عمله ١٧من املادة ) أ(االحتجاز تعسفياً، حفظ القضية استناداً إىل الفقرة الفرعية 

  ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٦اعُتمد يف   

  )اجلمهورية العربية السورية (٣٥/٢٠٠٦الرأي رقم 
  ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٢٢إىل احلكومة يف موجهة : سالةر

  السيد نزار رستناوي: بشأن

  الدولة طرف يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  .)٣٢/٢٠٠٦ من الرأي رقم ١النص ذاته الوارد يف الفقرة (  - ١
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  .املعنيةة املعنية بشأن القضية حييط الفريق العامل علماً مع التقدير باملعلومات اليت قدمتها احلكوم  - ٢

ويالحظ الفريق أيضاً أن حكومة اجلمهورية العربية السورية قد أعلمت الفريق العامل بـاإلفراج عـن                  - ٣
  .ذلكومل يكذِّب املصدر . الشخص املسمى أعاله

أن ما إذا كان النظر يف مجيع املعلومات املقدمة إليه ودون إبداء رأي مسبق بش   ويقرِّر الفريق العامل، بعد       - ٤
  .أساليب عمله من ١٧من املادة ) أ(االحتجاز تعسفياً، حفظ القضية استناداً إىل الفقرة الفرعية 

  ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٦اعُتمد يف   

  )اململكة العربية السعودية (٣٦/٢٠٠٦الرأي رقم 
  ٢٠٠٦يونيه / حزيران١٩إىل احلكومة يف موجهة : رسالة

  سن عبد اخلالق حامد اهلنديالسيد عبد احمل: بشأن

  الدولة مل توقِّع ومل تصّدق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  ).٣٢/٢٠٠٦ من الرأي رقم ١النص ذاته الوارد يف الفقرة (  - ١

  .خلصوصيأسف الفريق العامل ألن احلكومة مل تقدم املعلومات املطلوبة بالرغم من دعواته املتكررة هلا هبذا ا  -٢

  ).٣٢/٢٠٠٦ من الرأي رقم ٣النص ذاته الوارد يف الفقرة (  - ٣

نه من اإلدالء برأيه على الرغم مـن  على ضوء االدعاءات املقدَّمة، يعتقد الفريق العامل أنه يف وضع ميكّ  و  - ٤
  .القضيةملالبسات عدم تقدمي احلكومة روايتها اخلاصة للوقائع وشرحها 

بد احملسن عبد اخلالق حامد اهلندي، وهو مواطن سعودي، أستاذ يف مؤسسة وحسب املصدر، فإن السيد ع  - ٥
  ).املنطقة الشرقية(القاسم العامة، الُبريدة، حمتَجز حالياً يف سجن رأس تنورة 

. ، على السيد اهلندي وهو يف بيتـه ٢٠٠٣يوليه / متوز٦وُيقال إن أفراداً من املخابرات ألقوا القبض، يف       - ٦
بـل املـسؤولني يف     وقد أسيئت معاملته أثناء استجوابه من قِ      . مر بإلقاء القبض عليه حلظة اعتقاله     أي أ بيَّن  ومل يُ 

ومل ُتعط له أية معلومات حمددة بشأن الوقت أو الظروف          ". أفكار ختريبية "املخابرات الذين أنَّبوه لكونه عبَّر عن       
  .اليت كان قد عّبر فيها عن تلك اآلراء

مل ُيخـرب  ، مل ُتوجَّه اهتامات إىل السيد اهلندي بصورة رمسية و حىت اآلن سنواتومنذ مدة جتاوزت ثالث     - ٧
ومل ميثُل أمام مسؤول قضائي وال ُسمح له بتوكيل حمامٍ للدفاع عنـه وال              . باملدة اليت سيبقى فيها رهن االحتجاز     

  .أُتيحت له إمكانية الطعن يف شرعية احتجازه
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ومل ُتصدر السلطات . ندي تعسفي ألنه ال يستند إىل أي أساس قانوينويدعي املصدر أن احتجاز السيد اهل  - ٨
  .حىت اآلن قراراً يربِّر اعتقاله واحتجازه

ال يرتكـز علـى أي      " نشر أفكار ختريبية  "وحسب املصدر، فإن السبب املزعوم وراء اعتقاله املتمثِّل يف            - ٩
 من ١٩ه يف حرية الرأي والتعبري اليت تكفلها املادة وُيعترب احتجازه عمالً انتقامياً ألنه مارس حق. أساس موضوعي

  .اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

إن السيد اهلندي قد ُحرم من احلق يف االستفادة من سبيل انتصاف فعال يف احملاكم               أيضاً  املصدر  يقول  و  - ١٠
لنية من ِقبل حمكمة مستقلة احتجازه التعسفي ومن احلق يف حماكمة عادلة وعيتعلق بالوطنية ذات االختصاص فيما 

  .قاضُيعرض على السيد اهلندي على التهم املوجهة إليه وُمنع من االتصال مبحام ومل ُيطلع ومل . ونزيهة

 ٢املصدر إن احتجاز السيد اهلندي يشكِّل أيضاً انتهاكاً للقانون السعودي وخباصة املادتني يقول وأخرياً،   - ١١
تنص هاتان املادتان على أّنه يتعني أالَّ ُيحرم شخٌص من حقوقه إالّ يف احلاالت     و. ٣٩ من املرسوم امللكي رقم      ٤و

اليت ينص عليها القانون وأالَّ ٌيحتجز إالّ ملدة حتدِّدها السلطات وأالّ ُتساء معاملته ويتعيَّن أن حيظى باحلق يف السعي 
  . حمام خالل مرحلة التحقيق وأثناء احملاكمةساعدةإىل احلصول على م

، طالبةً مـن    ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٩املقررة عنايةَ احلكومة إىل ادعاءات املصدر يف         -  ووجهت الرئيسة   - ١٢
بشأن القانون املنطبق وذلك يف موعد أقصاه تـسعون         احلكومة أن تقدم للفريق العامل شرحاً للوقائع املزعومة و        

 ٢٣ت أمانة الفريق العامل احلكومة، يف رسالة مؤرخة         ، أعلم وبالنظر إىل عدم استالم أي رد خالل املهلة احملددة        . يوماً
الـيت  ، بأن الفريق العامل سينظر يف هذا البالغ يف دورته السابعة واألربعني املقبلة،              ٢٠٠٦أكتوبر  /تشرين األول 

  .ومل يرد أي رد على هذا التذكري كذلك. ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٤ إىل ١٥يف الفترة من تعقد 

الفريق العامل االنطالق من افتراضٍ مؤدَّاه أن عدم ورود أي تعليق من احلكومـة ال ميكـن                 وكان على     - ١٣
ويعين ذلك أن السيد اهلندي . اعتباُره إالّ اعترافاً حقيقياً بادعاءات املصدر املتعلقة باعتقال واحتجاز السيد اهلندي 

ذ ذلك التاريخ ومل ُيقدَّم أيُّ سبب قانوين        ، وأنه بقي رهن االحتجاز من     ٢٠٠٣يوليه  /ُوضع قيد االحتجاز يف متوز    
  .وبالتايل، يستنتج الفريق العامل أنه ُحرم من احلرية تعسفاً. أو أمر قضائي ُيربِّر حرمانه من احلرية

حقه يف حرية   ملمارسته  باإلضافة إىل ذلك إجراًء انتقامياً      كان  ن احتجاز السيد اهلندي     إاملصدر أيضاً   قال  و  - ١٤
وقيل إنه ُحرم من احملاكمـة وفـق        . ؛ وُيزعم أن السلطات وصفت أنشطته بأهنا تنشر أفكاراً ختريبية         الرأي والتعبري 

وحيث إن هذه االدعاءات تفتقر إىل إثباتات كافية ومل ُتدعم حبجج موثوقة، فإن الفريق العامل بىن . األصول القانونية
  .زال يفتقر إىل أي أساس قانوين، وهو ادعاء مل يفنَّدرأيه حصراً على االدعاء بأن احتجاز السيد اهلندي كان وال ي

  :الفريق العامل الرأي التايلصدر وعلى ضوء ما سبق، ي  - ١٥

 ٩كونه خيالف املادة    لحرمان السيد عبد احملسن عبد اخلالق حامد اهلندي من احلرية تعسفي            إن  
النظر يف  لدى  ت الواجبة التطبيق    ضمن الفئة األوىل من الفئا    ندرج  من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وي     
  .القضايا اليت ُتعرض على الفريق العامل
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وافقاً مع أحكام   جعله مت والرأي، يطلب الفريق العامل إىل احلكومة تصحيح هذا الوضع          هذا  وبناء على     - ١٦
لفترة الطويلة اليت   القضية وبالنظر إىل ا   ملالبسات  ويعتقد الفريق العامل أنه نظراً      . اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان   

  .املناسب هو إخالء سبيله على الفورفإن اإلجراء التصحيحي أمضاها السيد اهلندي يف االحتجاز، 

  ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٧اعُتمد يف   

  )اململكة العربية السعودية (٣٧/٢٠٠٦الرأي رقم 
  ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٢إىل احلكومة يف موجهة : رسالة

  ن بن سعيد سعود الشهراين اخلضريالسيد شعال: بشأن

  الدولة مل توقِّع ومل تصّدق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  ).٣٢/٢٠٠٦ من الرأي رقم ١النص ذاته الوارد يف الفقرة (  - ١

  .ذا اخلصوصيأسف الفريق العامل ألن احلكومة مل تقدم املعلومات املطلوبة بالرغم من دعواته املتكررة هلا هب  -٢

  ).٣٢/٢٠٠٦ من الرأي رقم ٣النص ذاته الوارد يف الفقرة (  - ٣

وقدم املصدر تعليقاته على املعلومات الـيت  . أرسل الفريق العامل إىل املصدر نسخةً من رد احلكومة  وقد    - ٤
يق العامل أنه يف وعلى ضوء االدعاءات املقدمة وردِّ احلكومة وتعليقات املصدر عليها، يعتقد الفر. أوردهتا احلكومة

  .وضع ميكِّنه من إصدار رأيه

حسب املعلومات اليت قدمها املصدر، يوجد السيد شعالن بن سعيد سعود الشهراين اخلـضري، وهـو                  - ٥
 ومقيم يف إسكان العزيزية، اخلَُبر، رهن االحتجاز حالياً يف مركز           ١٩٧٩مايو  / أيار ٢٧مواطن سعودي مولود يف     
  . السعوديةاملخابراتأجهزة لطة احتجاز يف الدمام خيضع لس

، اعُتقل على يد ٢٠٠٣يونيه /ويف حزيران. ٢٠٠٣السيد اخلضري ذهب إىل العراق يف عام قد ذُكر أن و  - ٦
القوات العسكرية للواليات املتحدة وقيل إن ذلك كان بسبب جنسيته السعودية واالشتباه يف حماولته االتـصال                

مث ُنقل يف وقت الحق إىل سجن أبو غريب         . جوابه تعرض للتعذيب أثناء است    وُيزعم أنه . بقوات املعارضة املسلحة  
  .، وبعد أن أمضى عشرة أشهر يف االحتجاز، أُخلي سبيله وعاد فوراً إىل بلده٢٠٠٤أبريل /ويف نيسان. يف بغداد

كة العربية  وفور عودته، علم السيد اخلضري أن مجيع األشخاص الذين كانوا يف العراق مث عادوا إىل اململ                 - ٧
 ،، قرر السيد اخلضري   ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ١٨وبعد صدور مرسوم عفو ملكي يف       . مجيعاًالسعودية مت اعتقاهلم    

على سبب اعتقالـه ومل     يطلع  ومل  . الذي كان ُحّراً الذهاب إىل خمفر شرطة لتقدمي نفسه فأُلقي عليه القبض فوراً            
ُنقـل  و.  الفترة اليت أقامها يف العراق وعاىن من سوء املعاملة         استجوابه خبصوص جرى  و. ُيعَرض عليه أمُر اعتقاله   

  .املخابراتأجهزة الحقاً إىل مركز االحتجاز يف الدمام الذي خيضع لسلطة 
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، مل ُتوجَّه أية هتمة إىل السيد اخلضري رمسياً بارتكاب           حىت اآلن  وحسب املصدر، وملدة جتاوزت السنتني      - ٨
ومل ُيقدَّم إىل مسؤول قضائي وال أُتيحت له إمكانيـة          .  سيبقى فيها رهن االحتجاز    باملدة اليت أُخرب  جناية ما وال    

  .الطعن يف شرعية احتجازه

ومل تتخـذ   . ويدعي املصدر أن احتجاز السيد اخلضري تعسفي ألنه ال يستند إىل أي أسـاس قـانوين                 - ٩
لمعايري الدولية فحسب، بل للقـانون      السلطات حىت اآلن أي قرار يربر اعتقاله واحتجازه ويف ذاك انتهاٌك ليس ل            

. ٢٠٠١أكتـوبر   / تشرين األول  ١٩ املؤرخ   ٣٩ من املرسوم امللكي رقم      ٤ و ٢السعودي أيضاً، وخباصة املادتني     
 وأالَّ  ،أالَّ ُيحرم شخٌص من حقوقه إالّ يف احلاالت اليت ينص عليها القانون           بوحسب املصدر، تقضي تلك املعايري      

 حمامٍ، وأن يكون له حق السعي إىل احلصول على مساعدة            وأالّ ُتساء معاملته   ،دها السلطات ٌيحتجز إالّ ملدة حتدِّ   
  .خالل مرحلة التحقيق وأثناء احملاكمة

من احلق يف سبيل انتصاف فّعال أمام احملاكم الوطنية ذات االختصاص بشأن            أيضاً  ُحرم السيد اخلضري    و  - ١٠
احلق يف حماكمة عادلة وعلنية     كذلك   و ،وِّهلا له الدستور أو القانون    أفعال تنتهك حقوق اإلنسان األساسية اليت خي      

  .من ِقبل حمكمة مستقلة ونزيهة

اململكة  بسبب دخوله ٢٠٠٤يونيه / حزيران٣٠وتدعي احلكومة يف ردِّها أن السيد اخلضري احُتجز يوم   - ١١
، اتُُّهم بدخول العراق بصورة غري شرعية       وإثر استجوابه . العربية السعودية بصورة غري شرعية عرب احلدود العراقية       

وحسب احلكومة، يوجد السيد اخلضري حالياً يف الـسجن         . بناًء على ذلك  أُدين  بنيَّة املشاركة يف القتال هناك و     
  .عليهنتيجة حماكمته ومبقتضى احلكم الصادر 

يها ملكافحة اإلرهاب وتأمني    وذكّرت احلكومة أيضاً الفريق العامل بأنّ اململكة العربية السعودية، يف سع            - ١٢
حدودها، شأُنها يف ذلك شأن أعضاء اجملتمع الدويل اآلخرين، مصمِّمةٌ على مكافحة مجيع أشكال اإلرهاب على                

  .حنو يتسق مع التزاماهتا طبقاً لالتفاقيات الدولية

ضري بـسبب   وحسب تعليقات املصدر، فإن رد احلكومة السعودية اقتصر على تأكيد اعتقال السيد اخل              - ١٣
، وعلى أنه اعترف أثناء استنطاقه ٢٠٠٤يونيه / حزيران٣٠دخوله اململكة العربية السعودية بصورة غري شرعية يف 

. إلجراءات قانونيةحدث طبقاً سافر إىل العراق بصورة غري شرعية بنّية املشاركة يف القتال وأنّ احتجازه قد بكونه 
 وال اإلجراء القـانوين الـذي       ،طة القضائية اليت أدانت السيد اخلضري     غري أن رد احلكومة مل يوضِّح ما هي السل        

، وما هي األحكام القانونية ة، وال نوع عقوبته املعلنكم عليه فيها وال الوالية القضائية اليت ُح،حالياً مبوجبهُيحتجز 
  .اليت صدرت تلك العقوبة استناداً إليها

التفسري املقدم من املصدر وذلك املقدم من احلكومة        ض الوقائع و  ويبدأ الفريق العامل باإلشارة إىل أن عر        - ١٤
غري أن ادعاءات الطرفني تتفق علـى أن الـسيد اخلـضري اعُتقـل يف               . تتناقض فيما بينها بشأن نقاط أساسية     

وقالت احلكومة إن حرمان السيد اخلضري      .  وأنه ال يزال رهن االحتجاز منذ ذلك التاريخ        ٢٠٠٤يونيه  /حزيران
.  ضمنياً على األقـل    - ملصدر  قتال يف العراق، وهو ما اعترف به ا       رية يرتبط باشتراكه املزعوم يف أعمال ال      من احل 
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اإلرهاب الدويل، تعتقل أي شخص أن تكافح أن السلطات السعودية، يف حماولتها املشروعة ومن املعترف به أيضاً 
  .احلدود بصورة غري شرعيةعابراً يعود من العراق و

نتني لى سي الفريق العامل، مل تقدِّم احلكومة حججاً مقنعة تربِّر احتجاز السيد اخلضري ملدة تزيد عوحسب رأ  - ١٥
قيد النظر وإذا كان    ضده  من املعلومات اليت قدمتها الدولة ما إذا كانت هناك دعوى جنائية            وال يتضح   . ونصف السنة 

ومل جتادل احلكومة أيضاً يف ادعاء املـصدر بـأن          . فعالً أم أنه اُدين  األمر كذلك، أهي يف مرحلة التحقيق أو احملاكمة         
  .، وخباصة عدم إتاحة الفرصة للسيد اخلضري للحصول على حمام أو الستشارتهإجراءات احملاكمة غري عادلة

  : بعد تقييمه جلميع املعلومات اليت بني يديهويصدر الفريق العامل الرأي التايل  - ١٦

كونه خيالف املادة لعود الشهراين اخلضري من احلرية تعسفي حرمان السيد شعالن بن سعيد سإن 
النظر يف لدى ضمن الفئة الثالثة من الفئات الواجبة التطبيق يندرج  من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان و٩

  .القضايا اليت ُتعَرض على الفريق العامل

وافقاً مع ع السيد اخلضري وجعله مت، يطلب الفريق العامل من احلكومة تصحيح وضبناء على هذا الرأيو  - ١٧
  . أحكام اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

  ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٧اعُتمد يف   

  )اجلزائر (٣٨/٢٠٠٦الرأي رقم 
  ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٢٩إىل احلكومة يف موجهة : رسالة

  السيد حممد بنيامينة والسيد مراد خيلف: بشأن

   اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةالدولة طرف يف العهد الدويل

  ).٣٢/٢٠٠٦ من الرأي رقم ١النص ذاته الوارد يف الفقرة (  - ١

  .تقدميها املعلومات املطلوبة يف الوقت املناسبليعرب الفريق العامل عن امتنانه للحكومة   - ٢

  ).٣٢/٢٠٠٦ من الرأي رقم ٣النص ذاته الوارد يف الفقرة (  - ٣

وقد أرسل نسخةً من رد احلكومة . مة، يبدي الفريق العامل ارتياحه لتعاون احلكومةنظراً لالدعاءات املقد  - ٤
إصدار رأي بـشأن  بإمكانه ويعتقد الفريق العامل أن .  الذي بعث مبالحظاته عليها إىل الفريق العامل  ،إىل املصدر 

  .آخذاً يف احلسبان االدعاءات املقدمة وردَّ احلكومةومالبساهتا وقائع القضية 



A/HRC/7/4/Add.1 
Page 15 

 فرنسا منذ   يقيم يف وحسب املعلومات اليت قدمها املصدر، حممد بنيامينة شخص حيمل اجلنسية اجلزائرية و             - ٥
وهو ميارس  . توأميف  وهلما طفالن وزوجته حامل     . ١٩٩٩ وهو متزوج من مواطنة فرنسية منذ عام         ١٩٩٧عام  

  .فرنسابمهنة اِجلزارة يف مدينة ْتراْب 

 يف مطار وهران    ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ٩امينة وابن أخيه جميد بنيامينة يف       وقد أُلقي القبض على حممد بني       - ٦
وكان املذكوران على وشك مغادرة مسقط رأسيهما بعـد زيـارة           . على يد أفراد شرطة بالزي املدين     ) اجلزائر(

  .ومت على الفور الفصلُ بني الرجلني بعد التأكد من هويتيهما. عائلية

وحسب أقواله، فإن قوات األمن . بعد أربعة أيام من احتجازه وعاد إىل فرنسا وأُخلي سبيل جميد بنيامينة       - ٧
الفرنسية هي من   األراضي  طلب احلكومة الفرنسية وأن إدارة مراقبة       لى  اجلزائرية أعلمته بأن عمه اعُتقل نزوالً ع      

يد عناصر استخباراتية جم  ت  وأثناء األيام األربعة اليت قضاها رهن االحتجاز، استجوب       . بلَّغ عن وجوده يف اجلزائر    
  .ه إىل منظمة إرهابيةئبنيامينة بشأن أنشطة عمِّه يف فرنسا، حيث كان ُيشتبه يف انتما

وحسب سجل . ومل حتصل أسرة حممد بنيامينة وال حماميه على معلومات عن حالته وال عن مكان احتجازه  - ٨
، مل يكن أحد    اعتقالهوبعد مرور ستة أشهر على      . يةل أمام أية هيئة قضائية جزائر     مثُالدعاوى القضائية، فإنه مل يَ    

، أُطلق سراح السيد بنيامينة بعد صدور مرسوم عفو رئاسي يتعلق ٢٠٠٦مارس /ويف آذار. يعرف مكان احتجازه
  .٢٠٠٦فرباير / شباط٢٧بتنفيذ ميثاق السلم واملصاحلة الوطنية املؤرخ 

اعة السادسة مساًء من ِقبل ضباط شرطة بالزِّي املدين         السيف   ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ٢مث أُعيد اعتقاله يف       - ٩
واقتيد إىل مقر مديرية .  يف تيارت، غرب اجلزائراأثناء إقامته مع عائلته يف مرتهل) من مديرية االستخبارات واألمن(

أبريل، حاول  / نيسان ٢ويف صباح يوم     .االستخبارات واألمن يف تيارت حيث أمضى تلك الليلة رهن االحتجاز         
التحقيق مع حممـد    جرى   ذلك املقر، فعلم أنه      أن يستعلم عن األمر من العناصر االستخباراتية املوجودة يف        خوه  أ

اجلزائر مدينة أن ُيخلى سبيله، ُنقل إىل بدالً من غري أنه، يف واقع األمر، . بنيامينة مثَّ أُخلي سبيله صباح اليوم التايل
 ٥تابع على األرجح ملديرية االستخبارات واألمن قَبل أن ُينقل ثانية يوم            أبريل إىل مقر آخر     / نيسان ٣ يف   )العاصمة(

وُيعتقد أن مل ُتتح له إمكانية توكيل حمام ومل ُيخرب          . )العاصمة(اجلزائر  مدينة  أبريل إىل سجن سركاجي يف      /نيسان
  .اهتامه رمسياًكان وباإلضافة إىل ذلك، ُيجهل ما إذا . بأسباب معاودة اعتقاله

.  بعد أن سلَّمته كندا إىل اجلزائـر   ٢٠٠٣فرباير  / شباط ٢٨بتاريخ   مراد خيلف فقد ألقي القبض عليه        أما  - ١٠
 دخـول   ١٩٩٩عـام   حماولته  وقد كان حمتجزاً يف كندا بسبب عالقاته املزعومة مع أمحد رسام الذي ُيشتبه يف               

إدارة اً ملـدة عـشرة أيـام يف         وجرى احتجاز السيد خيلف سرّ    . الواليات املتحدة األمريكية وحبوزته متفجرات    
ه ئاالستخبارات واألمن مث ُحكم عليه باحلبس سبع سنوات خالل حماكمة ُوصفت بأهنا غري عادلة على أساس انتما

 ٢٦وأُخلي سبيل السيد خيلـف يف       . ضد مصاحل اجلزائر  على أساس عمله    إىل جمموعة إرهابية تعمل يف اخلارج و      
 ،٢٠٠٦فرباير  / شباط ٢٧اسي املتعلق بتنفيذ ميثاق السلم واملصاحلة الوطنية املؤرخ          بفضل املرسوم الرئ   ٢٠٠٦مارس  /آذار

  . ومت التنازل عن مالحقته بسبب اجلرائم األخرى اليت كان ُيشتبه يف ارتكابه هلا
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الساعة الواحدة صباحاً، أُلقي القبض جمدداً على السيد مراد خيلف يف بيته ، يف ٢٠٠٦أبريل / نيسان٣ويف   - ١١
رة االستخبارات واألمن بـالزي املـدين       ادإعشرة من ضباط    من ِقبل   واقع يف حي احلّراش يف اجلزائر العاصمة        ال

الضباط أمر إلقاء القبض وال أية وثيقة قانونية أخرى تـربِّر           ُيظهر  ومل  . َيصحُبهم أفراد من الشرطة بالزي الرمسي     
  .سبب اعتقالهة السيد خيلف حىت اآلن ومل تعرف أسر. ، حىت أهنم مل يشرحوا أسبابهاالعتقالذلك 

 رهـن االحتجـاز     ٢٠٠٦فرباير  / شباط ٦ُوضع السيد حممد بنيامينة يف      "وحسب مالحظات احلكومة،      - ١٢
سيدي حممد بتهمة االنتماء إىل منظمـة  /الثانية يف حمكمة اجلزائرالتابع للدائرة االحتياطي بأمر من قاضي التحقيق     

  .اخلارجإرهابية تنشط يف اجلزائر ويف 

االهتام يف حمكمة اجلزائر أمراً يقضي بسقوط الدعوى العامـة    دائرة  ، أصدرت   ٢٠٠٦مارس  / آذار ٧ويف    - ١٣
 الصادر  ٠٦/٠١ من القرار رقم     ١١ إىل   ٤املقامة على السيد حممد بنيامينة وأمرت بإطالق سراحه تطبيقاً للمواد           

  .ملصاحلة الوطنية املتعلق بتنفيذ ميثاق السلم وا٢٠٠٦فرباير / شباط٢٧يف 

والواقع أنه مل يكن جيوز أن يستفيد السيد بنيامينة، الذي كان ضالعاً يف أعمال إرهابية بالغة اخلطورة، من   - ١٤
 من القرار   ٢٠ إىل   ١٨ه منها بعد حماكمته تطبيقاً للمواد       ئسقوط الدعوى العامة وإنَّما من ختفيف عقوبته أو إعفا        

  .السالف الذكر

االهتام، وضعت هذه األخرية السيد بنيامينة رهن دائرة  وبعد أن رفع املدعي العام األمر إىل لذلك السبب،  - ١٥
 املتعلق بتنفيذ ميثاق    ٢٠٠٦فرباير  / شباط ٢٧ الصادر يف    ٠٦/٠١  من القرار رقم   ٣االحتجاز جمدداً عمالً باملادة     

اليت قـد  اختصاص البت يف املسائل الفرعية دائرة االهتام يعود إليها   "السلم واملصاحلة الوطنية الذي ينص على أن        
  .من القرار السالف الذكر" تثار يف معرض تنفيذ أحكام هذا الفصل

من السلطات القـضائية    نابع  وجتدر اإلشارة إىل أن السيد بنيامينة كان موضوع تفويض التماسي دويل              - ١٦
يف إيطاليا بشأن هتم االنتمـاء إىل منظمـة          يف إطار حتقيقني قضائيني فُتحا       ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ١٨اإليطالية يف   

  .متورطاً فيهاإرهابية كان حممد بنيامينة 

من السلطات الفرنسية بشأن    نابع  ومن جهة أخرى، كان السيد بنيامينة موضوع تفويض التماسي دويل             - ١٧
ـ   قضية كان جيري التحقيق فيها من ِقبل قاضي التحقيق يف حمكمة باريس وكان السيد بنيامينة ضا                 ةلعاً فيها بتهم

التحضري ألعمال إرهابية ومتويل اإلرهاب وابتزاز أموال وحيازة وثائق مـزورة       هدفها  االنتماء إىل عصابة جمرمني     
  .ومحل أسلحة حمظورة

عليه مر دويل بإلقاء القبض     قد صدر أ  ، اعُتقل السيد مراد خيلف، الذي كان        ٢٠٠٣مارس  / آذار ١يف  "و  - ١٨
سيدي حممد، على يد الـشرطة يف  /طلب من قاضي التحقيق يف حمكمة اجلزائر على  بناء ١٩٩٣مارس  / آذار ٧يف  

  .مطار وهران عند دخوله اجلزائر قادماً إليها من كندا

.  كي ميثُل أمام القاضي الذي كان قد أصدر أمر إلقاء القبض عليـه             )العاصمة(اجلزائر  مدينة  مث ُنقل إىل      - ١٩
  .يف اخلارجعمل نتماء إىل منظمة إرهابية ت االةوآنذاك، وجَّه له هذا األخري هتم
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االهتام يف حمكمة اجلزائر قراراً بسقوط الدعوى العامة املقامة         دائرة  ، أصدرت   ٢٠٠٦مارس  / آذار ٧ويف    - ٢٠
 / شـباط  ٢٧ادر يف   ـ الص ٠٦/٠١القرار رقم   من   ١١ إىل   ٤ه عمالً باملواد    ـعلى السيد خيلف وأمرت باإلفراج عن     

  . بتنفيذ ميثاق السلم واملصاحلة الوطنية املتعلق٢٠٠٦فرباير 

والواقع أنه مل يكن جيوز أن يستفيد السيد مراد خيلف، الذي كان ضالعاً يف أعمال إرهابية بالغة اخلطورة،   - ٢١
 مـن   ٢٠ إىل   ١٨ه منها بعد حماكمته تطبيقاً للمواد       ئمن سقوط الدعوى العامة، وإمنا من ختفيف عقوبته أو إعفا         

  .الذكرالقرار السالف 

االهتام، وضعت هذه األخرية السيد مراد خيلف       دائرة  لذلك السبب، وبعد أن رفع املدعي العام األمر إىل            - ٢٢
 املتعلق بتنفيـذ  ٢٠٠٦فرباير  / شباط ٢٧ الصادر يف    ٠٦/٠١  من القرار رقم   ٣رهن االحتجاز جمدداً عمالً باملادة      

الفرعية اليت ئرة االهتام يعود إليها اختصاص البت يف املسائل دا"ميثاق السلم واملصاحلة الوطنية الذي ينص على أن 
  .من القرار السالف الذكر" قد تثار يف معرض تنفيذ أحكام هذا الفصل

أوالً، أغفلت : ، أثار املصدر نقطتني هامتني مها٢٠٠٦أغسطس / آب١٥ورّداً على رسالة احلكومة املؤرخة   - ٢٣
 مقر إدارة االستخبارات واألمن ملدة مخسة أشهر دون وجود مربر على شكل يفالسيد بنيامينة حْبس احلكومة شرعية 

فضالً عن ذلك، يرى املصدر أن إجراءات املراجعة اليت ُنفذت من أجل حبث التطبيق اخلاطئ لقانون                و. قرار قضائي 
 احلالة بالذات، مل ُيحتـَرم      ففي هذه .  مل تكن قانونية   االعفو على احملتجَزْين املذكوَرْين مما أدى إىل معاودة اعتقاهلم        

  .اعتقاهلمايث مل ُتَتح للمدعى عليهما إمكانية الطعن يف أمر معاودة حبالطابع احلضوري للمحاكمة 

السيد بنيامينة والسيد خيلف طبقاً ألمري اعتقال صـادرين عـن           اعُتقل  وحسب مالحظات احلكومة،      - ٢٤
.  على تورط كل منهما يف نشاطات إرهابية،ين منفصلنيمبوجب إجراءقد ُحوكما، و. السلطات القضائية املختصة

اجلنائيتان املقامتان عليهما جاريتني عندما أُفرج عنهما عمالً بقانون العفو الذي ينص عليه ميثاق قضيتان وكانت ال
على أن السلطات خلُصت، بعد أن أُطلق سراحهما، إىل أن اإلفراج عنهما كان بسبب              . السلم واملصاحلة الوطنية  

يف واقع األمر، ينص القانون بالنسبة للحاالت املشاهبة، على العكس من ذلك،  و.سوء تطبيق قانون العفو املذكور
 ةوباملقابل، كان السيد بنيامينة والسيد خيلف سيستفيدان، يف حال. على عدم التنازل عن الدعاوى اجلنائية املرفوعة

الذين ال تشملهم تدابري سقوط     قة بتخفيف العقوبة على األشخاص       من امليثاق املتعل   ١٨إدانتهما، من تطبيق املادة     
  . بإلقاء القبض عليهماانونتيجة لذلك، صدر من جديد أمر. الدعوى العامة والعفو

من الواجب كـذلك أن     ويرى الفريق العامل، مع ترحيبه بسعي اجلزائر إىل حتقيق املصاحلة الوطنية، أن               - ٢٥
فرها يف أي إجـراء عـادل       اأجل تطبيق قانون العفو املبادَئ والشروط الواجب تو       حترم اإلجراءات املتخذة من     ُت

االهتام دائرة وتؤكد احلكومة أن . سيما مبدأ املرافعة احلضورية وهو مبدأ أساسي يف الدعوى اجلنائية ومنصف، وال
، أن اهليئـة القـضائية   أي، بعبارة أخرى . قررت إسقاط الدعوى العامة املقامة على السيد بنيامينة والسيد خيلف         

  .املختصة أصدرت قراراً وضع حداً حملاكمة هذين الشخصني جنائياً

لعـدم  غري أنه يأسف    . وال يشكِّك الفريق العامل بتاتاً يف وجوب تصحيح أي تطبيق سيء لقانون العفو              - ٢٦
االهتام، ضمن إطار إجراء دائرة  الذي أفضى إىل إعادة النظر يف القرار األول الصادر عن ،فحص طلب املدعي العام
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عالوة على ذلك، وباعتبار أن طلب      و. سيتيح للدفاع فرصة الطعن فيه بتقدمي حججه      وهو إجراء كان     ،حضوري
املدعي العام أحلق الضرر بالسيد بنيامينة وبالسيد خيلف، فإن مبدأ تكافؤ الوسائل بني االدعاء والدفاع قد تضرَّر                 

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الذي انضمت          ١٤للمادة  بشكل كبري وهو ما يشكل انتهاكاً       
  .إليه اجلزائر كدولة طرف

وإذ استنتج الفريق العامل حدوث هذا االنتهاك، فإنه مل ير ضرورةً لفحص االدعاءات األخرى اليت قدمها   - ٢٧
إدارة  قانونية ملدة مخسة أشـهر يف مقـر          املصدر وخاصةً منها تلك املتعلقة باحتجاز السيد بنيامينة بصورة غري         

  .االستخبارات واألمن

  :وعلى ضوء ما تقدم، يصدر الفريق العامل الرأي التايل  - ٢٨

كونه خيالف  لتعسفي  إجراء  حرمان السيد السيد حممد بنيامينة والسيد مراد خيلف من احلرية           إن  
 ويندرج يف الفئة الثالثة من الفئات      ،ياسية من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والس       ١٤أحكام املادة   

  .اليت ُتعرض على الفريق العامللدى النظر يف احلاالت الواجبة التطبيق 

لتـصحيح  الالزمة  ويطلب الفريق العامل إىل حكومة مجهورية اجلزائر الشعبية الدميقراطية اختاذ التدابري              - ٢٩
  .ة يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةمع املعايري واملبادئ الواردوافقاً الوضع وجعله مت

  ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢١اعُتمد يف   

  )طاجيكستان (٣٩/٢٠٠٦الرأي رقم 
  ٢٠٠٦أغسطس / آب٣موجهة إىل احلكومة يف : رسالة

  السيد حممدروزي إسكندروف: بشأن

  الدولة طرف يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  .)٣٢/٢٠٠٦ من الرأي ١النص ذاته الوارد يف الفقرة (  - ١

  .طلوبةاملعلومات امل لتقدميهاحكومة ليعرب الفريق العامل عن تقديره ل  - ٢

  ).٣٢/٢٠٠٦ من الرأي ٣النص ذاته الوارد يف الفقرة (  - ٣

يق العامل رّد ولقد أحال الفر. ضوء االدعاءات املوجهة، يرحِّب الفريق العامل بتعاون احلكومة معهوعلى   - ٤
 يةويرى الفريق العامل أن بإمكانه إصدار رأي بشأن وقائع القـض          . احلكومة إىل املصدر، الذي قدَّم تعليقاته عليه      

   .املعروضة ومالبساهتا، يف سياق االدعاءات املقدمة ورّد احلكومة عليها
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   أن ُيلّخـص علـى      وادعاء املصدر أن السيد إسكندروف كان وال يزال ضحية احتجاز تعسفي ميكـن              - ٥
  .النحو التايل

، وحامل اجلنسية الطاجيكية، يقيم     ١٩٥٤مايو  / أيار ٣كان السيد حممدروزي إسكندروف، املولود يف         - ٦
، قوات جمهولة ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٥يف إقليم كوروليوف، يف عليه بصفة مؤقتة يف موسكو حيث ألقت القبض 

كمة التـابع لـوزارة أمـن    ا يف مركز االحتجاز رهن احملتجز حالياً إىل طاجيكستان، وهو حم اهلوية، وأعيد قسراً  
  .طاجيكستان يف دوشانيب

طاجيغاز الوحدوية احلكومية ورئيس حـزب      لشركة  وتفيد أنباء بأن السيد إسكندروف هو املدير العام           - ٧
ن واستقر يف   وقد غادر السيد إسكندروف طاجيكستا    . طاجيكستان الدميقراطي، وهو أحد أهم أحزاب املعارضة      

  . موسكو حيث طلب احلصول على صفة الجئ

 بأن السلطات الطاجيكية اهتمت السيد إسكندروف باالختالس بصفته املـدير العـام             وتفيد أنباء أيضاً    - ٨
كـذلك  باإلرهاب وباستخدام حراس شخصيني بصورة غري قانونيـة و        أيضاً  اهتمته  ولشركة طاجيغاز احلكومية،    

  . ائر بصورة غري قانونيةذخويازة أسلحة نارية حب

 تـسليم الـسيد     ٢٠٠٤ويذكر املصدر أن السلطات الطاجيكية طلبت إىل االحتاد الروسـي يف عـام                - ٩
وألقت الشرطة الروسية القبض على السيد      .  بسبب التهم آنفة الذكر    هاعتقالبإسكندروف على أساس وجود أمر      

من أجـل   ات الطاجيكية تقدمي الوثائق الداعمة       وطلبت إىل السلط   ٢٠٠٤ديسمرب  /إسكندروف يف كانون األول   
وُيّدعى أن وكيل النيابة الروسي املكلف هبذه القضية استنتج أن السيد إسكندروف بريء .  يف مسألة التسليمالبّت

  . ٢٠٠٥أبريل /من التهم املوجهة إليه، وأخلي سبيله يف نيسان

اعتقال أو أي أمر قضائي ألقوا القبض ُيظهروا أمر مل يكشفوا عن هويتهم ومل ويفيد املصدر بأن جمهولني   - ١٠
أبريـل إىل   / نيسان ١٥ومن  .  يف إقليم كوروليوف مبوسكو    ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١٥على السيد إسكندروف يف     

مث أحِضر علـى مـنت طـائرة إىل دوشـانيب يف            .  يف محام عام مث يف غابة      سّراًجز  أبريل، احتُ / نيسان ١٦مساء  
  .ون وثائق هويته اليت بقيت يف موسكوطاجيكستان، رغما عنه ود

) سجن التحقيق(كمة اوُيّدعى أن السيد إسكندروف قد ُعثر عليه عندما كان يف مركز االحتجاز رهن احمل  - ١١
  .وقد وجهت إليه التهم آنفة الذكر يف انتظار احملاكمة.  لسلطة وزارة أمن طاجيكستانخاضعاً

 إىل اختطافه يف بلد أجنيب      نظراًيتسمان بالتعسف   ور واحتجازه   ويفيد املصدر بأن اعتقال الشخص املذك       - ١٢
 إىل طاجيكستان، يف حني أن السلطات الروسية كانت قد نظرت يف طلب التسليم الـذي قدمتـه          وإعادته قسراً 

أن االحتجاز والتهم أيضاً ُيذكر و. إليه وأخلت سبيلهاملوجهة السلطات الطاجيكية واستنتجت أنه بريء من التهم 
  . ملوجهة إىل السيد إسكندروف أمور مرتبطة بأنشطته السياسية بصفته زعيم حزب معارض للحكومة الطاجيكيةا

 بعملية تفتيش يف شركة طاجيغـاز الـيت         ٢٠٠٣قامت النيابة يف عام     : وتفيد احلكومة يف مالحظاهتا مبا يلي       - ١٣
رة املالية محلت على االشتباه يف اختالس مبلغ وكشف التفتيش عن خمالفات خطرية يف اإلدا      . يديرها السيد إسكندروف  
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من غري الواضح ما إذا     (واستمعت السلطات إىل السيد إسكندروف      . وعلى هذا األساس فُتح حتقيق جنائي     . مايل كبري 
. ٢٠٠٤أغـسطس  /واستمرت جلسات االستماع عدة أيام يف شهر آب ). كانت قد استمعت إليه كشاهد أو كمتهم      

 مضطر للسفر إىل موسكو بسبب طـارئ        هلتحقيق تستمع إىل السيد إسكندروف، أعلمها بأن      وبينما كانت سلطات ا   
وطلبت السلطات الطاجيكية إىل . سبتمرب، لكنه مل يعد/أن يتعهد بالعودة يف شهر أيلولبشرط وقبلت السلطات . عائلي

وقبل البت بصفة   . لت سبيله فيما بعد    رهن التسليم، لكنها أخ    واعتقلته السلطات الروسية أوالً   . االحتاد الروسي تسليمه  
وتؤكـد  . هنائية يف مسألة تسليمه، اختفى من شقته يف موسكو وظهر بعد أيام يف سجن بالعاصمة الطاجيكية دوشانيب            

 ولدى ظهوره من جديد     ." إىل طاجيكستان  سلطات إنفاذ القانون يف االحتاد الروسي سلمته رمسياً       "(...) احلكومة أن   
  .٢٠٠٥أبريل / نيسانيفضع يف احلجز رهن احملاكمة يف طاجيكستان، ُو

 .٢٠٠٥يوليه  /التحقيقات يف التهم املوجهة إىل السيد إسكندروف وانتهت يف شهر متوز          بال انقطاع   واستمرت    -١٤
اإلرهاب، واللصوصية، وحيازة   : ومتثلت هذه التهم يف   .  خطرية ووجهت النيابة إليه وإىل البعض من شركائه هتماً       

وختزينها بصفة غـري    واإلمداد هبا   ة من األسلحة النارية والذخائر واملواد واألجهزة املتفجرة ونقلها          كميات كبري 
من ممتلكات كمية ضخمة بل جمموعة من األشخاص بتآمر مسبق، واالختالس أو التحايل يف استخدام قانونية من ِق

العليا السيد إسكندروف وحكمت عليـه      وأدانت احملكمة   . الغري، واستخدام حراسة شخصية بصورة غري قانونية      
  . سنة٢٣بالسجن 

وأكدت احلكومة أن حماكمة السيد إسكندروف كانت عادلة؛ فقد تلقى مساعدة حمامني، ونظرت احملكمة   - ١٥
أكدت احلكومـة  و.  وأعلنت أهنا عدمية األساسرهاًكْيف مجيع ادعاءاته اليت تؤكد اعترافه أمام سلطات التحقيق مُ     

  .مجيع الوسائل للدفاع عن نفسهقد أتيح له يد إسكندروف أن السأيضاً 

 الـسيد   ي، أعلم املصدر الفريق العامل بأن حمـامي       ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٧ويف رسالة مؤرخة      - ١٦
ويف املقابل، قدم املصدر نسخة من رسالة كتبها . إسكندروف مل يقدموا أي وثائق تعليقا على مالحظات احلكومة

  . غري أن حمتوى هذه الرسالة ال يوضح موقف املصدر من رد احلكومة. سكندروفشقيق السيد إ

  يفتقـر بوضـوح إىل أي أسـاس قـانوين،          ) أ( عندما   ويعترب الفريق العامل احلرمان من احلرية تعسفياً        - ١٧
ن املتهم نتيجة يدا) ج(يعاقب املرء على ممارسته السلمية حلقوقه األساسية مثل حرية التعبري أو الرأي، أو    ) ب(أو  

  .حماكمة غري عادلة

تكتـف  فمن جهة، مل    . ومن الواضح أن السببني األولني لالحتجاز التعسفي ال ينطبقان يف هذه القضية             - ١٨
 أيضاًوافته إىل الفريق العامل عن التهم اليت حوكم بسببها السيد إسكندروف وأدين، بل بتقدمي معلومات احلكومة 

عزى إىل لكن املصدر يزعم، من جهة أخرى، أن التهم املنسوبة إليه ُت. يكي ذي الصلة بنص التشريع اجلنائي الطاج   
نشاطه كمعارض سياسي للحكومة، بل إنه مل يّدع حىت أن السيد إسكندروف يعاقب على ممارسـته الـسلمية                  

  .حلقوقه األساسية

دعاء اختطاف السيد إسكندروف والحظ الفريق العامل أن الشكوى الرئيسية الواردة يف البالغ تتمثل يف ا  - ١٩
 يف هذا الصدد، وأن االحتاد ومبا أن ادعاءات املصدر واحلكومة متعارضة متاماً. من االحتاد الروسي إىل طاجيكستان
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الروسي، الذي حدثت عملية االختطاف املزعومة ضمن واليته القضائية، ال يشارك يف هذه القضية، فإن الفريق                
  . عاء املصدرالعامل ال يسعه البت يف اد

 أن املصدر مل يثر مسألة ادعاء احملاكمـة غـري العادلـة يف حالـة الـسيد                  والحظ الفريق العامل أيضاً     - ٢٠
فترة وجيزة مـن ظهـور   ، أي بعد ٢٠٠٥مايو / أيار٢٠وميكن أن ُيفّسر ذلك بأن البالغ قُدم يف       . إسكندروف

  .ه بفترة طويلةمن جديد يف طاجيكستان، لكن قبل بدء حماكمتالسيد إسكندروف 

غري أنه . ومع ذلك رأى الفريق العامل أن من واجبه حتليل املواد املعروضة عليه من زاوية العدل اإلجرائي      - ٢١
 من املواد املتاحة له، أن يقف على أي إخالل خطري باملعايري الدولية املتعلقة باحملاكمة العادلـة    مل يستطع، انطالقاً  

  . تعسفياً إسكندروف من حريته طابعاًعلى حنو يضفي على حرمان السيد

  :  التايلالفريق العامل الرأيويصدر   - ٢٢

 الفريق العامل، باالستناد إىل املواد املعروضة عليه، أن يستنتج ما إذا كان حرمان        ليس باستطاعة   
  .  أم الالسيد حممدروزي إسكندروف من حريته تعسفياً

  ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢١مد يف اعُت

  )اجلزائر (٤٠/٢٠٠٦أي رقم الر
  ٢٠٠٦ يوليه/متوز ١٨موجهة إىل احلكومة يف : رسالة

  عبد اجمليد توايتالسيد : بشأن

  الدولة طرف يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  ).٣٢/٢٠٠٦ من الرأي ١النص ذاته الوارد يف الفقرة (  - ١

  .ميها املعلومات املطلوبة يف الوقت املناسبلتقدحكومة لالفريق العامل عن تقديره ليعرب   - ٢

  ).٣٢/٢٠٠٦ من الرأي ٣النص ذاته الوارد يف الفقرة (  - ٣

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

  .املعروضة ومالبساهتا، يف سياق االدعاءات املقدمة ورّد احلكومة عليها

عبد اجمليد توايت بناّء من بلدة تيارت، وكان عند اعتقاله يعمل يف حظرية بناء يف حي باش جراح يف مدينة                      - ٥
، أفراد )العاصمة( يف مدينة اجلزائر    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٨رين يف   وقد اعتقله، مبعية أشخاص آخ    ). العاصمة(اجلزائر  

  . من إدارة االستخبارات واألمن ويقال إنه ُنقل إىل ثكنة بن عكنون اليت تستخدمها إدارة االستخبارات واألمن
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ووجهت إىل أشـخاص    . وأفادت أنباء بأن موجة اعتقاالت اجتاحت مدينة تيارت بعد اعتقاله بأسابيع            - ٦
ن ُتهم وفقاً للتشريع املتعلق باإلرهاب واُتهموا بالتخطيط للسفر إىل العراق هبدف مساندة بعض التنظيمات               كثريي

  . املسلحة هناك

ومل ُتخطر أسرته مبكان احتجازه ومل تسمع عنه شيئاً منذ ما يزيد . وُيّدعى أن السيد توايت حمتجز يف السر  - ٧
 يومـاً   ١٢ن جتاوزاً كبرياً مدة االحتجاز رهن التحقيق البالغـة          وقد جتاوز احتجازه حىت اآل    . على مخسة أشهر  

وتفيد معلومات املصدر بأن السيد توايت مل ُيعـرض         .  من قانون اإلجراءات اجلنائية    ٥١املنصوص عليها يف املادة     
  .حىت اآلن على أي قاض حتقيق أو وكيل نيابة ومل توجه إليه أي هتمة

حتجاز سراً، األمر الذي قد يسهل ممارسة التعذيب ويشكل يف حد ذاته وأُعرِب عن خماوف لطول مدة اال  - ٨
واملخاوف اليت أعرب عنها املصدر تتعلق حتديداً بسالمة        . ضرباً من ضروب املعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة      

  . السيد توايت اجلسدية والنفسية

. باالتصال بأسرته وبتلقي زيـارات منـها      ويرى املصدر أن السلطات كان ينبغي أن تأذن للسيد توايت             - ٩
  .وعالوة على ذلك فإنه ُحرم من حقه يف االستعانة خبدمات حمام يكفل له دفاعاً كامالً

، ٢٠٠٦أبريـل   / نيسان ٦أجهزة الشرطة القضائية ألقت القبض، يف       : "وجاء يف مالحظات احلكومة أن      - ١٠
منهم (وكانت اجلماعة تضم أجانب     ". أيب مثىن "ب ايت املكّنى   على مجاعة إرهابية ينتمي إليها املدعو عبد اجمليد تو        

ونظراً إىل أن أنشطة املدعو عبد اجمليـد تـوايت          . كانوا أيضاً موضوع حتقيق فيما يتصل بنشاط إرهايب       ) تونسيون
جلماعـات  تشكل وفقاً للتشريع اجلزائري إخالالً بالنظام العام، فقد اختذت وزارة الداخلية وا   " أيب مثىن "ب املكّنى  

  ". لتقييد حركته٢٠٠٦أبريل / نيسان١٨احمللية، طبقاً للتشريع اخلاص حباالت الطوارئ، إجراًء بتاريخ 

مث إن حالة املدعو عبد اجمليد توايت       . وترى احلكومة أن قواعد االحتجاز رهن التحقيق قد احُترمت بدقة           - ١١
  .اجلسدية مل ُتهدد بأي حال من األحوالال تشكل احتجازاً تعسفياً، وسالمته " أيب مثىن"ب املكّنى 

لكنه يبـّين أن مكافحـة      . وال يعترض الفريق العامل على أن مكافحة اإلرهاب حق مشروع لكل دولة             - ١٢
اإلرهاب ينبغي أن جتري يف إطار احترام حقوق اإلنسان، وأن أي حرمان من احلرية جيب أن يظل متوافقـاً، يف                    

ومع تسليم جملس األمن واجلمعية العامة، بأمهية مكافحة اإلرهـاب،          . لدويلمجيع الظروف، مع قواعد القانون ا     
فإهنما يذكِّران بتعهد الدول بضمان أن حتترم مجيع التدابري املتخذة هبدف مكافحة اإلرهاب التزامات تلك الدول                

  .)٢(ون اإلنساينمبوجب القانون الدويل، ال سيما الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان والالجئني والقان

ويف هذه القضية، مل تقدم احلكومة حججاً مقنعة لنفي ادعاءات املصدر، وحتديداً تلك الـيت تؤكـد أن               - ١٣
السيد توايت مل يستفد من حماكمة عادلة ومنصفة تسمح له بالطعن يف التهم املوجهة إليه خبصوص تورطه يف أنشطة 

                                                      

 ٥٨/١٨٧ و ٥٧/٢١٩وقرارات اجلمعية العامة    ) ٢٠٠٥(١٦٢٤و) ٢٠٠٣(١٤٥٦ن  قرارا جملس األم   )٢(
 .٥٩/١٩١و
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 تنفي، يف ردها، أن السيد توايت مل َيْمثُل أما أي قاضٍ ومل يتسن له ويالحظ الفريق العامل أن احلكومة ال. إرهابية
ومل تنف أيضاً أن السيد توايت قد احُتجز سراً طيلة سبعة أشهر دون أن يتـسىن لـه                  . تكليف حمامٍ بالدفاع عنه   

  .االتصال بأسرته ودون إخطار أسرته باعتقاله ومبكان احتجازه

لوضع، بأن وزارة الداخلية واجلماعات احمللية قد اختذت، طبقـاً للتـشريع            وتفيد احلكومة، تربيراً هلذا ا      - ١٤
ويالحظ الفريـق العامـل أن      .  لتقييد حركته  ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ١٨اخلاص حباالت الطوارئ، إجراء بتاريخ      

  يد توايت  ، فإن الس  "اإلقامة اجلربية "فإذا كان املقصود بذلك     ". تقييد احلركة "احلكومة ال توضح ما تعنيه مبصطلح       
أما إذا كان املقصود . ال يعيش حتت اإلقامة اجلربية حالياً، بل إنه حمتجز يف مكان سري، مبا أن أسرته جتهل مكانه

ويف . ، فإن احلكومة ال توضح اإلطار القانوين الذي جييزه والضمانات احمليطة بـه            "االحتجاز اإلداري "بذلك هو   
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية    ٩ة ألحكام املادة    القانون الدويل، خيضع كل حرمان من احلري      

  .الذي صّدقت عليه اجلزائر

 من العهد الدويل    ٩املتعلق باملادة   ) ١٩٨٢(٨وتبّين اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، يف تعليقها العام رقم            - ١٥
خدم مـا    إذا استُ  ،ينبغي: "أنه) ن على شخصه  حق الفرد يف احلرية ويف األما     (اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     

يسمى باحلبس الوقائي ألسباب تتعلق باألمن العام، أن خيضع ذلك احلبس لذات هذه األحكام، أي جيب أال يكون 
  وينبغي اإلعـالم بأسـباب التوقيـف       ) ١الفقرة  (، وأن يقوم على أسس وإجراءات ينص عليها القانون          تعسفياً

 عن احلق يف التعويض يف حالة التوقيف غري         فضالً) ٤الفقرة  ( املراقبة القضائية لالحتجاز     وينبغي توفري ) ٢الفقرة  (
مـنح  جهت باإلضافة إىل ذلك يف مثل تلك احلاالت هتم بارتكاب إحدى اجلرائم، تُ            وإذا وُ ). ٥الفقرة  (القانوين  

  ".١٤ عن املادة فضالً) ٣(و) ٢(٩أيضاً احلماية الكاملة اليت تنص عليها املادة 

وتشري احلكومة يف ردها إىل حالة الطوارئ السائدة يف اجلزائر، دون أن تبّين ما إذا كان يف اجلزائر تشريع   - ١٦
ومهما يكن من أمر، وحىت يف حالة وجود تشريع . نافذ خيّول وزارة الداخلية سلطة اختاذ تدابري حرمان من احلرية

ن احلرية بناء على أمر صادر عن سلطة إدارية دون رقابة قضائية     من ذاك القبيل، يرى الفريق العامل أن احلرمان م        
  تكفل مجيع الضمانات الالزمة هو إجراء يتعارض مع العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية الـذي               

  .صّدقت عليه اجلزائر

ه املزعوم يف جرمية، ويذكِّر الفريق العامل عالوة على ذلك بأن السيد توايت حمروم من حريته بسبب ضلوع  - ١٧
وتنطبق هـذه  . وأن القانون الدويل حلقوق اإلنسان، يكفل له، بصفته تلك، عدداً من الضمانات واحلقوق احملددة  

ويـرى  . الضمانات بصرف النظر عما إذا كانت الشبهات املنسوبة إليه قد حتولت أم مل تتحول إىل اهتام جنائي                
وجب تشريع خاص باألمن العام حيثما طُّبق هبدف احتجاز أشـخاص           مب" االحتجاز اإلداري "الفريق العامل أن    

يشتبه يف ضلوعهم يف أنشطة إرهابية أو جرائم أخرى للتحايل على الضمانات القضائية، إمنا يتعارض أيضاً مـع                  
  . من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الذي صّدقت عليه اجلزائر١٤أحكام املادة 

  :ء ما سبق، يصدر الفريق العامل الرأي التايلوعلى ضو  - ١٨
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 من العهد   ١٤ و ٩إن حرمان السيد توايت من حريته إجراء تعسفي لكونه خيالف أحكام املادتني               
الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، ويندرج ضمن الفئة الثالثة من الفئات الواجبة التطبيق لـدى               

  .لفريق العاملالنظر يف احلاالت اليت ُتعرض على ا

 أن تتخذ التـدابري الالزمـة        اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية    حكومةإىل  ويطلب الفريق العامل      - ١٩
  . واملبادئ الواردة يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةوجعله متوافقاً مع املعايري لتصحيح هذا الوضع 

  ٢٠٠٦ نوفمرب/تشرين الثاين ٢١مد يف اعُت

  )مجهورية الصني الشعبية (٤١/٢٠٠٦الرأي رقم 
  ٢٠٠٦مايو / أيار١موجهة إىل احلكومة يف : رسالة

  وو هاوالسيد : بشأن

   لكنها مل تصّدق عليهالدولة العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةوقَّعت 

  ).٣٢/٢٠٠٦ من الرأي ١النص ذاته الوارد يف الفقرة (  - ١

  .لتقدميها املعلومات املطلوبةحكومة لق العامل عن تقديره ليعرب الفري  - ٢

/  متـوز  ١٠وحييط الفريق العامل علما مبا ذكرته احلكومة املعنية من أن السيد وو هاو قد أُفرج عنه يف                    - ٣
  . وهذا ما أكّده املصدر. ، ومل يعد حمتجزا٢٠٠٦ًيوليه 

 ودون إبداء رأي مسبق بشأن ما إذا كان  املقدمة إليه ت  ويقرر الفريق العامل، بعد النظر يف مجيع املعلوما         - ٤
  . من أساليب عمله١٧من املادة ) أ(الفقرة الفرعية استناداً إىل  حفظ القضيةاالحتجاز تعسفياً، 

  ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢١مد يف اعُت

  )اليابان (٤٢/٢٠٠٦الرأي رقم 
  ٢٠٠٥أغسطس /آب ٨موجهة إىل احلكومة يف : رسالة

  دايسوكي موري السيد :بشأن

  الدولة طرف يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  ).٣٢/٢٠٠٦ من الرأي ١النص ذاته الوارد يف الفقرة (  - ١

  .لتقدميها املعلومات املطلوبةحكومة لالفريق العامل عن تقديره ليعرب   - ٢
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  ).٣٢/٢٠٠٦ من الرأي ٣النص ذاته الوارد يف الفقرة (  - ٣

ولقد أحال الفريق العامل رّد . ضوء االدعاءات املوجهة، يرحِّب الفريق العامل بتعاون احلكومة معهعلى و  - ٤
  .احلكومة إىل املصدر، الذي قدَّم تعليقاته عليه

 املعروضـة ومالبـساهتا، يف سـياق    يةويرى الفريق العامل أن بإمكانه إصدار رأي بشأن وقائع القـض     - ٥
  .، فضالً عن مالحظات املصدرحلكومة عليهااالدعاءات املقدمة ورّد ا

 ١٩٧١أبريـل  / نيسان٢٨وتفيد املعلومات املستلمة بأن دايسوكي موري، وهو مواطن ياباين مولود يف           - ٦
ومقيم يف مياجي كني ومدان جبرمية قتل، كان يعمل ممرضاً مساعداً يف مصحة هوكوريو مبدينة سنداي يف مياجي                  

  ، يف حـوايل    ٢٠٠١ينـاير   / كانون الثـاين   ٦ويف  . ٢٠٠١مارس  / آذار ١٠ يف   كني، وقد أغِلقت هذه املصحة    
وقد قادهتم إىل هنـاك رئيـسة       .  صباحاً، زاره يف مرتله عدة أفراد من مديرية شرطة إقليم مياجي           ٠٠/٨الساعة  

وطُلب من السيد موري احلضور طوعاً إىل مقر شرطة إقليم ميـاجي يف خمفـر               . املمرضني يف مصحة هوكوريو   
ومل يعلمه أفـراد الـشرطة      . ومي، لإلدالء بأقواله بشأن مريضة يف احلادية عشرة من عمرها كانت يف املصحة            إز

  .بإمكانية إلقاء القبض عليه فيما بعد أو حبقه يف االتصال مبحام أو حقه يف التزام الصمت

وتفـوه  . أيـضاً ويف خمفر الشرطة، استجوَب السيد موري شرطي هدده وسّب والده الذي كان شرطياً                - ٧
ويف منتصف الليل، وقَّع . ومل يقّدم للسيد موري فطور وال غداء. الشرطي بتعليقات بذيئة على صديقة السيد موري      

وأظهر موظفـو   . وأُلقي القبض عليه بعد ذلك    . اعترافاً ُيقر فيه مبسؤوليته وكان يف حالة إهناك وال يوجد حمامٍ معه           
  .مث ُنقل السيد موري إىل مقر إقليم مياجي يف مدينة سنداي. اطعة سندايالشرطة أمر اعتقال صادر عن حمكمة مق

، سحب السيد موري اعترافه وإقراره باملسؤولية ونفى كل االدعاءات          ٢٠٠١يناير  / كانون الثاين  ٩ويف    - ٨
 ٣١ينـاير إىل    / كـانون الثـاين    ٩ومن  . فما كان من الشرطة سوى إخضاعه الستجواب أعنف       . املوجهة إليه 

وقد تعّرض إلساءات لفظية مـن      .  ساعات يومياً  ١٠، أُخضع السيد موري لالستجواب ملدة       ٢٠٠١مارس  /آذار
لست سوى حثالـة بـني   "، و"ينبغي إعدامك"ِقبل أفراد الشرطة والنائب العام، منها استخدام عبارات من قبيل           

  علـى االعتـراف    ومل يكفوا عن خبط املكتب داخـل غرفـة االسـتجواب وأرغمـوه              . وما إىل ذلك  " البشر
  .جبرائمه املزعومة

.  درجـة مئويـة    ٣٨، مرض السيد موري وبلغت حرارته       ٢٠٠١يناير  / كانون الثاين  ١٥ إىل   ١٠ومن    - ٩
وعمد النائب .  ليال٠٠/١١ً ساعة يومياً حىت الساعة ١٢وأُخضع خالل تلك الفترة الستجواب مستمر على مدى 

د مبقعد بال ظْهر على الرغم من أن السيد موري أخربهم بأنه يعاين من العام وأفراد الشرطة إىل تغيري مقعده املسنو
  . انزالق غضرويف مزمن

 حني رفـض    ٢٠٠١يناير  / كانون الثاين  ٢٠ويفيد املصدر بأن النائب العام اغتاظ من السيد موري يف             - ١٠
. و جالس قبالته  فخبط بعنف سطح املكتب الذي كان يضغط على قصبيت ساقّي السيد موري وه            . كتابة اعتراف 

  . وتسببت الضربة العنيفة يف أمل شديد يف ركبته اليمىن
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 من القانون اجلنائي الياباين هتمتاً إتالف األدلـة         ١٩٩ووجهت إىل السيد موري فيما بعد طبقاً للمادة           - ١١
 وعـاء    خبلط مادة ُمرخية للعـضالات يف      ٢٠٠٠أكتوبر  / تشرين األول  ٣١يف  "واهتم بقيامه   . والشروع يف القتل  

التنقيط الوريدي ملريضة كانت يف احلادية عشرة من عمرها، مما جعلها يف حالة عجز من حيـث اإلدراك وأداء                   
  . واهتم يف ما بعد مبا ُزعم أنه جرمية قتل وأربع جرائم شروع يف القتل. (vegetative state)" اجلسم لوظائفه

اً عن تناول ُمرخيات عضلية، وأن الشرطة افتعلت        ويفيد املصدر بأن موت املريضة املفاجئ مل يكن نامج          - ١٢
  .قضية شروع يف القتل ال أساس هلا من الصحة

ويضيف املصدر أن احملاكم والشرطة متيل، يف احملاكمات اجلنائية يف اليابان، إىل اإلفراط يف االعتماد على                  - ١٣
. يف اليابـان " االعتراف ملك األدلـة "إن حىت أن بعض املختصني يف القانون يقولون      . االعترافات باعتبارها أدلة  

  .واالعترافات الزائفة املنتزعة حتت الضغط تؤدي يف هناية األمر إىل اهتامات زائفة

، ُسمح  ٢٠٠٣أغسطس  / آب ٢٥ففي  . وُمنع السيد موري، منذ اعتقاله، من لقاء أقاربه إال يف مناسبتني            - ١٤
وال ُيسمح له حىت اليوم برؤيـة       .  دقائق ١٠ لوالده بلقائه    ، ُسمح ٢٠٠٣سبتمرب  / أيلول ٢٦ويف  . لوالدته بزيارته 

  .أناس أو باالتصال هبم عدا أقاربه أو حماميه

ويفيد املصدر بأن السيد موري أُخضع الستجوابات عنيفة خلف أبواب موصدة، على الـرغم مـن أن                   - ١٥
فقد أُكره  . معه من إجحاف  ومل خيل حتقيق الشرطة     . السلطات كانت قد طلبت حضوره إىل خمفر الشرطة طوعاً        

وكانـت االسـتجوابات    . على تقدمي اعتراف أويل زائف جملّرد أنه كان منهكاً وغري قادر على مواصلة التحقيق             
  .تستغرق فترة طويلة كل يوم، وال ختلو من التهديدات والشتائم والعنف

.  يف املائـة ٩٩,٩ته يـصل إىل    ويضيف املصدر أن الفرد إذا ُوجهت له هتمة يف اليابان فإن احتمال إدان              - ١٦
وكان السيد موري ضحية اهتامات زائفة نتجت عن اعتراف منتزع بالتهديد واحليلة، اسُتغلّت فيه حالة اجلـوع                 

ورغم أنه نفى مسؤوليته عما حدث، فقد اُتهم على أساس االعتراف . وقلة النوم النامجة عن طول مدة االستجواب
  .استشارة حمامٍالزائف األويل الذي أدىل به دون 

وتشري احلكومة يف ردها إىل أن السيد موري ارتكب جرمية قتل مريضة وشرع يف ارتكاب أربع جـرائم          - ١٧
قتل أخرى نتيجة االختناق، إذ وضع يف أوعية التنقيط الوريدي للمرضى ُمرخياً عضلياً، هو بروميد الفيكيورونيوم 

  . العصيب العضلي ويؤثر على القلب والشراينيعلى وجه التحديد، وهو عبارة عن عامل يعيق الوصل

 ١٦يناير، و / كانون الثاين  ٢٦ و ٦وتفيد احلكومة مبقاضاة السيد موري بتهم القتل والشروع يف القتل يف              - ١٨
وقد أُلقي القبض عليه يف كل يوم من تلك األيام . ٢٠٠١أبريل / نيسان٢٠مارس، و/ آذار٣٠ و٩فرباير، و/شباط

واّدعى السيد موري، خالل حماكمته على مستوى الدرجة األوىل، أنه مل يعِط املرضـى  . األوليف ما عدا التاريخ    
وأضاف أن الشرطة أرغمته على االعتراف الذي أدىل        . وقال إن تلك الوقائع تلفيق من املصحة      . مرخيات عضلية 

، ٢٠٠٤مارس / آذار٣٠ويف . غري أن هذه االدعاءات مل تكن مدعومة بأدلة. به بعد إلقاء القبض عليه مبدة وجيزة
  .حكمت عليه حمكمة الدرجة األوىل بالسجن املؤبد
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 من القانون اجلنائي وناجتاً     ١٩٩وتفيد احلكومة بأن القبض على السيد موري كان متفقاً وأحكام املادة              - ١٩
قضاة حظر  وقد فرض ال  .  من ذلك القانون   ٦٠أما احتجازه فكان متفقاً وأحكام املادة       . عن أمر صادر عن قاض    

 من القانون اجلنائي، اليت جتيز االحتجاز رهن احملاكمة إذا ُوجدت ٨١املقابالت خالل فترة االحتجاز طبقاً للمادة 
  . أسباب معقولة تربر االشتباه يف أن املدعى عليه ميكن أن يلوذ بالفرار أو يقوم بإتالف أدلة أو إخفائها

لى رد احلكومة، إىل أن احلكومة تتجاهل القاعـدة القانونيـة           ويشري املصدر، يف تعليقاته ومالحظاته ع       - ٢٠
" ملخص الوقائع"وقد صاغت احلكومة اليابانية ". افتراض الرباءة ما مل يثبت عكس ذلك"األساسية اليت تنص على 

ستنتاج وال متلك احلكومة دليالً ال    ". اجلرمية املرتكبة "وإمنا على أساس    " الوقائع املشتبه يف حدوثها   "ال على أساس    
  مبا أنه نفـى هـذه الـشبهة متامـاً          " شرع يف ارتكاب أربع أخرى    "و" قد ارتكب جرمية قتل   "أن السيد موري    
  . ويتنازع بشأهنا

، ألن عبء اإلثبات يقع على      "مل تكن مدعومة بأدلة   "وليس من العدل القول بأن ادعاءات املدعى عليه           - ٢١
ة ما إال بعد أن يكون النائب العام قد أثبت دون أي شك معقول أن               فال ميكن إدانة مشتبه فيه جبرمي     . النائب العام 

غري أن هذا املبدأ األساسي من مبادئ اإلجراءات اجلنائية ال ُيحترم يف            . ذلك الشخص قد ارتكب اجلرمية بالفعل     
ويتبّين . اءته وبصفة عامة، تسري اإلجراءات القانونية كما لو أن املدعى عليه هو من يتحمل عبء إثبات بر.اليابان

تلك االدعاءات مل تكن مدعومة     "من رّد احلكومة أن املدعى عليه يتحمل مسؤولية إثبات براءته حينما يذكر أن              
  ".بأدلة يف احملاكمة

غـري أن   . ويشري املصدر إىل أنه شكك يف كيفية تطبيق القانون، بينما اكتفت احلكومة بعرض اللـوائح                - ٢٢
  : عليها احلكومة تتمثل يف واقع األمر يف ما يلياملسائل اجلوهرية اليت مل ترّد

طُلب من املدعى عليه احلضور إىل خمفر الشرطة دون إعالمه بالسبب ودون إخطاره حبقـه يف                  )أ(  
  .التزام الصمت

مثل وجود نتيجة اختبار لكشف الكذب ُيزعم أنه أخفق (ُعرضت على املدعى عليه وقائع زائفة      )ب(  
  .هديدواسُتجوب حتت الت) فيه

 ٢٦ ساعات يومياً على مدى      ١٠بعد أن سحب املدعى عليه اعترافه، فإنه أُخضع لالستجواب طيلة             )ج(  
  ).مثل خبط املكتب وركل احلائط(وأُجِلس خالل االستجواب على مقعد بال ظهر وتعرَّض للعنف غري املباشر . يوماً

، فإنه كتب إىل احلكومة مرة أخرى ٢٠٠٦وليه ي/ متوز٧وبعد أن تلقى الفريق العامل تعليقات املصدر يف   - ٢٣
طالباً املزيد من املعلومات عن ظروف احملاكمة على مستوى الدرجة األوىل اليت أدين فيها السيد موري بارتكاب                 

  . جرمية قتل وبالشروع يف أربع جرائم قتل أخرى

 الدرجة األوىل، يف قرارها قامت حمكمة: ، جاء رّد احلكومة إمجاالً كما يلي٢٠٠٦أغسطس / آب٢٢ويف   - ٢٤
وقد استنتجت احملكمة   .  صفحة، بتمحيص األدلة اليت قدمها كل من النائب العام وحمامي الدفاع           ٤٢٦الوارد يف   

وخبصوص ما إذا . إجرام السيد موري دون أن تلجأ فعالً إىل اعترافه، الذي كان مبثابة تدعيم الستنتاجها فحسب        
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ة أن إجراء التحقيق، مبا يف ذلك االستجواب، كان قانونياً، مبا أن املدعى عليه قد كان اعترافه طوعياً، رأت احملكم
ومل يثُبت أن أفراد الشرطة . أُعِلم كما ينبغي، وفقاً ملا ينص عليه القانون، حبقه يف التزام الصمت يف بداية التحقيق

  . أو يف أي وقت آخرأرغموه بصورة غري مربرة وباستعمال القوة على االعتراف خالل االستجواب 

ويالحظ املصدر يف تعليقاته على رد احلكومة الثاين أن احملاكم اليابانية اإلقليمية والعليا ال حتتـرم مبـدأ           - ٢٥
. تفسري الشك لصاحل املتهم، بينما يشكل ذلك املبدأ أحد املبادئ األساسية الواجب تطبيقها يف اإلجراءات اجلنائية  

، عن شكوك خطرية من الناحية القانونية والفعلية فيما يتصل مبوثوقية آراء اخلرباء             ويعرب املصدر، يف هذا الصدد    
  .املقدمة يف احملكمة خبصوص العّينات املأخوذة من الضحايا

وخيتلف املصدر مع احملكمة يف تفسريها لألدلة إذ مل يشهد أحد ضد السيد موري واتسمت أدلة اخلـرباء       - ٢٦
  . مية الفيكيورونيوم اليت ُعثر عليها يف التنقيط الوريدي للمريضةبانعدام الدقة فيما يتعلق بك

ويكرر املصدر، رغم ادعاء احلكومة عكس ذلك، أن السيد موري مل ُيخطر، عند حـضوره إىل خمفـر                    - ٢٧
وكرر املصدر أن السيد    . ، حبقه يف التزام الصمت وحقه يف استشارة حمامٍ        ٢٠٠١يناير  / كانون الثاين  ٦الشرطة يف   

وأخرياً يشري املصدر إىل أن املدعى عليه، شأنه يف ذلك . ي تعّرض للتهديد ومل ُيقدم له أي طعام يوم استجوابهمور
  .شأن حماميه، مل ُيعلم بتاريخ استدعائه إىل احملكمة

ويف ضوء االدعاءات املقدمة، يالحظ الفريق العامل، بداية، أن احلكومة تنفي عدم إخطار السيد موري                 - ٢٨
 التزام الصمت يف خمفر الشرطة، لكنها تؤكد، وفقاً ملا أفاد به املصدر، أن السيد موري سحب اعترافـه                   حبقه يف 

  . ساعة دون االتصال مبحام٢٤ٍكذلك، مل يقضِ السيد موري سوى . وأعلن براءته بعد استشارة حماميه

ملشار إليه فيما بعـد باسـم       ا( من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية         ١٤ورغم أن املادة      - ٢٩
ال تنص صراحة على ضرورة أن حيصل كل املتهمني على مساعدة حمامٍ لدى استجواهبم يف خمفر شرطة،                 ) ´العهد´

فإن الفريق العامل دأب على تفسري هذا احلكم على أنه جزء من احلق يف الدفاع ويستصوب حضور حمامٍ يف تلك                    
حق يف حماكمة عادلة إذا كان املدعى عليه قد اسُتجوب دون االستعانة مبحامٍ             لكننا ال نعتربه انتهاكاً لل    . احلاالت

  أول األمر، لكنه استطاع، كما حدث يف هذه القضية، استشارة حمامٍ يف اليوم التايل مث قـام بـسحب اعترافـه                     
  .األويل بعد ذلك

طعام طيلة يوم واحد إضافة إىل أما إمكانية إساءة معاملة السيد موري يف خمفر الشرطة بعدم تزويده بأي      - ٣٠
ما صدر عن النائب العام من سلوك خشن وغري مناسب عندما سحب املدعى عليه اعترافه فال ينطويـان علـى                    

  .خطورة تكفي العتبار احملاكمة غري عادلة

  .لك األدلةويقّر املصدر واحلكومة كالمها بأن خرباء قدموا أدلة معقدة خالل احملاكمة وقامت احملكمة بتقييم ت  - ٣١

وعالوة على ذلك، يسلّم املصدر بأن األدلة غري كافية لتربير إبطال التهم على أساس انتهاك مبدأ افتراض   - ٣٢
  .الرباءة، والفريق العامل ال خيوض يف هذه املسائل
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 يعـدو   وال. فالفريق العامل ليس حمكمة استئناف خمتصة مبراجعة تقييم األدلة املقدمة يف احملاكم اليابانية              - ٣٣
 من العهد، من أن املدعى عليه مل ُيكره على الشهادة ضد نفسه أو ١٤اختصاصه جمرد التحقق، كما ورد يف املادة 

شهود االهتام على االعتراف بالذنب، وأنه متتع بفرصة تقدمي األدلة الالزمة واالستعانة مبحامٍ، وأنه متكن من مناقشة 
املوافقة على استدعاء شهود النفي واستجواهبم بذات الشروط املطبقة يف          على  احلصول   غريه، و  لَْببنفسه أو من قِ   

  . حالة شهود االهتام

ومبا أن هذا املبدأ غري حممي بـاحلق يف         . ومبدأ تفسري الشك لصاحل املتهم معيار من معايري تفسري األدلة           - ٣٤
  .القضية من العهد، فال جيوز تطبيقه يف هذه ١٤حماكمة عادلة كما ُعّرف يف املادة 

ويعترب الفريق العامل احلرمان من احلرية تعسفياً يف حالة حدوث خرق كامل أو جزئي للمعايري الدوليـة            - ٣٥
الواجبة التطبيق يف جمال حقوق اإلنسان فيما يتعلق باحملاكمة العادلة يكون من اخلطورة حبيث يضفي على احلرمان 

  .من احلرية طابعاً تعسفياً

  : يصدر الفريق العامل الرأي التايلوعلى ضوء ما سبق،  - ٣٦

  .إن حرمان السيد دايسوكي موري من احلرية إجراء غري تعسفي    

  ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢١اعُتمد يف 

  )الواليات املتحدة األمريكية (٤٣/٢٠٠٦الرأي رقم 
  حكومة الواليات املتحدة األمريكيةموجهة إىل : رسالة

  يعلي صاحل كحلة املرالسيد : بشأن

  الدولة طرف يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  ).٣٢/٢٠٠٦ من الرأي ١النص ذاته الوارد يف الفقرة (  - ١

  ).٣٢/٢٠٠٦ من الرأي ٣النص ذاته الوارد يف الفقرة (  - ٢

طلعـت  أولقد  . ، إذ وافته مبعلومات تتعلق بادعاءات املصدر      يرحِّب الفريق العامل بتعاون احلكومة معه       - ٣
  .احلكومة املصدر على الرد، وقدم املصدر مالحظاته عليه

 سنة، قد اعُتقل    ٣٨وتفيد املعلومات الواردة بأن علي صاحل كحلة املري، وهو مواطن قطري يبلغ من العمر                 - ٤
  على أيدي موظفي مكتب التحقيقات الفيدرايل بإيعاز من نيابة مقاطعة نيويورك           ٢٠٠١ديسمرب  / كانون األول  ١٢يف  

، بصحبة زوجتـه    ٢٠٠١سبتمرب  / أيلول ١٠وكان السيد املري قد دخل الواليات املتحدة بصورة قانونية يف           . اجلنوبية
  .وأبنائه اخلمسة، هبدف متابعة دراساته العليا
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  /  أيلـول  ١١وقد احُتجز كشاهد مادي على ذمة التحقيق يف اهلجمات اإلرهابية الـيت اسـتهدفت يف                  - ٥
، ألقي القـبض عليـه      ٢٠٠٢يناير  / كانون الثاين  ٢٨ويف  . دفاع ومركز التجارة العاملي    وزارة ال  ٢٠٠١سبتمرب  

وأضيفت إىل ذلك يف ما بعد ُتهم ". حيازة أجهزة نفاذ مزوَّر ممنوعة وذلك بنية االحتيال"ووجهت إليه رمسياً هتمة 
  .درايلأخرى تتعلق بتزوير بطاقات اعتماد واإلدالء بأقوال كاذبة ملكتب التحقيقات الفي

مقاتالً "، أي قبل حماكمته بأقل من ثالثة أشهر، اعتربه رئيس الواليات املتحدة             ٢٠٠٣يونيه  /ويف حزيران   - ٦
ونقل السيد املري بعد ذلك إىل السجن العسكري يف القاعدة البحرية املوحدة            . وأسقطت التهم اجلنائية  ". معادياً

وخالل أحد االستجوابات، هدده    . ستجوب هناك مّرات عديدة   وا. يف مدينة تشارلستون بوالية كارولينا اجلنوبية     
احملققون بإرساله إىل مصر أو اململكة العربية السعودية حيث كان سيتعرض، على حد قوهلم، للتعذيب واإلتيان من 

ويقال أيضاً إن احملققني زعموا أن أباه والبعض من إخوته حمتجـزون            . الدبر، وسُتغتصب زوجته على مرأى منه     
 تقريباً،  ٢٠٠٥واستمرت االستجوابات إىل غاية خريف عام       . به، ووعدوا باإلفراج عنهم إذا ما تعاون معهم       بسب

  .٢٠٠٦لكنه مل ُيستجوب طيلة عام 

وكان حمتجزاً يف   ". مقاتل معاد "والسيد املري هو أول أجنيب ُيحتجز على تراب الواليات املتحدة بصفة              - ٧
 عندما ُسمح له بأول زيارة من جلنة        ٢٠٠٤أغسطس  / إىل آب  ٢٠٠٣يونيه  /عزلة عن العامل اخلارجي من حزيران     

  . وقد تلقى حىت اآلن ثالث زيارات من مندوبني من جلنة الصليب األمحر. الصليب األمحر الدولية

، مكبالً باألصفاد يف زنزانة طوهلا ثالثة أمتار وعرضها ٢٠٠٣يونيه / حزيران٢٣وُيحتجز السيد املري، منذ   - ٨
وُيقطع عنه املاء أحياناً، فُيضطر إىل التربز على صينية . وكثرياً ما ُتحّول زنزانته إىل مكان شديد الربودة. ن تقريباًمترا

وُتغطى النافذة الصغرية للزنزانة بقطعة من البالستيك كي تتعذر عليه رؤية . طعامه كي ال يبقى الرباز يف الزنزانة أياماً
ويقال إهنا  .  اصطناعية حممولة عند باب زنزانته على مدار الساعة كي تقُّض مضجعه           وتُترك مروحة . العامل اخلارجي 

وعندما يكون نائماً، يوقظه احلّراس أحياناً هبّز جسمه أو بقرع باب ". غري منصاع"تشغَّل بكامل طاقتها عندما ُيعترب 
  . ء متريبنات رياضيةوال ُيؤذن له مبغادرة زنزانته إال لفترات وجيزة ألدا. زنزانته بال انقطاع

وعاىن السيد املري، كنتيجة مباشرة لعزلته املطولة وغري ذلك من ضروب املعاملة الالإنسانية، عدداً مـن         - ٩
األعراض اليت تبّين ما حلق بصحته العقلية والعاطفية من ضرر خطري، ومن ذلك احلساسية املفرطة إزاء املـؤثرات                  

لتفكري، والوسواس، وصعوبة التحكم يف البواعث، واألرق، وصعوبة متابعة اخلارجية، واهلوس، وصعوبة التركيز وا
  .الزمن، واهلياج

وإضافة إىل ذلك، يشري املصدر إىل أن السيد املري بات يعاين، نتيجة لظروف احتجازه تلك، عدداً مـن                    - ١٠
أضواء متقطعة وبقع بيضاء املشاكل الصحية منها وخز حاد يف ساقيه يعيقه عن احلركة، ومشاكل بصرية، منها رؤية 

  .أمام عينيه، وحاالت صداع مستمر وأمل يف الظهر وشعور بالدوار وتشنجات يصعب السيطرة عليها وطنني يف أذنيه

ورفض أطباء السجن الـذين     . ومل يتلق السيد املري عالجاً طبياً كافياً لصحته العقلية والنفسية املتردية            - ١١
وأوصى أحد األطباء بإخضاعه لفحص خاص باألشعة السينية لتقييم         . ملناسبفحصوه تناول شكاواه على النحو ا     
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وُرفض تنفيذ توصيات طبية أخرى مثل تزويده مبقعد ذي وسادة          . مدى التلف العصيب، لكن طلبه قوبل بالرفض      
  .جيدة وحتِشيٍَّة أكثر مساكة

الة وساعة، مما جيعل من املستحيل وأخرياً، يفيد املصدر بأن السيد املري ُحرم من احلصول على سجادة ص  - ١٢
ويقال أيضاً إن موظفي السجن أساؤوا إىل نسخة القرآن اليت كانت حبوزته وتعاملوا             . عليه معرفة أوقات الصالة   

  .معها بال احترام، وهو ما يتناىف وحرية العبادة

 بوش اعترب الـسيد  ، أن الرئيس٢٠٠٦مايو  / أيار ١١وتؤكد حكومة الواليات املتحدة، يف ردها املؤرخ          - ١٣
، وأن السيد املري حمتجز حاليـاً يف الـسجن العـسكري            "مقاتالً معادياً "،  ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٢٣املري، يف   

وتفيد احلكومة أيضاً بأهنا طـرف يف       . بالقاعدة البحرية املوحدة يف مدينة تشارلستون يف والية كارولينا اجلنوبية         
 بالسيد املري، وحتيل الفريق العامل إىل مستندات مرفقة برّدهـا، وهـي      منازعة قضائية مل ُيفصل فيها بعد تتعلق      

مذكرتان قضائيتان مقدمتان إىل حكومة الواليات املتحدة ومودعتان لدى احملكمة احمللية لكارولينا اجلنوبية وقراران 
م املعلومات األساسية   وتقول احلكومة إن املستندات املشار إليها تقد      . قضائيان صادران حديثاً بشأن السيد املري     

  .اليت طلبها الفريق العامل

وبناًء على املستندات األربعة املرفقة برّد الواليات املتحدة، ميكن تلخيص حجج احلكومة أمام احملـاكم                 - ١٤
  .احمللية على النحو التايل

، ٢٠٠٣يه  يول/ متوز ٨ويف  . أتيحت للسيد املري فرصة الطعن يف شرعية احتجازه ويف ظروف االحتجاز            - ١٥
، رفضت احملكمة الطلب ٢٠٠٣أغسطس / آب١ويف . طلب حماميه مثوله أمام احملكمة يف مقاطعة إيلينوي الوسطى

، طلب السيد املري املثول أمام احملكمة احمللية لكارولينا ٢٠٠٤يوليه / متوز٨ويف . على أساس أنه أودع يف غري حمله
 مواطن وليس مقاتالً معادياً؛ وأن له احلق يف االستعانة مبحامٍ؛           أنه: اجلنوبية وقامت شكواه على مخسة عناصر هي      

وأن احتجازه خمالف للقانون ألنه ال جيوز للهيئات العسكرية احتجاز فرد اعُتقل داخل الواليات املتحـدة دون                 
 مـسمى   هتمة؛ وأنه ُمنع من الطعن يف قرار الرئيس الذي وصفه فيه باملقاتل املعادي؛ وأن احتجازه إىل أجل غري                 

  .هبدف استجوابه أمر مناٍف للقانون مبوجب دستور الواليات املتحدة وقوانينها

، قدمت احلكومة رداً أرفقت به قرار الرئيس الذي وصف فيه صاحب البالغ ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٩ويف   - ١٦
رات املشتركة املعنية راب، مدير فرقة االستخبا. باملقاتل املعادي، وإعالناً غري مصنف صادراً عن السيد جيفري ن

وزعمت احلكومة أن احتجاز السيد املري هو احتجاز        . مبكافحة اإلرهاب، وإعالناً سرياً صادراً عن السيد راب       
وتـشكل  . سليم بصفته مقاتالً معادياً، ألن الرئيس مارس الصالحيات احلربية اليت خيوهلا له الدستور والكونغرس             

 طيلة فترة الرتاع جزءاً ال يتجزأ من تلك الصالحيات احلربية، خاصـة إذا              سلطة اعتقال مقاتلني معادين دون هتم     
محدي ضد وتفيد احلكومة بأن هذا االدعاء مكّرس يف عدة سوابق قضائية، مبا يف ذلك قضية        . تعلق األمر بأجانب  

حدة خـالل    وغري ذلك من القرارات املتعلقة باحتجاز مئات اآلالف من األجانب داخل الواليات املت             رامسفيلد
لذلك، ُيمنح املقاتلون املعادون األجانب حقوقاً قضائية أقل من املواطنني وتكون مراجعـة             . احلرب العاملية الثانية  

  . احملكمة للوقائع اليت تشكل أساس االحتجاز جداً حمدودة
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تجازه يتيح  ورأت احلكومة أيضاً أن السيد املري حمتجز بصورة قانونية لدى املؤسسة العسكرية، ألن اح               - ١٧
. للقوات املسلحة مجع معلومات عسكرية وحيول دون عودته إىل ارتكاب أعمال عدائية ضد الواليات املتحـدة               

، بأن اجلهاز التنفيذي هو     محدي ضد رامسفيلد  وعالوة على ذلك، يفيد رّد احلكومة، كما هو مذكور يف قضية            
ن ُيّدعى أهنم مقاتلون، وأن اجلهاز القضائي جيب أال         األكثر تأهالً إلصدار احلكم العسكري فيما يتصل باعتقال م        

يتدخل يف العمليات العسكرية، وأن قرار الرئيس إطالق صفة املقاتل املعادي على السيد املري يستند إىل معلومات 
ورأت احلكومة أيضاً أن احتجاز السيد املري داخل الواليات املتحدة ال يضعه خـارج              . )٣(استخبارية موثوق هبا  

  .اق اإلذن باستعمال القوة الصادر عن الكونغرسنط

وأخرياً، رأت احلكومة، خبصوص الشكاوى املتعلقة جبوانب عدا شرعية احتجاز السيد املري، أن احلكومة   - ١٨
أتاحت له االتصال مبحامٍ، وأتاحت له أيضاً فرصة الطعن يف قرار الرئيس الذي يصفه فيه باملقاتل املعادي، وذلك                  

اء املثول أمام احملكمة، لكنها احتجت على طلبه وقف االستجوابات بينما الدعوى مل ُيبّت فيها بعد، عن طريق إجر
  . وذلك على أساس أن االستجواب جائز مبوجب قوانني احلرب

، أصدر القاضي قراراً يرفض الشكوى املتصلة مبسألة ما إذا كان جيوز لـرئيس       ٢٠٠٥يوليه  / متوز ٨ويف    - ١٩
وقال القاضي أيضاً إن السيد املري ال ميكنه االستناد إىل          . ة احتجاز أجنيب باعتباره مقاتالً معادياً     الواليات املتحد 
 تتعلق بشخص حمتجز على أراضي الواليات املتحدة بصفته مقاتالً معادياً، )قضية باديال ضد هانفت(سابقة قضائية 

واستنتج قاضي احملكمة احمللية، أوالً، أن املـواطنني        .  ليس مواطناً أمريكياً   -  على العكس من السيد باديال       - ألنه  
واألجانب ال يتمتعون بالضمانات الدستورية ذاهتا؛ وثانياً، أن سلطة احتجاز أجانب معادين يف أوقات احلـرب                
ليست مفهوماً جديداً؛ وثالثاً، أن اإلذن باستعمال القوة، الذي اعُتمد هبدف متكني الرئيس من استعمال ما يلزم                 

 يناسب من قوة حلماية الواليات املتحدة، يشمل أيضاً عمالء القاعدة األجانب الذين دخلوا البلد الرتكـاب         وما
  . لذلك، كان احتجاز السيد املري إجراًء قانونياً. أعمال عدائية وقتالية، كما هو حال السيد املري

بسه االنفرادي يف القاعدة ، قدم السيد املري شكوى يدعي فيها أن ظروف ح٢٠٠٥أغسطس / آب٨ويف   - ٢٠
 باحلـصانة  ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٢٧وتعللت احلكومة يف ردها املؤرخ   . البحرية خمالفة للقانون والدستور   

                                                      

ويفيد . ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٩إعالن مدير فرقة االستخبارات املشتركة املعنية مبكافحة اإلرهاب املؤرخ  )٣(
إىل الواليات املتحـدة    من عمالء القاعدة أُرسل     " نائم"اإلعالن غري السري الصادر عن السيد راب بأن السيد املري عميل            

، واستكشاف سبل اختراق النظم     ٢٠٠١سبتمرب  / أيلول ١١هبدف املشاركة يف أنشطة إرهابية وتيسريها يف أعقاب أحداث          
ويفيد اإلعالن ذاته بأن السيد املري شارك يف خميم تدريب          . احلاسوبية ملصارف الواليات املتحدة وتعطيل النظام املايل للبلد       

وكشف حتليل حاسوبه عن ملفات حتتوي على حماضرات ألسامة بن الدن . قى تدريباً على استعمال السمومتابع للقاعدة وتل
وأعوانه بشأن أمهية اجلهاد والشهادة، وقوائم مواقع إلكترونية متعلقة بأنشطة القاعدة، ورسائل مشفرة يف صندوق مراسالته 

 متحركة يصور طائرة حتلق فوق مركز التجارة العـاملي،          سبتمرب، وشريط رسوم  / أيلول ١١اإللكترونية، وصور هلجمات    
 رقماً لبطاقات ائتمانية إىل جانب أمسـاء        ٣٦ويفيد اإلعالن أيضاً بأن حاسوبه تضمن قائمة مبا يناهز          . وخريطة ألفغانستان 

 حسابات مصرفية أصحاهبا وتواريخ انتهاء صالحيتها، وهي بيانات ميكن استخدامها إلجناز عمليات حتايل، مبا يف ذلك فتح            
وأخرياً، ُيدعى، وفقاً ملا جاء يف اإلعالن، أن السيد املري          . ومل يكن أي من هذه البطاقات ملكاً للسيد املري        . بأمساء مزورة 

 .قد حاول االتصال عدة مرات بأحد ممويل القاعدة يف اإلمارات العربية املتحدة، وهو السيد مصطفى أمحد احلوسوي
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 واملعاهدات الدولية وغري ذلك ١٩٤٩أغسطس / آب١٢وقالت احلكومة إن اتفاقيات جنيف املعتمدة يف . السيادية
. إليها السيد املري يف شكواه ال متنح حقوقاً قابلة لإلنفاذ بـصفة شخـصية  من مصادر القانون الدويل اليت أشار    

وخبصوص ظروف االحتجاز، أكدت احلكومة أن ظروف االحتجاز العسكري أمر لطاملا ُتركت فيه حرية التقدير               
حلكومة أيضاً وأكدت ا. ملسؤويل اجلهازين العسكري والتنفيذي، رهناً فقط بااللتزامات الدولية غري القابلة لإلنفاذ

وخبصوص الـشكاوى   . ممارسته لدينه " فعلياً بعرقلة "أن السيد املري مل يّدع حدوث وقائع تثبت قيام السلطات           
املتصلة بالوصول إىل موارد املكتبة ومراسلة األهل وغريهم، بّينت احلكومة أن املقاتلني املعادين املعتقلني، وال سيما 

حريـة  ( احلرب حبقوق واسعة النطاق يف إطار التعديل الدسـتوري األول            األجانب منهم، ال يتمتعون يف أوقات     
ورأت احلكومة أن املقاتلني املعادين األجانب ال يتمتعون باحلقوق املكرسة يف التعديل الدستوري الرابع              ). التعبري

). ية وغري العاديةحظر العقوبة القاس(والتعديل الدستوري الثامن ) عدم اخلضوع للرصد واملراقبة خالل االحتجاز(
وأخرياً، نفت احلكومة حدوث أي انتهاك حلق احملاكمة العادلة املكرس يف التعديل الدستوري اخلامس، ألن السيد                

  . املري أتيحت له فرصة الطعن يف االنتهاكات املّدعى حدوثها وذلك عن طريق اإلجراء اخلاص باملثول

  ية لكارولينا اجلنوبية طلب املثول الذي قدمه السيد املـري  ، رفضت احملكمة احملل٢٠٠٦مايو  / أيار ٨ويف    - ٢١
 أن محدي ضد رامـسفيلد واستنتجت احملكمة باالستناد إىل قرار احملكمة العليا يف قضية          . ٢٠٠٤يوليه  / متوز ٨يف  

عبء اإلثبات يقع دائماً على احلكومة، إذ يتعني عليها أن تثبت بأدلة واضحة ومقنعة أن مقدم الشكوى مقاتـل                   
  ويقتصر معيار املراجعة إذن على حتديد من هو األكثر إقناعاً فيما يتعلق مبسألة ما إذا كان مقدم الشكوى                  . معاد

ورأت احملكمة أن احلكومة كانت أكثر إقناعاً من . ال يستويف مواصفات املقاتل املعادي احلكومة أم مقدم الشكوى
ورأت أيضاً أن رفض السيد املري حتمُّل . احلكومة من وقائعمقدم الشكوى، ألن هذا األخري اكتفى بنفي ما ادعته 

  . عبء إثبات براءته ينم يف الواقع عن رفضه تقدمي أي أدلة واملشاركة على حنو مفيد يف اإلجراءات

  /  آب ١٧وأعـاد املـصدر، يف رده املـؤرخ         . وأحال الفريق العامل مالحظات احلكومة إىل املـصدر         - ٢٢
لسيد املري ال يزال حمتجزاً إىل أجل غري مسمى يف سـجن عـسكري بالواليـات                ، تأكيد أن ا   ٢٠٠٦أغسطس  

 ووصفه  ٢٠٠٣يونيه  /املتحدة، دون هتمة أو حماكمة، عمالً بالقرار التنفيذي الذي وقعه الرئيس بوش يف حزيران             
قانون الواليـات   ويّدعي املصدر أن من حق السيد املري أن يتمتع باحلماية الكاملة مبوجب             . فيه باملقاتل املعادي  

املتحدة والقانون الدويل حلقوق اإلنسان كليهما، مبا يف ذلك حقه يف أال ُيحتجز تعسفاً، وهـو حـق ال جيـوز                     
  .االنتقاص منه حىت يف أوقات احلرب أو الطوارئ الوطنية

 فيها أن الشخص    ويفيد املصدر بأن القرارات الصادرة عن احملاكم االبتدائية يف الواليات املتحدة اليت اعُترب              - ٢٣
احملتجز جيب أن ُيخطر باألساس الوقائعي لتصنيفه كمقاتل معاد وأن تتاح له فرصة حقيقية للطعـن يف ادعـاءات                   

. احلكومة أمام هيئة قرار حمايدة أحكام ال تكفي لوفاء الدولة بالتزامها الدويل حبماية حق الفرد يف أال ُيحتجز تعسفاً                  
ي ال ميكن البت فيها إال باالختصام يف إطار حماكمة أو جلسة استماع أوليـة يف                ويرى املصدر أن قضية السيد املر     

  .  من العهد١٤احملاكم اجلنائية للواليات املتحدة، على حنو يستويف مجيع الضمانات املنصوص عليها يف املادة 

مته احلكومة مـن    ويقول املصدر إن إجراء املثول، الذي وقع فيه على السيد املري عبء الطعن يف ما قد                 - ٢٤
معلومات قائمة يف معظمها على روايات منقولة، ال يفي بأي حال من األحول مبتطلبات احملاكمة العادلة مبوجب                 

  .القانون الدويل
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وإضافة إىل ذلك، يدعي املصدر أن حق السيد املري يف التمتع على قدم املساواة مع غريه باحلماية املكرسة يف                     - ٢٥
د انُتهك، ألن األفراد املتهمني بارتكاب أفعال مشاهبة واحملتجزين داخل إقليم الواليات املتحدة قد      من العهد ق   ٢٦املادة  

ويبّين املصدر أيضاً أن جلنة مناهضة التعذيب أكدت، . حوكموا أو جتري حماكمتهم يف احملاكم اجلنائية للواليات املتحدة
ن احتجاز أفراد إىل أجل غري مسمى دون هتمة يشكل يف حد ذاتـه              يف مالحظاهتا اخلتامية املتعلقة بالواليات املتحدة، أ      

  .)٤(انتهاكاً التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

وخبصوص ظروف االحتجاز، يؤكد املصدر أن تعلل احلكومة يف ردها باحلصانة السيادية وحرية التقدير                - ٢٦
ويقول املصدر إن من املقلق أن      . العسكرية ال يتفق وااللتزامات الدولية للواليات املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان          

تسعى احلكومة إىل إعاقة املراجعة القضائية لظروف احتجاز السيد املري بالقول بأن االلتزامات الدولية غري قابلة                
ا يزيد الوضع سوءاً أن صحة السيد املري العقلية واجلسدية تأثرت           ومم. لإلنفاذ قضائياً يف حماكم الواليات املتحدة     

  .على حنو خطري بظروف احتجازه

ويود الفريق العامل، بادئ ذي بدء، أن يؤكد على أن حكومة الواليات املتحدة مل ُتعلّق يف مالحظاهتـا                    - ٢٧
 ٢٠٠٣يونيه / حزيران٢٣ري يف على ادعاءات املصدر واقتصرت على تأكيد أن الرئيس بوش أطلق على السيد امل  

وأرفقت احلكومة برّدهـا    . وأن السيد املري معتقل منذ ذلك احلني رهن احلجز العسكري         " املقاتل املعادي "صفة  
وتتناول هذه املستندات شرعية احتجاز السيد املري مبوجب القانون         . أربعة مستندات تتضمن معلومات أساسية    

  .  ذلك مع االلتزامات الدولية للواليات املتحدةاحمللي، لكنها ال تتطرق إىل توافق

ويبّين الفريق العامل أن توافق احتجاز السيد املري مع القوانني احمللية للواليات املتحدة ال يكفي ليكون                  - ٢٨
فتلك القوانني وكيفية تطبيقها يف القضية احملددة جيب أن تتوافق أيضاً مع القانون الدويل              . االحتجاز غري تعسفي  

  .مللزم للواليات املتحدةا

  ويؤكد حتليل املستندات اليت قدمتها احلكومة أن السيد املري، الذي دخل الواليات املتحدة بصورة قانونيـة                  - ٢٩
 يف إطـار  ٢٠٠١ديـسمرب  / كـانون األول ١٢، اعتقله مكتب التحقيقات الفيدرايل يف ٢٠٠١سبتمرب  / أيلول ١٠يف  

 مبوجـب قـانون     ٢٠٠٢يناير  / كانون الثاين  ٢٨إلرهابية، وبقي حمتجزاً حىت     سبتمرب ا / أيلول ١١التحقيق يف هجمات    
، أي من يف حوزهتم معلومات مهمة عن جرمية ما، واحتجازهم لفترة وجيزة،             "الشهود اجلوهريني "فيدرايل جييز اعتقال    

ورغـم أن املـسؤولني     . إذا كان باستطاعتهم الفرار لتجنب اإلدالء بشهاداهتم أمام هيئة حملفني كربى أو يف احملكمة             
الفيدراليني اشتبهوا يف ضلوع السيد املري يف أعمال إرهابية وحققوا معه على أساس االشتباه يف ارتكابه أخطر اجلرائم، 

وقد شكَّل هذا األمر يف حد ذاته خرقاً للقـانون          . فقد احتجزوه كشاهد جوهري وليس كشخص ُيشتبه يف أنه جمرم         
للشخص املشتبه يف ضلوعه يف جرمية، أي احلق يف التزام الصمت وحق االستعانة مبحـامٍ               وانتهاكاً للحقوق األساسية    

  . وحق االتصال باألهل واحلق يف املثول بسرعة أمام قاضٍ أو مسؤول آخر خيوله القانون صالحية ممارسة سلطة قضائية

 بتزوير بطاقات   ٢٠٠٢يناير  /ين كانون الثا  ٢٨وال ينازع أحد أيضاً يف اهتام السيد املري بصفة رمسية يف              - ٣٠
وقد ترافع على أساس إنكار الذنب وكان علـى وشـك أن            . ائتمانية وتوجيه هتم مشاهبة إليه يف مرحلة الحقة       

                                                      

 .١٧، الفقرة CAT/C/USA/CO/2الوثيقة  )٤(
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عندما أطلـق  ) ٢٠٠٣يوليه / متوز ٢كان من املقرر عقد مداولة قبل احملاكمة يف         (ُيحاكم أمام هيئة حملفني كربى      
ويبدو . وأمر باحتجازه حتت سلطة وزارة الدفاع" املقاتل املعادي" صفة ٢٠٠٣يونيه / حزيران٢٣عليه الرئيس يف 

ونتيجـة  . أن النيابة أسقطت التهم اليت احتجز بسببها السيد املري رهن احملاكمة طيلة ما يناهز مخسة عشر شهراً        
يف كارولينا اجلنوبية، لذلك، ُنقل السيد املري من دائرة االختصاص اجلنائي للواليات املتحدة إىل احلجز العسكري 

، أي بعد مضي أكثر من سنة على احتجازه، ٢٠٠٤أغسطس /ويف آب. حيث احُتجز يف عزلة عن العامل اخلارجي
، ُسمح له للمـرة األوىل  ٢٠٠٤أكتوبر /ُسمح له بتلقي زيارة من جلنة الصليب األمحر الدولية، ويف تشرين األول     

 أنه ممنوع حىت اليوم من تلقي أية زيارات أو من االتصال هاتفياً بأهله،              وال ينازع أحد أيضاً يف    . )٥(مبقابلة حماميه 
  .وال يزال حمتجزاً يف ظروف قد تبلغ حّد املعاملة الالإنسانية واملهينة

، ُيذكّر الفريق العامل بأن املصطلح ال يشري إىل فئة معرفة ومعترف هبا يف "مقاتل معاد"وخبصوص مصطلح   - ٣١
أما خبصوص القضية موضوع النظـر، فـيالحظ        . )٦( يشكل من مث أساساً للحرمان من احلرية       القانون الدويل وال  

الفريق العامل أن السيد املري، املشتبه يف ضلوعه يف أعمال إرهابية، مل ُيعتقل يف ميدان القتال يف صراع مـسلح                    
اإلرهاب الدويل ال ميكن وصفها     ويرى الفريق العامل أن مكافحة      . بالتعريف املكّرس يف القانون اإلنساين الدويل     

لذلك، ال ميكن التعلل باحلكم . )٧(بأهنا صراع مسلح باملعىن الذي يضفيه القانون الدويل املعاصر على ذلك املفهوم    
  القانوين الذي قد جييز للواليات املتحدة احتجاز حماربني دون هتم طيلة مدة القتال لتربير احتجاز الـسيد املـري           

  .إىل أجل غري مسمى

                                                      

، ومفاده أن من    ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٢٨يبدو أن ذلك ناتج عن قرار احملكمة العليا للواليات املتحدة املؤرخ             )٥(
حق األشخاص احملتجزين يف خليج غوانتنامو بصفتهم مقاتلني معادين أن يستعينوا مبستشار قانوين وأن يطعنوا يف شرعية احتجازهم 

 ).٢٠٠٤) ٣٣٤-٣رقم  (رسول ضد بوش، قضية ٢٠٠٤) ٣٤٣-٣رقم (الواليات املتحدة (

  ، ابتـداًء   )E/CN.4/2006/120(انظر التقرير املشترك عن حالـة احملتجـزين يف خلـيج غوانتنـامو               )٦(
 .٢٠من الفقرة 

، والبيان الرمسي ٢١، الفقرة )E/CN.4/2006/120(انظر التقرير املشترك عن حالة احملتجزين يف خليج غوانتنامو  )٧(
" مالءمة القانون اإلنساين الدويل يف حاالت اإلرهاب" خبصوص ٢٠٠٥يوليه / متوز٢١ جلنة الصليب األمحر الدولية يف       الصادر عن 

يعترف القانون الـدويل    ): "http://www.icrc.org/web/ara/siteara0.nsf/html/terrorism-ihl-210705: متاح على العنوان التايل   (
وتشمل الرتاعـات   .  املسلحة الدولية وغري الدولية     بفئتني من الرتاعات املسلحة هي الرتاعات      )قانون الرتاعات املسلحة  (اإلنساين  

بـني  أعمال القتال   أما الرتاعات املسلحة غري الدولية فتشمل       . املسلحة الدولية استخدام دولة للقوة املسلحة ضد دولة أخرى        
وينطبق القانون الدويل اإلنساين    . ماعات داخل الدولة  قوات حكومية مسلحة ومجاعات مسلحة منظمة، أو يف ما بني تلك اجل           

أحد هذين الشكلني من الرتاعات املسلحة، كما تنطبق بعض جوانـب قـانون             ´ احلرب الشاملة على اإلرهاب   ´حينما تأخذ   
تشرين / يف أكتوبراليت بدأت على سبيل املثال يف أفغانستانأعمال القتال املسلح وتعد . حقوق اإلنسان الدويل والقوانني الوطنية

إال أن القانون اإلنساين ال يطبق عندما ُيـستخدم العنـف            . نزاعات مسلحة  ٢٠٠٣آذار  / ويف العراق يف مارس    ٢٠٠١األول  
املسلح خارج سياق أي نزاع مسلح باملعىن القانوين له، أو عندما ُيحَتجز شخص مشتبه يف ارتكابه أنشطة إرهابية وال عالقة                    

  ويكون احلكم يف هذه األحوال للقوانني الوطنية والقانون اجلنـائي الـدويل وقـوانني حقـوق                . لحالحتجازه بأي نزاع مس   
توسيع نطاق تطبيق القانون اإلنساين ليشمل مجيع       ´ احلرب الشاملة على اإلرهاب   ´وال يعين استخدام مصطلح      [...] .اإلنسان

 ".داث اليت تتضمن نزاعاً مسلحاًاألحداث اليت تقع ضمن هذا املفهوم، بل يقتصر التطبيق على األح
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وهلذه األسباب، يرى الفريق العامل أن احتجاز السيد املري حمكوم بقانون حقوق اإلنـسان، وحتديـداً                  - ٣٢
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الذي صدقت عليه الواليات املتحدة ومل تعمد ١٤ و٩باملادتني 

  . من العهد٤ من املادة ١إىل عدم التقيد به وفقاً للفقرة 

، كما حتظـر  "احلق يف احلرية ويف األمان على شخصه" من العهد لكل فرد   ٩ من املادة    ١وتكفل الفقرة     - ٣٣
ال جيوز حرمان أحد من حريته إال ألسباب ينص عليها القانون           "وتنص على أنه    " توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً    "

 من املادة إىل ضمان أال يكون القـانون  ١الفقرة ويرمي حظر التعسف املشار إليه يف       ". وطبقاً لإلجراء املقرر فيه   
مفرطاً أو جمحفاً أو ال ميكن التنبؤ به بوضوح،         "ذاته تعسفياً، أي أال يكون احلرمان من احلرية املسموح به قانوناً            

ناسبة وأال تكون الطريقة احملددة اليت جيري هبا التوقيف قائمة على التمييز وأن تكون جديرة بان ُتعترب مناسبة ومت                 
  .)٨("بالنظر إىل مالبسات القضية

 ٩املتعلق باملـادة    ) ١٩٨٢(٨ من تعليقها العام رقم      ٤وتعرض اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، يف الفقرة          - ٣٤
احتجازاً "، العناصر الواجب تقييمها لدى البت يف شرعية ما يسمى )حق الفرد يف احلرية ويف األمان على شخصه(

 إذا استخدم ما    ،ينبغي: "، وذلك على النحو التايل    )ميه الفريق العامل عموماً احتجازاً إدارياً     وهو ما يس  " (وقائياً
سمى باحلبس الوقائي ألسباب تتعلق باألمن العام، أن خيضع ذلك احلبس لذات هذه األحكام، أي جيب أال يكون ُي

  بغي اإلعـالم بأسـباب التوقيـف       وين) ١الفقرة  (، وأن يقوم على أسس وإجراءات ينص عليها القانون          تعسفياً
 عن احلق يف التعويض يف حالة التوقيف غري         فضالً) ٤الفقرة  (وينبغي توفري املراقبة القضائية لالحتجاز      ) ٢الفقرة  (

وإذا وجهت باإلضافة إىل ذلك يف مثل تلك احلاالت هتم بارتكاب إحدى اجلرائم، متنح أيضاً ). ٥الفقرة (القانوين 
  ".١٤ عن املادة فضالً) ٣(و) ٢(٩ليت تنص عليها املادة احلماية الكاملة ا

ويذكّر الفريق العامل بأن السيد املري ُحرم من حريته، يف البداية، باعتباره شاهداً جوهرياً واسُتجوب هبذه                  - ٣٥
م، وإن   شهراً بُته  ١٥مث اهتم واحتجز بصفة مؤقتة طيلة       . الصفة دون أن ُيمنح ضمانات املدعى عليه يف قضية جنائية         

. ٢٠٠٤يونيـه   /مل تكن خفيفة، فهي جد بسيطة مقارنة باألسس اليت يقوم عليها احتجاز احلكومة له منذ حزيران               
وعندما اقترب املوعد الذي بات باستطاعته فيه الطعن يف تلك التهم، أي حينما اقترب موعد مثوله أمـام احملكمـة    

. وأسـقطت التـهم اجلنائيـة     " املقاتل املعادي "الرئيس صفة   أخرياً بعد سنة ونصف السنة من االنتظار، أطلق عليه          
وهكذا، حتول السيد املري مبوجب مرسوم تنفيذي، بعد أن احتجزته حكومة الواليات املتحدة يف إقليمها طيلة سنة                 

                                                      

رأت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، يف سياق االحتجاز ذي الطابع القضائي، الذي يكون مؤقتـاً أو                 )٨(
ولكن " خمالفة القانون "ب" التعسف" يؤكد عدم جواز مساواة ٩ من املادة   ١تاريخ صياغة الفقرة    "سابقاً للمحاكمة، أن    

 ٢٣انظر القـرار املـؤرخ      ". مل عناصر عدم املالءمة، واحليف وعدم القدرة على التنبؤ        يتعني توسيع نطاق تفسريه ليش    
 مـن الوثيقـة     ٨- ٥، الفقـرة    هوغـو فـان ألفـني ضـد هولنـدا         ،  ٣٠٥/١٩٨٨، الرسالة رقم    ١٩٩٠يوليه  /متوز

CCPR/C/39/D/305/1988   تـشرين الثـاين    ٥وانظر أيضاً القرارين املـؤرخني      . ١٩٩٠أغسطس  / آب ١٥، املؤرخة /   
 ٢١املؤرخـة  ) CCPR/C/67/D/631/1995 (٣- ٦، الفقرة آغ ضد النرويج، ٦٣١/١٩٩٥، الرسالة رقم   ١٩٩٩نوفمرب  

، )٨(٩، الفقـرة    ألـربت وومـاه ميوكونـغ ضـد الكـامريون         ،  ٤٥٨/١٩٩١، والرسالة رقـم     ١٩٩٤يوليه   /متوز
)CCPR/C/51/D/458/1991(     ٥٦٠/١٩٩٠سـالة رقـم      بـشأن الر   ١٩٩٧أبريـل   / نيـسان  ٣؛ واآلراء الصادرة يف،  
 .٢- ٩، الفقرة CCPR/C/59/D/560/1993، وثيقة األمم املتحدة ضد أستراليا) االسم حمذوف. (أ
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ونصف السنة، من مدعى عليه يف قضية جنائية إىل شخص معتقل يف سياق صراع مسلح، وحمروم، نتيجة لذلك، إىل  
ويستنتج الفريق العامل أن سلسلة الوقائع هذه . ري مسمى من حق الطعن يف احتجازه ودفع التهم املوجهة إليه   أجل غ 

تبّين بوضوح أن احلكومة سعت إىل االلتفاف على الضمانات اليت يتيحها للسيد املري يف اإلجراء اجلنائي كل مـن                   
  ).ما قامت به فعالًوهو (قانون الواليات املتحدة والقانون الدويل امللزم هلا 

ويشدد الفريق العامل على أن احلرمان من احلرية خيضع، مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان، لشروط   - ٣٦
ورأت اللجنة املعنية حبقوق    . معينة، ويصبح، حىت وإن كان قانونياً أول األمر، تعسفياً إذا مل خيضع ملراجعة دورية             

 أمام احملكمة ينبغي أن يبقى متاحاً يف مجيع األوقات ويف مجيع الظروف، فيما اإلنسان أن االنتصاف بواسطة املثول
يتصل بأي شكل من أشكال احلرمان من احلرية، ألنه يوفر محاية من االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان، من قبيل 

 بصفة معقولة ال يتوافق لفترة تتجاوز ما ميكن للدولة أن تربره"واالحتجاز املطول وألجل غري مسمى . )٩(التعذيب
  . من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الذي صدقت عليه الواليات املتحدة)١٠("٩وأحكام املادة 

ر الفريق العامل بأن القانون الدويل حلقوق اإلنسان ينص على عدد من احلقوق             وعالوة على ذلك، يذكِّ     - ٣٧
 وتنطبق هذه الضمانات    .بسبب االشتباه يف ضلوعهم يف ارتكاب جرائم      اخلاصة باألشخاص احملرومني من حريتهم      

ويالحظ الفريـق العامـل أن      . بصرف النظر عما إذا كانت تلك الشبهات قد حتولت رمسياً إىل هتم جنائية أم ال              
ثبتـت  املعلومات اليت قدمتها احلكومة تفيد بأن السيد املري كان ضالعاً يف جمموعة من األنشطة اليت تشكل، إن                  

ويف حني قُدمت هذه املعلومات على أهنا أساس احتجازه، ال يزال السيد املري حمتجـزاً               . صحتها، جرائم خطرية  
دون هتمة، وال يسعه من مث الطعن يف هذه االدعاءات أو الرد عليها وفقاً للمتطلبات القانونية الدولية للمحاكمة                  

  .نائيالعادلة اليت ينبغي أن تتاح له مبوجب القانون اجل

  : وعلى ضوء ما سبق، يصدر الفريق العامل الرأي التايل  - ٣٨

 من العهد الدويل    ٩إن حرمان السيد املري من حريته إجراء تعسفي لكونه خيالف أحكام املادة               
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، ويندرج ضمن الفئة الثالثة من الفئات الواجبة التطبيق لدى النظر يف               

  . ُتعرض على الفريق العاملاحلاالت اليت

  أن تتخذ التدابري الالزمـة لتـصحيح الوضـع     كومةاحليطلب الفريق العامل من    بناًء على هذا الرأي،     و  - ٣٩
 العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق   اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ويف   واملبادئ الواردة يف  وجعله متوافقاً مع املعايري     

  . املدنية والسياسية

  ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٤يف اعُتمد 

                                                      

 .١٥عدم التقيد بأحكام العهد أثناء حاالت الطوارئ، الفقرة : ٤ املتعلق باملادة ٢٩التعليق العام رقم  )٩(

  .٤- ٩، املرجع السابق ذكره، الفقرة ضد أستراليا. أقضية  )١٠(
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  )اململكة العربية السعودية( ٤٤/٢٠٠٦الرأي رقم 
  .٢٠٠٦أغسطس / آب٢موجهة إىل احلكومة يف   :رسالة

  .السيد سيد أسد مهايون  :بشأن

  .الدولة مل توقع ومل تصدق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  .)٣٢/٢٠٠٦ من الرأي رقم ١النص ذاته الوارد يف الفقرة (  - ١

  .يرحب الفريق العامل بتعاون احلكومة، اليت زودت الفريق باملعلومات املطلوبة  - ٢

  .)٣٢/٢٠٠٦ من الرأي رقم ٣النص ذاته الوارد يف الفقرة (  - ٣

وقدم املصدر تعليقاته على املعلومات الـيت قدمتـها         . وقد أحال الفريق العامل إىل املصدر رد احلكومة         - ٤
وعلى ضوء االدعاءات املقدمة ورد احلكومة وتعليقات املصدر عليها، يعتقد الفريق العامل أن بإمكانه              . ومةاحلك

  .إبداء رأي يف املوضوع

وفقاً للمعلومات اليت قدمها املصدر، فإن سيد أسد مهايون مواطن باكستاين متزوج من مواطنـة مـن                   - ٥
  .واه يف اململكة العربية السعوديةويقيم السيد مهايون وكذلك أب. الواليات املتحدة

واحُتجز فيما يبـدو  .  أو يف حدود ذلك التاريخ     ٢٠٠٦مارس  / آذار ٢٥وقد ألقي القبض على السيد مهايون يف          -٦
 يوماً، وإن كان قد نقل كذلك من مركز احتجاز إىل           ٣٠ اليت دامت     األوىل الحتجازا معظم فترة    مركز مباحث الثُقبة  يف  
  .وقد ُسمح للسيد مهايون بتلقي زيارات من والديه وحماميه فقط. ز يف سجن اخلُرب املركزيوهو اآلن حمتج. آخر

ووفقاً للمعلومات اليت تلقاها الفريق العامل، مل توّجه للسيد مهايون أي هتمة بارتكاب جرمية، وال هـو                   - ٧
وقد أُرغـم   . قانونية احتجازه ومل ميثُل أمام موظف قضائي ومل ُيمنح الفرصة للطعن يف           . أُبلغ بأسباب احتجازه  

وال يعلم إن كان    . السيد مهايون على التوقيع على بعض األوراق املكتوبة باللغة العربية اليت ال يقرأها وال يفهمها              
وقد هددته سلطات اململكة العربية السعودية وحذرته من أهنا ستلقي القبض على . قد وقَّع بذلك على بيان اعترافه

وصادرت السلطات السعودية جواز سفر والد السيد مهايون هبدف ممارسة املزيد من            .  يعترف والديه أيضاً إن مل   
  .الضغط على األسرة

وعلى حـد  . ويدعي املصدر أن احتجاز السيد مهايون إجراء تعسفي ألنه ال يستند إىل أي أساس قانوين              - ٨
  . على السيد مهايون واحتجازهعلم املصدر، مل تقدم السلطات حىت حينه أي تربير لقرار إلقاء القبض

ويضيف املصدر قائالً إنه حىت وإن كان السيد مهايون متهماً بارتكاب جرمية، فإن حرمانه من احلريـة                   - ٩
حماكمة عادلة وعلنية أمام حمكمة مستقلة وحمايدة، للفصل يف أية هتمة جنائية "يف إجراء تعسفي ألنه حمروم من احلق 

فهو مل يُبلّغ، كما ذكر أعاله، بالتهمة املوّجهة إليه، ). اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان من ١٠املادة " (موجهة إليه
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ومل يُتح له مترجم يساعده على فهم األوراق املكتوبة باللغة العربية واليت طُلب منه التوقيع عليها، ورمبا يكون قد أُكره                    
  .أمام قاض أثناء الشهور اليت انقضت منذ إلقاء القبض عليهعلى التوقيع على أقوال جيرِّم هبا نفسه، كما أنه مل ميثُل 

، ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ١١ويف بيان مؤرخ    . وقد أحيطت احلكومة علماً باالدعاءات اليت أوردها املصدر         - ١٠
 صـرف    بتهمة تزوير بطاقـات آالت     ٢٠٠٦مارس  / آذار ٣١السيد مهايون قد ألقي القبض عليه يف        ادعت احلكومة أن    

 ٣٢٠ ريال بطريق التزوير من حسابات مصرفية ختص حوايل         ١ ٢٠٠ ٠٠٠موال واستعماهلا لسحب أكثر من      األ
وتدعي احلكومة أن والد السيد مهايون قد ساعد متواطئاً آخر مع السيد مهايون، هو . من أصحاب هذه البطاقات  

 وقد أثبت حتقيق قامت به سلطات خمتصة .مواطن باكستاين، على الفرار إىل باكستان باألموال اليت حازها بالتزوير
. يف اململكة العربية السعودية صحة التهم املوجهة إىل األشخاص املعنيني وأن االعترافات قد جرت وفقاً للقانون               

وقد أحيلت التهم املوجهة إىل السيد مهايون ووالده إىل اإلدارة العامة للتحقيق واالدعاء يف منطقة اخلُرب بناًء على                  
 لتمكني اإلدارة من اختـاذ اإلجـراء املطلـوب يف حـدود             ٢٠٠٦أغسطس  / آب ١٣من حاكم املنطقة مؤرخة     رسالة  

 ٢٦ وأحيلت املسألة املتعلقة بالبطاقات املزورة إىل جملس التظلمات يف املنطقة الشرقية وفقاً لرسالة مؤرخـة              . اختصاصها
 إحالتها إىل احملكمة اجلنائية املختصة للفصل        من اإلدارة العامة للرقابة والتحقيق لكي تتسىن       ٢٠٠٦أغسطس  /آب
، املـسألة   ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٣وقد أحال حاكم املنطقة أيضاً إىل اإلدارة العامة للتحقيق واالدعاء، يف            . فيها

  .املتعلقة بطلب تسليم الباكستاين اهلارب

  .ومل يعترض املصدر، يف رده على بيان احلكومة، على مضمون ادعاءات احلكومة  - ١١

ويبدأ الفريق العامل باإلشارة إىل أن العديد من االدعاءات اليت أوردها املصدر متناقضة يف حد ذاهتا بعض   - ١٢
فال يعقل القول مثالً بأن السيد مهايون مل يكن يعلم بالتهم املوجهة إليه، يف حني أن املصدر ذاته يقر بأنه             . الشيء

إمكانه بطبيعة احلال، ملعرفته بالشأن القانوين، أن يساعد موكله كان بإمكانه تلقي زيارات من حماميه الذي كان ب 
  .يف االتصال بالسلطات واالطالع على التهم املوجهة إليه

 العبـث   -فالشكوك اليت حتوم حول املتهم      . وباملقابل، كان العرض الذي قدمته احلكومة متسقاً وجديراً بالثقة          - ١٣
 هتمة خطرية يف العامل بأسـره،       -ر املالية اليت حلقت مبستخدمي البطاقات       بتزوير بطاقات آالت سحب األموال واألضرا     

والتحقيق اجلنائي ال يزال جارياً، وبالتايل فإن أي عيـب إجرائـي، إن             . وهي تفضي يف كل البلدان إىل املقاضاة اجلنائية       
الدعاء، تداركه، وسُيتدارك يف نظر     وجد، من قبيل االدعاء بعدم توفري الترمجة بالقدر املرضي، ميكن، إن ثبتت صحة هذا ا              

وهلذا السبب، ونظراً أيضاً ألن السيد مهايون موجود        . الفريق العامل، أثناء سري التحقيق واحملاكمة املقبلني املتعلقني بالقضية        
فمن ، وهي فترة زمنية ال ميكن القول يف هذه املرحلة بأهنا طويلة بدرجة غري معقولة،                ٢٠٠٦مارس  /يف السجن منذ آذار   

  .السابق ألوانه اختاذ موقف بشأن اإلجحاف املزعوم لإلجراءات القضائية اليت اُتخذت ضده

  :ويصدر الفريق العامل، بعد تقييم مجيع املعلومات املعروضة عليه، الرأي التايل  - ١٤

  .إن حرمان السيد سيد أسد مهايون من حريته ليس إجراًء تعسفياً

  ٢٠٠٦ نوفمرب/ تشرين الثاين٢٢اعُتمد يف   
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  )اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية( ٤٥/٢٠٠٦الرأي رقم 
  .٢٠٠٦فرباير / شباط٩موجهة إىل احلكومة يف   :رسالة

  .السيد مصطفى عبدي  :بشأن

  .الدولة طرف يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  .)٣٢/٢٠٠٦ من الرأي رقم ١النص ذاته الوارد يف الفقرة (  - ١

  .يعرب الفريق العامل عن تقديره للحكومة لتقدميها املعلومات املطلوبة  - ٢

  .)٣٢/٢٠٠٦ من الرأي رقم ٣النص ذاته الوارد يف الفقرة (  - ٣

وقد أحال الفريق العامل الرد . وعلى ضوء االدعاءات املقدمة، ُيرّحب الفريق العامل بتعاون احلكومة معه  - ٤
  . املصدر وتلقى تعليقاته عليهالذي قدمته احلكومة إىل

ويعتقد الفريق العامل أن باستطاعته أن يصدر رأياً بشأن وقائع القضية ومالبساهتا، يف سياق االدعاءات                 - ٥
  .املقدمة ورد احلكومة عليها واملالحظات اليت قدمها املصدر

مصطفى عبدي مواطن صومايل    : نحو التايل وهذه القضية، اليت يرد أدناه موجز هلا، أُبلغ هبا الفريق العامل على ال              -٦
مايو / أيار٧وقد وصل إىل اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية يف . ١٩٧٥ديسمرب / كانون األول ٨ُولد يف   
، رفضت  ١٩٩٦فرباير  / شباط ١٤ويف  . ، تقدم بطلب اللجوء   ١٩٩٥مايو  / أيار ٢٤ويف  .  جبواز سفر كيين مزور    ١٩٩٥

 ٢١ويف . خلية طلب اللجوء ولكنها منحته، على سبيل االستثناء، إذناً بالبقاء يف اململكة املتحدة ملدة سنة واحدة  وزارة الدا 
  .٢٠٠٠فرباير / شباط١٤، منح السيد عبدي إذناً استثنائياً آخر بالبقاء إىل غاية ١٩٩٧يناير /كانون الثاين

، أدانته حمكمة   ١٩٩٨يوليه  / متوز ٢٣ويف  .  يف لندن  ، أُلقي القبض على السيد عبدي     ١٩٩٨مارس  / آذار ٩ويف    - ٧
Southwark Crownباالغتصـاب وارتكاب أعمال منافية لآلداب يف حق طفل وُحكم عليه بالسجن ملدة مثاين سنوات  

  . أمت السيد عبدي مدة سجنه٢٠٠٢مايو / أيار٢٨ويف . وملدة سنتني يقضيهما بصورة متزامنة

ان السيد عبدي قد تلقى إشعاراً بقرار استصدار أمر بترحيلـه ورسـالة             ، ك ٢٠٠٢مايو  / أيار ٢١ويف    - ٨
، استمر احتجازه   ٢٠٠٢مايو  / أيار ٢٨وتبعاً لذلك، وعندما انتهت مدة سجنه يف        . تتضمن أسباب قرار الترحيل   

  .)١١(مبوجب قوانني اهلجرة

                                                      

 على أنه   ٣ دولمن اجل ) ٢(٢وتنص الفقرة   . ١٩٧١عام   الصادر    من قانون اهلجرة   ٣ دولز مبوجب اجل  احتج )١١(
ـ   ) ٣(٢ الفقرة   زوجتي. جيوز لوزارة الداخلية احتجاز مواطن غري بريطاين يف انتظار إصدار أمر بترحيله             لـوزير   دولمن نفس اجل

 .له من اململكة املتحدة أو مغادرته أراضيهاترحيوذلك ريثما جيري الداخلية احتجاز شخص صدر أمر بترحيله 
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وأجريت . له طالباً اللجوء مرة أخرى، قدم السيد عبدي استئنافاً لقرار إصدار أمر بترحي٢٠٠٢يوليه / متوز٢ويف   - ٩
. ٢٠٠٣يونيه / حزيران٢٦، ولكن ُرفض طلب اللجوء يف ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٢معه مقابلة يف سياق طلب اللجوء يف 

 ،٢٠٠٣نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٢٥ويف  . ، قدم السيد عبدي استئنافاً لقرار رفض طلب جلوئه        ٢٠٠٣يوليه  / متوز ٢٨ويف  
  .لب اللجوء وكذلك استئناف قرار الترحيلُرفض استئناف رفض ط

وكانت اإلجراءات منذ ذلك احلني تتعلق . ، صدر أمر بترحيل السيد عبدي  ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ١٩ويف    - ١٠
فالـسيد  ". بإبراء الذمة"أساساً مبحاوالت السلطات إصدار وثيقة سفر له كحالة طارئة واحلصول على إقرار منه     

ارئة لكي يعود إىل الصومال وذلك لكونه ال ميلك جواز سفر صـومالياً صـاحلاً               عبدي حيتاج إىل وثيقة سفر ط     
على أن السيد عبدي رفض     ). يبدو أن احلصول على جواز سفر صومايل جديد ليس خياراً مطروحاً          (لالستعمال  

ـ            . التعاون مع السلطات يف هذا الشأن      ة وعالوة على ذلك، تصر السلطات على أن يوقع السيد عبدي على وثيق
، وهي وثيقة ُتستعمل كدليل على أن السيد عبدي غادر اململكة املتحدة طواعية وهو ما يسمح لوزير "إبراء الذمة"

وقد رفض السيد عبدي التوقيع على وثيقة       . الداخلية باألمر بترحيله بالرغم من حالة حقوق اإلنسان يف الصومال         
  .إبراء الذمة هذه

 تـشرين   ١١ ومرة أخـرى يف      ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ٢٠يف  وُرفض طلب اإلفراج عنه بكفالة        - ١١
ويف هذه املناسبة األخرية، أقر قاضي شؤون اهلجرة بأن وزارة الداخلية قد استأنفت إنفاذ              . ٢٠٠٥أكتوبر  /األول

ومن مث رأى القاضي أن االحتجاز . إجراءات ترحيل طاليب اللجوء الصوماليني الذين ُرفضت طلباهتم إىل الصومال       
على أن السيد عبدي ال يزال حمتجزاً يف إطار قضايا اهلجرة، وهو موجـود              . روري ألن الترحيل كان وشيكاً    ض

  ).بعد أن مكث يف سجن هال واندسوورث وسجن هال(حاليا يف سجن بيدفورد 

، أي  ٢٠٠٢مايو  / أيار ٢٨فقد أمت، يف    . ويدعي املصدر أن استمرار احتجاز السيد عبدي إجراء تعسفي          - ١٢
وقد ُحرم، منذ ذلك احلني، مـن حريتـه         .  أكثر من أربع سنوات، قضاء العقوبة اجلنائية اليت حكم عليه هبا           منذ

ولكن نظراً لعدم وجود أي جدول زمين واضح للترحيل، إذ إن حالـة             . مبوجب قوانني اهلجرة يف انتظار ترحيله     
رار احتجازه هو مبثابة انتهاك ألبسط حقوقه حقوق اإلنسان يف الصومال ال تزال تدعو إىل القلق الشديد، فإن استم

وباإلضافة إىل ذلك، ينتهك هذا اإلجراء أيضاً البند اخلاص مبدة االحتجاز الواردة يف الدليل اإلرشادي               . كإنسان
  .العملي اخلاص بوزير الداخلية

 استئناف السيد   وقد أكدت احلكومة إىل حد بعيد رّدها يف االدعاءات اليت احتج هبا املصدر وأضافت أن                - ١٣
 وأنه، إذ مل ٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٥عبدي لرفض طلب جلوئه واستئنافه لقرار إصدار أمر بترحيله رفضا يف 

. ، مجيع سبل االستئناف املتاحة له     ٢٠٠٣ديسمرب  / كانون األول  ٤يسع لالستئناف جمدداً، يكون قد استنفد، يف        
 عدة ترتيبات ليتـسىن     ٢٠٠٤مايو  / أيار ٢١حيله وجرت منذ     أمر بتر  ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ١٩وهكذا صدر يف    

  .إصدار وثيقة سفر للسيد عبدي ولكنه رفض التعاون

وتقول احلكومة أيضاً إن السيد عبدي سريحَّل إىل الصومال استناداً إىل رسالة االحتـاد األورويب الـيت                   - ١٤
ص املعين على وثيقة بإبراء ذمة تفيد بأنه عائد تشترط عدم إجراء عمليات الترحيل إىل الصومال إال إذا وقّع الشخ

واحلال أن السيد عبدي    . وذكرت احلكومة أن هذا ما تشترطه شركات الطريان املستعملة لنقل العائدين          . طواعية
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ولو كان قد وقَّع على هذه الوثيقة لكان قد ُرحِّل إىل الصومال فـور              . يرفض التوقيع على وثيقة من هذا القبيل      
وتؤكد احلكومة أيضاً أنه كان بإمكان السيد عبدي أن يقدم يف           . ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ١٩ترحيله يف   إصدار أمر   

أي وقت طلباً إىل احملكمة اإلدارية إلجراء مراجعة قانونية، أو أن يطلب إعمال مبدأ حق الفرد يف املثـول أمـام                 
هو وال حماميه قدم طلبا إىل احملكمة للطعن يف بيد أن ال . احملكمة، باعتبار ذلك أسلوباً للطعن يف مشروعية احتجازه

وسريحَّل نتيجة الرتكابه   . وختلُص احلكومة إىل أن استمرار احتجاز السيد عبدي له ما يربره          . مشروعية احتجازه 
جرمية خطرية هي االعتداء اجلنسي على طفل وأن التقييم الذي أجري له يؤكد أن خطر عودته إىل ارتكاب اجلرمية 

وترى احلكومة أن السيد عبدي     . ل ترحيله احتماالً وشيكاً وواقعياً وما اإلبقاء على احتجازه إال لذلك          ويظ. كبري
  .قد أطال بنفسه مدة احتجازه برفضه التوقيع على وثيقة إبراء ذمة

وذكر املصدر يف بداية تعليقاته على ذلك الرد أن هناك خالفاً ملـا             . وقد أحيل رد احلكومة إىل املصدر       - ١٥
فقد قدم  . دته احلكومة، مرافعات على وشك أن جتري أمام احملكمة للطعن يف مشروعية احتجاز السيد عبدي              أك

 ٢٥وعقب جلـسة عقـدهتا احملكمـة العليـا يف           . ٢٠٠٦يوليه  /حماموه طلباً للمراجعة القضائية يف مطلع متوز      
جعة القضائية، وافقت احملكمة العليا      للنظر يف إمكانية اإلذن للسيد عبدي بتقدمي طلب للمرا         ٢٠٠٦سبتمرب  /أيلول

بيد أن املصدر   . ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٧ و ٦على منحه هذا اإلذن وستُبت احملكمة العليا يف األمر يومي           
يؤكد ما ذهبت إليه احلكومة من أن طلب اللجوء الذي قدمه السيد عبدي قد رفض وأنه ال يوجـد حاليـاً أي                      

  .كومة للطعن يف قرار الترحيلدعوى تنتظر البت فيها أمام احل

وعالوة على ذلك، أثريت أثناء املرافعات أمام احملكمة العليا مسألة تتعلق مبدة احتجاز السيد عبدي على                  - ١٦
فبالرغم من اعتقاد احلكومة واملصدر على حد سواء بأن احتجـاز الـسيد             . وجه التحديد مبوجب قوانني اهلجرة    

، قد ال تكون مدة احتجازه طويلة مثلمـا تعتقـد           ٢٠٠٢مايو  / أيار ٢٨دأ يف   عبدي يف إطار قضايا اهلجرة قد ب      
ويالحظ املصدر أن هذا التاريخ يستند إىل افتراض أن السيد عبدي كان سُيمنح إفراجاً              . احلكومة ويعتقد املصدر  

بدي وعلى أي حال، فقد احُتجز السيد ع      . ، ولكن قد يكون ذلك غري صحيح      ٢٠٠٢مايو  / أيار ٢٨مشروطاً يف   
  .مبوجب صالحيات إدارية ملدة ال تقل عن ثالث سنوات

وعالوة على ذلك، يدفع املصدر بأن مثة تناقضاً جوهرياً يف أقوال احلكومة اليت حتاول طْمس الفرق بني                   - ١٧
مفهومـان  " العودة الطوعيـة  "و" الترحيل"ويفيد املصدر بأن    . املغادرة الطوعية إىل الصومال والترحيل القسري     

ليس سوى  " الترحيل الطوعي "ن اختالفاً جوهرياً، وأن حماولة احلكومة اجلمع بينهما يف مفهوم متناقض هو             خمتلفا
  .مسعى منها لطمس احلقيقة يف هذه القضية

ويقول املصدر إن الترحيل غري الطوعي إىل الصومال كان مستحيالً يف كل األحوال ألن الدولة هناك قد                   - ١٨
 ومن ٢٠٠٦مايو / أيار٣ء من املناقشات الربملانية اليت جرت يف جملس العموم يوم ويتضح ذلك جبال. تفككت كلية

ورغم أن احلكومة كانت تأمل يف استئناف عمليات الترحيل إىل الصومال يف القريب العاجل مل               . ممارسة احلكومة 
ليا للنظر يف إمكانية ، وهو تاريخ جلسة احملكمة الع٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٥تكن هذه العمليات جترى حىت تاريخ 
عدد "وقد أشري يف جلسة علنية يف احملكمة إىل أنه بات من املمكن ترحيل              . منح إذن بتقدمي طلب مراجعة قضائية     

 إىل   فقط إىل جنويب وسط الصومال، ولكن ال إعادة        ٢٠٠٤مايو  /مارس وأيار /من الصوماليني يف الفترة ما بني آذار      " قليل
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 مقتنع بأن عجز احلكومة عن ترحيل السيد عبدي إىل بلده يعزى إىل الصعوبات              واملصدر. منطقة أرض الصومال  
  .اللوجستية واهلواجس األمنية اليت تكتنف مسألة الترحيل إىل الصومال وليس إىل عدم التعاون حسب زعمها

صدر، وحىت مع افتراض أن العودة الطوعية كانت ممكنة، فإن هذه القضية تثري بشكل صارخ، يف نظر امل                  - ١٩
إىل منطقة  " طواعية"مسألة معرفة ما إذا كانت الدولة خمولة حق احتجاز شخص إىل ما ال هناية إن رفض العودة                  

وعلى أي حال، مثة شك يف إمكان اعتبار اإلعادة إىل الصومال حتت التهديد باالحتجاز لفترة               . يدور فيها صراع  
  .باملعىن الصحيح" طوعية"غري حمددة على أهنا إعادة 

 تـشرين   ١١ويف األخري، وبالعودة إىل رفض قاضي شؤون اهلجرة طلب السيد عبدي اإلفراج عنه بكفالة يف                  - ٢٠
فقد قيل . ، يدعي املصدر أن القاضي قد ُضلِّل فعلياً من ِقبل ممثل للحكومة أومهه باحتمال الترحيل٢٠٠٥أكتوبر /األول

فالترحيل الوشيك  .  ثالثة ساقها القاضي لرفض الطلب     وأن ذلك كان أحد أسباب    " وشيكاً"للقاضي إن الترحيل بات     
ومبا أن القول بأن الترحيل كان وشيكاً       . يشكل عادة عامالً قوياً لدى البت يف طلبات اإلفراج بكفالة يف قضايا اهلجرة            

  .هو ادعاء غري صحيح يف هذه القضية، فإن نتيجة ذلك الطلب كان باإلمكان أن تكون مغايرة

، ٢٠٠٢مايو / أيار٢٨ق العامل أنه ال خالف على أن السيد عبدي قضى عقوبته كاملة يف ويالحظ الفري  - ٢١
إىل قوانني اهلجرة، وأنه ال يوجـد       ) أو يف حدود ذلك التاريخ    (وأن احلكومة تستند يف احتجازه منذ ذلك احلني         

. وال فيما يتعلق بترحيلهحالياً أية إجراءات قانونية جارية فيما خيص رفض طلب اللجوء الذي قدمه السيد عبدي        
على أن الفريق العامل حييط علماً بأن مشروعية احتجاز السيد عبدي هي حالياً، خالفاً ملا جتزم به احلكومة، حمل                   

  .٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٧ و٦طعن أمام احملكمة العليا وأن جلسة قد تقرر عقدها بناء على ذلك يومي 

، والية الفريـق    ١٩٩٧/٥٠ة حقوق اإلنسان قد وّسعت، مبوجب قرارها        ويذكّر الفريق العامل بأن جلن      - ٢٢
وتقتصر والية الفريق العامل يف هذا الصدد بطبيعة        . حبيث تشمل حاالت احملتجزين من طاليب اللجوء واملهاجرين       

دويل حلقوق احلال على إبداء رأيه فيما إذا كان احلرمان من احلرية يتماشى مع التزامات احلكومة مبوجب القانون ال
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وال شأن هلا بطلبات اللجوء وال              ٩اإلنسان، ال سيما املادة     

  .بوضع املهاجرين، أو مبسألة ما إذا كان الترحيل مربراً أم ال

جاز السيد عبدي يستند واستناداً إىل املعلومات اليت قدمتها احلكومة واملصدر، يرى الفريق العامل أن احت    - ٢٣
وهو يتمتع أيضاً باحلق يف املراجعة القضائية ملـسألة         . بالفعل إىل أساس يف قوانني اهلجرة اخلاصة باململكة املتحدة        

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وإن ٩ من املادة ٤استمرار احتجازه، وفقاً ملا تقتضيه الفقرة 
  .بعض التحفظات بشأن تواتر عمليات املراجعة القضائية وحاالت التأخر اليت تعتريهاكان باإلمكان إيراد 

ويف هـذا   . ولكن ذلك ال حيل املسألة املتعلقة مبعرفة ما إذا كان السيد عبدي قد احُتجز تعـسفاً أم ال                   - ٢٤
الغرض الفعلي املنشود من األوىل تتعلق مبدة احتجاز السيد عبدي، والثانية تتعلق ب: الصدد، تشغل الفريق مسألتان

  .اللجوء إىل االحتجاز مبوجب قوانني اهلجرة يف هذه القضية

وفيما يتعلق باملدة، يالحظ الفريق العامل أن السيد عبدي قد احُتجز ملدة أربع سنوات ونصف السنة حىت   - ٢٥
وهي بالتأكيد مبالغ فيها    . اوجيد الفريق العامل صعوبة يف تصور ظروف ال تكون فيها هذه املدة مبالغاً فيه             . اآلن
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يف القضية قيد البحث، حيث إن احتماالت ترحيل السيد عبدي بالفعل كانت ضعيفة من البداية وظلت تتراجع                 
فحيثما كانت فرص الترحيل مع احتمال تأخره مدة معقولة هي          . )١٢(٢٠٠٤منذ ذلك احلني، وال سيما منذ عام        

ومن ناحية احتماالت   . جياد بدائل لالحتجاز يصبح أشد إحلاحاً     فرص مستبعدة، فإن واجب احلكومة أن تسعى إل       
وبالتايل، . املستقبل، فإن إمكانية ترحيل السيد عبدي من شأهنا أن تبدو حالياً مستبعدة أكثر من أي وقت مضى                

  .فإن استمرار احتجازه يكون قد اكتسب طابع االحتجاز ملدة غري حمددة

 االحتجاز حسبما جرى تأكيده، أي الترحيل، ال ميكن يف الواقع أن            والظرف الذي مؤداه أن الغرض من       - ٢٦
فالتسلسل التارخيي لقضية السيد عبدي . يربر االحتجاز لكونه غري واقعي متاماً إمنا يشري إىل الشق الثاين من القضية

 اجلرميـة إن    واحلجج اليت ساقتها احلكومة كل ذلك يوحي بقوة بأن قلق احلكومة من احتمال عودته إىل ارتكاب               
أفرج عنه يف اململكة املتحدة ليس فقط هو سبب سعي احلكومة رمسياً لترحيله، بل هو أيضاً سـبب إبقائـه يف                     

وبعبارة أخرى، فإن احتجاز السيد عبدي هو يف الواقع إجراء أمين حلماية . االحتجاز رغم استحالة الترحيل عملياً
  .السكان يف اململكة املتحدة

األول، أن احلكومة تكون بـذلك بـصدد        : عل من هذا االحتجاز إجراًء تعسفياً لسببني      وهذا الوضع جي    - ٢٧
االلتفاف على اإلجراءات املتاحة مبوجب القانون احمللي لفرض تدابري أمنية ضد جناة خطرين ترى احملكمة أهنـم                 

بية يف قانون العدالـة  ومن هنا كان إدراج أحكام عقا. سيعودون على األرجح إىل ارتكاب اجلرمية بنفس الطريقة   
وتصدر هذه األحكام عن احملكمة وختضع مسألة استمرارية خطورة         .  من أجل محاية السكان    ٢٠٠٣اجلنائية لعام   

الذي ال ينطبق على السيد عبدي ألنه ُحكم عليه (وهذا اإلجراء . اجلاين للمراجعة من قبل جملس اإلفراج املشروط
 من احلكومة أن تثبت أن هناك بالفعل خطـورة شـديدة وأن هـذه          سيتطلب) ٢٠٠٣قبل بدء نفاذ قانون عام      

أمـا يف   . اخلطورة مستمرة يف حالة السيد عبدي حتديداً، وسينطوي على قدر كبري من الـضمانات اإلجرائيـة               
                                                      

 مناشـدهتا    للحالة املروعة السائدة يف الصومال، أكدت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني جمـدداً             نظراً )١٢(
ففـي  . توقف عن الترحيل القسري للمواطنني الصوماليني إىل بلدهم       أن ت  ٢٠٠٤يناير  /األوىل للحكومات ابتداًء من كانون الثاين     

، أشارت مفوضية الالجئني إىل اندالع القتال بانتظام ونشوب نزاعـات           ٢٠٠٥نوفمرب  /تشرين الثاين كرهتا اإلعالمية املؤرخة    مذ
ومما زاد الوضع .  عن انتشار مستوى عالٍ من جرائم العنف، وال سيما يف مدينة مقديشوعشائرية يف وسط الصومال وجنوبه فضالً

لقيـام  اانعدام أمن   شدة  فتقار إىل اخلدمات األساسية وفرص االرتزاق للسكان الصوماليني بسبب          سوءاً انعدام األمن الغذائي واال    
 األمم املتحدة عن اسـتمرار دخـول        فرضتهوقد أسفرت االنتهاكات املتكررة حلظر األسلحة الذي        . بعمليات املعونة يف املنطقة   

نت العودة إىل مشال الصومال ممكنة بشروط معينـة، ال سـيما إذا             وإذا كا . املتفجرات واألسلحة الثقيلة إىل البلد بكميات كبرية      
اإلعادة تفادي بلة من العشرية، فقد أوصت مفوضية الالجئني ا لألشخاص املعنيني ِصالت عشائرية وميكن أن يتوقعوا محاية فعتكان

اخلبري املستقل التابع لألمم    كذلك، ذكر   . غري الطوعية أو الترحيل القسري ألعداد كبرية من األشخاص إىل مناطق ال ينتمون إليها             
 أنه ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٣ يف تقريره األخري املقدم إىل جملس حقوق اإلنسان يف  املتحدة املعين حبالة حقوق اإلنسان يف الصومال      

ماليني مـن حقـوق      وخيمة على ما للصو     عاماً من عدم االستقرار، ال يزال االفتقار إىل األمن يف الصومال خيلف آثاراً             ١٥بعد  "
فاحلق يف احلياة منتهك يف مجيع أحناء الصومال ومعظم أحناء البلد يعاين من انعدام األمن ومن العنف، علماً بأن املنـاطق                  . اإلنسان

احرة ويف العام املاضي، كان القتال يف مدينة مقديشو العاصمة بني الفصائل املتن           . اجلنوبية والوسطى هي أكثر املناطق انعداماً لألمن      
ويقدر أن مئات املدنيني قتلوا وأن آالفاً آخـرين جرحـوا يف           . واجلرحى واملشردون من املدنيني    ضارياً بشدة وكان معظم القتلى    

 ).١٣الفقرة ، GE.06-13949 (A/HRC/2/CRP.2 (."الدويل حلقوق اإلنسان خيالف القانون اإلنساين الدويل والقانون القتال، مبا
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اإلجراءات املتعلقة بقضايا اهلجرة، فيبدو أن احلكومة بوسعها اإلبقاء على السيد عبدي حمتجزاً مبجرد اإلشارة إىل                
ومن مث فإن السيد عبدي حمروم من الضمانات اإلجرائية اليت تالزم بالضرورة، بـسبب              . اجلرمية اليت أدين بسببها   

قرينة الرباءة، ذلك اإلجراء احلساس للغاية واملتمثل يف فرض االحتجاز كتدبري أمين وقائي ضد جناة قضوا عقوبتهم 
  .أو حيق هلم اإلفراج حتت املراقبة

حلاجة إىل محاية اجملتمع من التهديد الذي يشكله أشخاص أدينوا بتهمة ارتكاب جـرائم جنـسية                ثانياً، إن ا    - ٢٨
ولكن . هي ذاهتا سواء تعلق األمر مبواطين اململكة املتحدة أو بأجانب         وقضوا عقوبتهم وبات من حقهم اإلفراج عنهم        

  الذي ميثـل - ا تكون بصدد استغالل ظرفه بلجوء احلكومة إىل قوانني اهلجرة لفرض تدابري أمنية ضد السيد عبدي فإهن        
وبالتايل، .  كأجنيب حلرمانه من الضمانات اإلجرائية اليت تكفل عدم احلرمان من احلرية- صدفة متاماً يف هذه احلالة 

  .فإن السيد عبدي قد ُحرم من املساواة يف التمتع حبماية القانون على أساس املواطنة

 عبدي يقضي عامه اخلامس حمتجزاً منذ أن أمت قضاء عقوبته؛ ونظراً لعـدم    وتلخيصاً ملا سبق، فإن السيد      - ٢٩
وال ميكن وصف هـذا االحتجـاز       . احتمال ترحيله إىل الصومال، فقد اكتسب اعتقاله طابع االعتقال الالهنائي         

يـة   من العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدن         ٩ من املادة    ١حسب مدلول الفقرة    " تعسفي"الالهنائي إال بأنه    
وعالوة على ذلك، ما دامت الصالحيات املتعلقة باهلجرة ُتستعمل ضد الشخص املعين من أجـل             . )١٣(والسياسية

مواصلة تقييد حريته هبدف محاية اجملتمع، فإن هذا االحتجاز ينتهك احلق يف املساواة أمام القانون واحلق يف املساواة 
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، ٢٦س يف املادة يف احلماية اليت يوفرها القانون دون متييز، املكر

  .وهو ما يزيد من الطابع التعسفي الحتجازه

  :وعلى ضوء ما سبق، يصدر الفريق العامل الرأي التايل  - ٣٠

 من اإلعـالن    ٩إن حرمان السيد عبدي مصطفى من حريته إجراء تعسفي لكونه خيالف املادة             
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية، الـذي           ٢٦ و ٩ان واملادتني   العاملي حلقوق اإلنس  

  .انضمت إليه اململكة املتحدة كطرف فيه

ويالحظ الفريق العامل أن احلرمان من احلرية يف قضية السيد عبدي ال يندرج متاماً يف أيٍّ من الفئـات                     - ٣١
فاستمرار احتجاز السيد عبدي رغم قـضائه       . از التعسفي الثالث اليت يستعملها عموماً لتصنيف حاالت االحتج      

                                                      

  أو سـابقاً   قوق اإلنسان، يف سياق االحتجاز ذي الطابع القضائي الذي يكون مؤقتـاً           رأت اللجنة املعنية حب    )١٣(
تعني توسـيع   ولكن ي ‘ لقانوناخمالفة   ب ‘‘التعسف‘عدم جواز مساواة    ؤكد  ي ٩ من املادة    ١تاريخ صياغة الفقرة    : "للمحاكمة، أن 

 الرسالة، ١٩٩٠يوليه / متوز٢٣نظر القرار املؤرخ ا. "ؤ، وعدم القدرة على التنب  احليفعدم املالءمة، و  نطاق تفسريه ليشمل عناصر     
أغسطس / آب١٥ املؤرخة CCPR/C/39/D/305/1988الوثيقة من ، ٨-٥، الفقرة هوغو فان ألفني ضد هولندا ،٣٠٥/١٩٨٨رقم 

، الفقرة  آغ ضد النرويـج  ،  ٦٣١/١٩٩٥ رقم   رسالة، وال ١٩٩٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٥ ني املؤرخ ين القرار نظر أيضاً او. ١٩٩٠
٣-٦ )CCPR/C/67/D/631/1995 (  ألربت ووماه ميوكونغ ضـد      ،٤٥٨/١٩٩١ رقم   رسالة؛ وال ١٩٩٤يوليه  / متوز ٢١املؤرخة 

رقـم  بـشأن الرسـالة     ،  ١٩٩٧أبريل  / نيسان ٣يف  الصادرة  ؛ واآلراء   )CCPR/C/51/D/458/1991(،  )٨(٩، الفقرة   الكامريون
 .٢-٩، الفقرة CCPR/C/59/D/560/1993 األمم املتحدة ، وثيقةضد أستراليا) االسم حمذوف(، ٥٦٠/١٩٩٣
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عقوبته اجلنائية جيعل قضيته أقرب إىل الفئة األوىل، ولكن ال ميكن أن يقال إن هذا احلرمان من احلرية خال من أي 
خص ولكن بالنظر إىل أن حرمان الش     . مث إن الطابع التمييزي جيعل االحتجاز أقرب إىل الفئة الثانية         . أساس قانوين 

املعين من حريته مل يكن على أساس ارتكابه بالفعل جرائم وإمنا على أساس توقع خطر عودته إىل ارتكاب جرائم، 
على أن الفريق   . فإن ذلك يثري تساؤالت فيما خيص قرينة الرباءة ومن مث فإن القضية تكون أقرب إىل الفئة الثالثة                

حته إياه جلنة حقوق اإلنسان اليت كانت موجودة حينها للنظر        العامل يرى أنه، على ضوء الوالية الواضحة اليت من        
أيضاً يف قضايا االحتجاز يف سياق اهلجرة، واليت ال تندرج بوجه عام يف أيٍّ من هذه الفئات الثالث، يتصرف يف                    

  .حدود واليته متاماً بإعالنه أن احتجاز السيد عبدي إجراء تعسفي

حتجاز السيد عبدي إجراء تعسفي، فإنه يطلب إىل حكومـة اململكـة            وبعد أن تبّين للفريق العامل أن ا        - ٣٢
اً مع املعايري واملبادئ الواردة يف اإلعالن العـاملي         متوافقاملتحدة أن تتخذ التدابري الالزمة لتصحيح الوضع وجعله         

  .حلقوق اإلنسان ويف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٤اعُتمد يف   

  )مجهورية الكونغو الدميقراطية( ٤٦/٢٠٠٦الرأي رقم 
  .٢٠٠٦مارس / آذار٧موجهة إىل احلكومة يف   :رسالة

  .السيد تيودور نغويي  :بشأن

  .الدولة طرف يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  .)٣٢/٢٠٠٦ من الرأي رقم ١النص ذاته الوارد يف الفقرة (  - ١

  .تسعني يوماً اليت طلبتها ووافق عليهاالب الفريق العامل عن أسفه لعدم رد احلكومة رغم متديد مهلة يعر  - ٢

  .)٣٢/٢٠٠٦ من الرأي رقم ٣النص ذاته الوارد يف الفقرة (  - ٣

ونظراً لعـدم ورود أيـة      . احلكومة كان الفريق العامل يأمل أن تتعاون     ، فقد   الدعاءات املقدمة ونظراً ل   - ٤
ر رأي يف وقائع ومالبسات القضية قيـد        ا احلكومة، فإن الفريق العامل يرى أنه خمول احلق يف إصد          معلومات من 

  .البحث، ال سيما وأن احلكومة مل تعترض على الوقائع املشار إليها واالدعاءات الواردة يف الرسالة

الكونغو "امسه حزب يودور نغويي، وهو قسيس وحمام ورئيس حزب سياسي فإن تاملصدر وفقاً ملا أورده و  - ٥
، وهو أيضاً ناطق رمسي باسم جتمع األحزاب السياسية والقوى االجتماعية الرافضة يف االستفتاء              "من أجل العدالة  

ا، يف بلدية غوميب، علـى      سالدستوري يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، قد أُلقي القبض عليه يف مرتله يف كينشا            
عى أن  ّدوُي. حني ويرتدون زياً مدنياً أو عسكرياً، أتوا يف سيارة غري مسجلة          أيدي حنو ثالثني شرطياً، كانوا مسل     

 .قد شاركوا أيضاً يف عملية إلقاء القبض هذه     Kin-Mazièreعناصر من دائرة األمن اخلاص من مركز الشرطة يف          
وعندها اهنال . مفقد اقتحم حنو عشرة من عناصر الشرطة املرتل وهددوا بإطالق النار على كل من حياول أن يقاو          

  . بكعوب البنادق ولكْماً وركْالًضرباًرجال الشرطة على السيد نغويي ومعاونيه، ومنهم نساء، 
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مث ألقي القبض على تيودور نغويي وقيِّدت يداه وألقي يف سيارة عناصر جهاز األمن اخلاص التابع للـشرطة                    - ٦
بانتهاك إجراءات  "وبعد استجوابه، اهتم السيد نغويي      .  غوميب د إىل النيابة العامة لدى حمكمة القضاء املستعجل يف        يواقت

، ُنقل السيد نغويي إىل     ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ٣١ويف  ". النظام العام وبإهانة السلطات احلكومية ورئيس الدولة      
  .٧ رقم ، حيث احُتجز يف العنرب)السجن املركزي يف ماكاال سابقاً(مركز االحتجاز وإعادة التأهيل يف كينشاسا 

 كانون ٦ ُعرض السيد نغويي على حمكمة الصلح يف غوميب، اليت قررت يوم       ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاين  ٥ويف    - ٧
 ،٢٠٠٦يناير  / كانون الثاين  ٧ويف اليوم التايل، يف     .  يوماً ألغراض التحقيق   ١٥ متديد احتجازه ملدة     ٢٠٠٦يناير  /الثاين
 ١٣ويف . ٢٠٠٦ينـاير  / كانون الثاين١٢، وُعقدت جلسة االستئناف يف   م السيد نغويي استئنافاً لذلك القرار     قدَّ

صادر عنه، متديد احتجاز السيد نغـويي دون أن يـذكر           أمر  ، أقر القاضي، مبوجب     ٢٠٠٦يناير  /كانون الثاين 
  .٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١٦وعندئذ جلأ السيد نغويي إىل حمكمة العدل العليا يف . هذاه مربرات قرار

ل الـسيد  ، وبناًء على طلب النائب العام لدى حمكمة أمن الدولة، مثُ         ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاين  ٢٣  ويف  - ٨
وأثناء االستجواب، رأى قاضي التحقيق أن من الضروري وجود أدلة مكتوبـة            . نغويي أمام وكيل النائب العام    

وبعدئٍذ طلب النائب العام لـدى      . بشأن بعض النقاط وبالتايل أذن له بالذهاب إىل بيته إلحضار هذه املستندات           
 ألن السيد نغويي ذلكحمكمة أمن الدولة من وكيله إصدار طلب إحالة السيد نغويي إىل عيادة نغالييما للعالج، و              

، مسـح   جيابه بالرفضهذا الطلبأن كان وبعد . إدخاله املستشفىبكان مريضاً وكان طبيبه اخلاص قد أمر أصالً   
تلقـي  ب،  ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاين  ٢٥ة التأهيل للسيد نغويي يف هناية املطاف، يوم         مدير مركز االحتجاز وإعاد   

إىل أن  جديدةمل يتقرر عقد أي جلسة      ولكن  . دخل السيد نغويي عيادة نغالييما    وأُ . إليه حيتاجالعالج الطيب الذي    
  .مجيع مستندات القضيةتستوىف 

ودفع حمامو القس نغويي بعـدم  . ٢٠٠٦فرباير / شباط١٦ومثُل السيد نغويي أمام حمكمة أمن الدولة يف    - ٩
مشروعية احتجازه بدعوى أن الطريقة اليت رفعت هبا القضية إىل احملكمة كانت معيبة، وبعدم مشروعية استدعاء                

وبعد أن أقرت النيابة العامة بأن مقاضاة السيد نغويي واحتجازه كانا معيـبني             . املتهم، وبتأجيل البت يف القضية    
 ١٧ومن املقرر أن جتري احملكمة مـداوالهتا يف         . مشروعني، طلبت من احملكمة النظر يف طلب السيد نغويي        وغري  
بيد أن احملكمة امتنعت عن البـت يف        . ، أي قبل يوم من حلها على إثر إصدار دستور جديد          ٢٠٠٦فرباير  /شباط
ـ        ٢٢٥وتنص املادة   . القضية  كـانون   ١٨طة االسـتفتاء يف      من مشروع دستور اجلمهورية، الذي اعُتمد بواس
وبعد صدور الدستور   ". ُتحل حمكمة أمن الدولة مبجرد بدء سريان هذا الدستور        "، على أن    ٢٠٠٥ديسمرب  /األول

  .٢٠٠٦فرباير / شباط١٨، جرى حل حمكمة أمن الدولة يف ٢٠٠٦فرباير / شباط١٧يف 

باستثناء حاالت التلـبس الـصارخ      " من قانون العقوبات تنص على أنه        ١٣٨ويؤكد املصدر أن املادة       - ١٠
 إال بناًء على دعوى يرفعها      ١٣٨ و ١٣٦باجلرمية، ال ميكن مقاضاة متهم بإهانة األشخاص املذكورين يف املادتني           

واحلال أنه ال وجود ألي دعوى مرفوعة مـن ِقبـل           ". الشخص املضرور أو اهليئة اليت ينتمي إليها هذا الشخص        
  .الشخص املعين أو أعضاء احلكومة

 ١٨ من مشروع دستور اجلمهورية، الذي اعُتمد بواسطة االسـتفتاء يف         ٢٢٥وعالوة على ذلك، تنص املادة        - ١١
وبالتايل، لـن  ". ُتَحل حمكمة أمن الدولة مبجرد بدء سريان هذا الدستور"، على أن    ٢٠٠٥ديسمرب  /كانون األول 
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 العامة ضد القس نغويي ينبغي أن ُتعترب منتهيـة          ويفيد املصدر بأن الدعوى   . ُيمثل السيد نغويي أمام هذه احملكمة     
دون احلاجة إىل أي شكل من أشكال ) وكذلك على مجيع املتهمني املعتقلني(وأن يفرج يف النهاية عن السيد نغويي 

ومن مث يرى املصدر، بالنظر إىل السببني املذكورين آنفاً، أن احتجاز السيد نغويي ال يستند إىل         . احملاكمة األخرى 
  . أساس قانوينأي

ويضيف املصدر أن إقامة الدعوى ضد القس نغويي جاءت رداً على اخلطوات اليت قام هبا لدى حمكمـة                    - ١٢
العدل العليا حزب السيد نغويي والتجمع من أجل رفض إلغاء نتائج االستفتاء الدستوري ورداً على تـصرحيات                 

مشبوهة جلزء من التراب الوطين يف مقاطعة كيفو        " بيع"ة  أدىل هبا على قناة تلفزيونية حملية خاصة ندد فيها بعملي         
  .اجلنوبية من ِقبل رئيس اجلمهورية جوزيف كابيال

وبعد انقضاء مهلة التسعني . ٢٠٠٦مارس / آذار٧وقد أحال الفريق العامل رسالة املصدر إىل احلكومة يف   - ١٣
) ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٥أغسطس و/ آب٩ختني مؤر(يوماً، وّجه الفريق العامل إىل احلكومة رسالتني تذكرييتني 

ويأسـف الفريـق    . يدعوها فيهما إىل الرد على ادعاءات املصدر، ولكن مل يتلق الفريق العامل أي رد حىت اآلن               
العامل إذ مل تقدم له احلكومة املعلومات املطلوبة، رغم منح احلكومة مهلة أطول للرد بناًء على طلبـها ورغـم                    

ويرى الفريق العامل، طبقاً ألساليب عمله، أن من        . ل املتكررة للحصول على هذه املعلومات     طلبات الفريق العام  
  .حقه أن يصدر رأياً يف وقائع القضية ومالبساهتا بالنظر إىل االدعاءات اليت أوردها املصدر

فوعة ضد السيد   ويالحظ الفريق العامل، بناًء على ما أورده املصدر، أن اإلجراءات والدعوى اجلنائية املر              - ١٤
ومل تر احلكومة، اليت كـان بإمكاهنـا        . نغويي تشوهبا عيوب وأن املدعي العام قد أقر هبذه العيوب أمام احملكمة           

وخيلص الفريق العامل إىل أن هذه االدعاءات تقوم علـى          . االعتراض على هذه االدعاءات، ضرورة القيام بذلك      
ء بأنه، على إثر حل حمكمة أمن الدولة، مل ُتعيَّن أية هيئة للبت كذلك مل تعترض احلكومة على االدعا. أساس وجيه

فكان استمرار احتجازه يف هذه الظـروف       . يف االستئناف الذي قدمه السيد نغويي للطعن يف مشروعية احتجازه         
هورية  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، الذي انضمت مج          ٩ من املادة    ٤خمالفاً ألحكام الفقرة    

  .الكونغو إليه كطرف فيه

أما عن االدعاءات اليت مؤداها أن مربر اإلجراءات القضائية اليت اتُّخذت ضد السيد نغويي هو أنـشطته                   - ١٥
السياسية السلمية وأنشطة حزبه، فريى فريق العمل أهنا وجيهة أيضاً حيث مل ترّد احلكومة لتفندها، ويف ذلـك                  

  .ويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية من العهد الد١٩انتهاك للمادة 

  :وعلى ضوء ما سبق، ُيصدر الفريق العامل الرأي التايل  - ١٦

 من العهد   ١٤ و ٩إن حرمان السيد نغويي من حريته إجراء تعسفي لكونه خيالف أحكام املادتني             
فئات الواجبة التطبيـق  الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، ويندرج يف الفئتني الثانية والثالثة من ال        

  .لدى النظر يف احلاالت اليت ال ُتعرض على الفريق العامل

  ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٢اعُتمد يف   
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  )الصني (٤٧/٢٠٠٦الرأي رقم 
  ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٩موجهة إىل احلكومة يف : رسالة

  السيد تشني غوانغتشينغ: بشأن

  باحلقوق املدنية والسياسية ولكنها مل تصدق عليهوقعت دولة الصني على العهد الدويل اخلاص 

  .)٣٢/٢٠٠٦ من الرأي رقم ١النص ذاته الوارد يف الفقرة (  -١

  .)٣٢/٢٠٠٦ من الرأي رقم ٣النص ذاته الوارد يف الفقرة (  -٢

مـن  وقد أحال الفريق الرد املقـدم       . ، يرحب الفريق العامل بتعاون احلكومة معه      وعلى ضوء االدعاءات املقدمة     - ٣
ويعتقد الفريق أن بإمكانه إصدار رأي يف وقائع القضية ومالبساهتا، يف           . احلكومة إىل املصدر وتلقى تعليقات املصدر عليه      

  .، وكذلك املالحظات املقدمة من املصدر ورد احلكومة عليهاإطار االدعاءات املقدمة

 مواطن من مجهورية الصني الشعبية مولود السيد تشني غوانغتشينغووفقاً للمعلومات اليت قدمها املصدر، فإن   -٤
وتـشني  . قرية شيغو الشرقية التابعة لبلدة شوانغو مبنطقة يينان يف مدينة لينيي مبقاطعة شاندونغ            ويقيم يف    ١٩٧١يف عام   

غوانغتشينغ، الذي فقد بصره منذ نعومة أظفاره، هو حمام علَّم نفسه بنفسه وله تاريخ طويل يف شن محالت نضال مـن                     
جامعـة  يـدرس يف  القرويني يف حل مشاكل تلوث مياه الشرب عندما كان قد ساعد و.  حقوق املزارعني واملعوقني   جلأ

 وتوىل إدارته حتت رعايـة رابطـة  " مشروع الدفاع عن حقوق املعوقني"قد أنشأ و. ٢٠٠٠عام الطبية بالصني يف ناجنينغ  
 ةقانونييسدي املشورة ال   ١٩٩٦ عام   كان منذ و .٢٠٠١ و ٢٠٠٠بني عامي   خالل الفترة ما    الدراسات القانونية الصينية    

الواليات ليزور  " وار الدوليني لزمشروع ا "حظي برعاية من    ،  ٢٠٠٣ويف عام   . ة للمزارعني واملعوقني يف املناطق الريفي     ناًجما
صندوق الواليـات   بدعم من   " املعوقني وقانون   نياملواطنمشروع توعية   "توىل إدارة   ،  ٢٠٠٤يف عام   و. مريكيةاملتحدة األ 

  . مونيكاوصندوقاملتحدة للمنح الوطنية من أجل الدميقراطية 

ادعـاءات  التحقيق يف يف  واجيينغوزوجته يوان تشني غوانغتشينغ  شرع السيد   ،  ٢٠٠٥بريل  /نيسانوابتداًء من     -٥
 اخلاصة بتحديـد    كومةاحلسياسة   طبيق العنف على نطاق واسع يف ت      لينيي تفرط يف استخدام   مدينة  أن سلطات   القرويني  
ومتثـل أعماهلمـا وأعمـال      . عنينيضد املسؤولني امل  القضائية املرفوعة   الدعاوى  وقاما الحقاً جبمع موجزات عن      . النسل

القرويني الذين يرغبون إىل لقانونية إسداء املشورة ااملنطقة للمساعدة يف توثيق االنتهاكات و    زاروا  الناشطني واحملامني الذين    
سياسة النفاذ  إاستخدام العنف يف    لالعتراض على   احمللي  املتضافرة املعروفة على الصعيد     جلهود  أوىل ا  ضائية ق رفع دعاوى يف  

 من خالل شبكة الـدفاع عـن     ٢٠٠٥يونيه  /حزيران ١٠تقرير عن هذا املوضوع يف      وقد ُنِشر أول    . الصنيالسكانية يف   
    ).gongmin weiquan wang   (حقوق املواطنني

قامة اجلربية   اإل رهن واجيينغيوان  السيدة  وتشني غوانغتشينغ   ُوضع السيد   ،  ٢٠٠٥سطس  غأ/ آب ١٢ويف    -  ٦
 يلقانون ذا يرد يف امل ، ولكن وفقاً"املراقبة يف حمل السكن"ُوِضع قيد تشني غوانغتشينغ إن ل يوِق. ة يف املرتلالفعلي

فإنه ينبغي إصدار قرار مبراقبة     ملشتبه فيهم،   حد ا أهذا التدبري على     إذا تعني تطبيق     ،) أدناه ٢١ ةانظر الفقر (الصلة  
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على ما ُيذكر يف     ومل حيدث شيء من ذلك    . خيتمه خبتمه و  ه أ عيوِقحمل سكن املشتبه فيه حبيث يرى ذلك القرار و        
  .تشني غوانغتشينغ السيد قضية

ية والبلـدة ومـن     القريف  الذين يتقاضون أجوراً يومية من املسؤولني       من  اجلربية حراس األ  وقد قام بإنفاذ اإلقامة       -٧
هم ال ولكنعلى هؤالء احلراس، " ميليشيا"املكتب املذكور، ُتطلق تسمية بيانات ووفقاً ل. يينانقة نط ممن العام يف  مكتب األ 

 احلزب الـشيوعي  من   احمللية و  ة احلكوم وكان عدة مسؤولني من   . امليليشياتفراد  عايري الرمسية أل  يستوفون على ما ُيذكر امل    
 فيها، ورئيس   زبسر احل وأمني  بلدة شوانغو   عمدة  منهم  ،   اجلربية تشني غوانغتشينغ شراف على موضوع إقامة     يتولون اإل 

  . احلزباحلزب ومدير مكتبأمني سر ويينان، قة نطممدرسة احلزب يف 

ىل توجـه إ  قريتـه و  اليت حتاصـر    الشرطة   من تفادي    تشني غوانغتشينغ ، متكَّن   ٢٠٠٥أغسطس  / آب ٢٥ويف    -٨
صـحفيني   له بعض األصدقاء مقابلة مـع        بيف بيجني، رتَّ  و. طلباً ملساعدة من حمامني   ،  يجنيىل ب إوناجنينغ، مث   شانغهاى  

  .الدعاوى القضائيةجانب، ودبلوماسيني، وخرباء قانونيني دوليني، ملناقشة أ

بـل  من قِ يجني  بأحد أصدقائه يف ب   يف مرتل   تشني غوانغتشينغ    قل، اعتُ ٢٠٠٥سبتمرب  /يلولأ ٦بعد ظهرية يوم    و  -٩
، واحُتجز طـوال     داخل سيارة  تشني غوانغتشينغ الرجال  ودفع  . شاندونغعام يف   من ال ضباط األ قالوا إهنم من    رجال  ستة  
رئيس مكتـب   وأخرب  . يف الصباح لرؤيته  املدينة  عمدة  من العام ونائب    رئيس مكتب األ  جاء  حد الفنادق، حيث    أيف  الليل  
 وأنـه   عالم أجنبية إىل وسائل   مت كشف النقاب عن تسريبه معلومات إخبارية إ         أنه ينغتشني غوانغتش يف لينيي   من العام   األ

هـو  ، و )ةبصورة غري قانوني  تزويد بلدان أجنبية مبعلومات استخباراتية      ( من القانون اجلنائي     ١١١ملادة  ُيشتبه يف انتهاكه ا   
مسؤولو األمن العام الـستة يف      غوانغتشينغ   مل ُيظهر لتشني  ومع ذلك،   . املؤبدالسجن  إىل  القصوى  انتهاك تصل عقوبته    

يف لينيي،  من العام   سبتمرب، وال رئيس مكتب األ    / أيلول ٦ من حريته يف     تشني غوانغتشينغ حرموا  الذين  مقاطعة شاندونغ   
  . عنوةىل مرتله إتشني غوانغتشينغ مكتب األمن العام يف لينيي رجالوأعاد . هاحتجاز تربر  أخرىو وثيقةأي أمر اعتقال أ

   ٩    ويف    .                  أي أمـر بـذلك     مرة أخرى رهن اإلقامة اجلربية يف املـرتل دون صـدور             تشني غوانغتشينغ وُوِضع    -١٠
ِ                                             ، قُِطعت عنه خدمات اهلاتف األرضي واهلاتف احملمول           ٢٠٠٥       سبتمرب   /    يلول أ    ويف   .                            جهاز احلاسوب اخلاص بـه         صودر    ، و    ُ

                 أن يظهروا لـه         دون     ،    ٢٢ /  ٠٠               إىل الساعة      ١٤ / ٠ ٥           الساعة           مرتله من            من العام          موظفو األ         ، فتش       ٢٠٠٥       سبتمرب   /    يلول أ    ٢٣
   .     تفتيش     ربر ال   ى ت  خر                 أي أمر أو وثيقة أ

يل فانغبينغ ويل سـوبني     ن  اواحملاميالقانوين إكسو زهييونغ    اضر             ، حاول احمل      ٢٠٠٥        أكتوبر   /              تشرين األول   ٤    ويف    -  ١١
ـ قد أُوقف احملاميان ومها  و.عنهقامة اجلربية  والتفاوض مع املسؤولني احملليني لرفع اإل   تشني غوانغتشينغ زيارة    ايف طريقهم

ه أجبِر بعد ذلـك علـى     جياز، ولكن إبالتحدث إليهما   و فيما ُيذكر من مغادرة مرتله       تشني غوانغتشينغ متكَّن  و. ىل املرتل إ
وِقفا أُ ا، ولكنهم هىل مرتل إ وصولن ال يااحملاموحاول  . مرتلهالذين حياصرون   رجال  ال هضربوعندما قاوم،   . العودة إىل املرتل  

بلدة شوانغو حيث   ىل مركز شرطة     مجيعاً إ  الثةاقتيد الرجال الث  بعد ذلك،   و. للضربويل فانغبينغ    وتعرَّض إكسو زهييونغ  
                     ، وأعيدوا إىل بيجني    "سرار الدولة بأ"على البوح   ن  ن القضية تنطوي اآل   ، وأبِلغوا بأ  استجواهبم حىت صباح اليوم التايل    جرى  

   .         حتت احلراسة
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تـشني  ذهب اثنان آخران من العلماء املقيمني يف بيجني ومن أصـدقاء           ،      ٢٠٠٥        أكتوبر   /       ن األول        تشري   ٢٤    ويف    -  ١٢
سرعان و . رجالً من املرابطني خارج داره وقاموا بضربه       ٢٠ولدى خروجه مسرعاً ليحييهما، أوقفه      .  لزيارته غوانغتشينغ

للضرب عندما ت ضمغادرة املرتل، وتعرَّواجيينغ، من ، يوان تشني غوانغتشينغوُمنِعت أيضاً زوجة . بعيداًاقتيد الزائرون ما 
  .٢٠٠٥ديسمرب /ول كانون األ٢٧ الستقبال زوار يف تخرج

                                             دعوى قضائية بالنيابة عنه أمام حمكمـة        تشني غوانغتشينغ               ، رفع حمامي        ٢٠٠٥        أكتوبر   /              تشرين األول    ٣٠    ويف    -  ١٣
 تشني غوانغتشينغ  هما يف ضرب  ضلوعل                 باإليذاء املتعمد                                                                      الشعب يف منطقة يينان، اهتم فيها اثنني من مسؤويل بلدة شوانغو            

ن املـسؤوليْ ُيزعم أن هذين و. جاء أصدقاؤه لزيارته وزيارة يوان واجيينغكتوبر عندما  أ/ول تشرين األ  ٢٤ يومخارج مرتله   
اوات  بقبـضات اليـد وبـاهلر      تشني غوانغتشينغ ضربوا   امليليشيا   رجالمن  فرداً   ٢٠يزيد قوامها على    جمموعة  يرأسان  

ا امليليشيأفراد ن صاباته، ألإرؤية طبيب للتحقق من  من تشني غوانغتشينغتمكن مل يو. وطرحوه أرضاً عدة مرات وركلوه
قـد  و. يف املوقـع  عيان  الطبية، ولكن كان هناك عدد من شهود        احلصول على عناية    طلباته  الذين حياصرون مرتله رفضوا     

  .تشينغتشني غوانغدعوى ن حىت اآلجتاهلت احملكمة 

 حتجازال مركز ا  ادته إىل واقتمرتله  تشني يف   ت شرطة منطقة يينان القبض على       لقأ   ،      ٢٠٠٦      مارس   /       آذار   ١١    ويف    - ١٤
ويف مركز االحتجاز، ُوِضع تشني يف احلبس االنفـرادي  . هخرى تربر اعتقالأوثيقة أي أمر أو   الشرطة  ومل ُتظهر   . يف يينان 

  .٢٠٠٦ يونيه/حزيران ١٠يينان باحتجازه هناك إال يوم ومل تعترف شرطة منطقة . شهرأملدة ثالثة 

حشد من  مجع  "رمسياً بتهمة االشتباه يف     تشني غوانغتشينغ   ، احُتجز   ٢٠٠٦ يونيه/حزيران ١٠ويف ذلك اليوم،      -١٥
عام أصدر املسؤولون يف مكتب األمن ال     ،  ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢١ ويف". متلكاتاملتدمري  "و" عرقلة حركة املرور  األفراد ل 

وافقـت  قد                                      نيابة حمكمة الشعب يف منطقة يينان     جاء فيه أن    ،  )٢٠٠٦(١٩٣يف يينان أمراً بإلقاء القبض عليه حيمل الرقم         
  ملمتلكـات  ا هتـدمري "بتهمـة االشـتباه يف       غوانغتشينغالقبض على تشني    على أن يلقي مكتب األمن العام يف املنطقة         

حكام ذات الصلة من القانون اجلنائي    مشرية إىل األ  ،  "إرباك نظام حركة املرور   من األفراد وتسببه يف      اً حشد همجع"و "عمداً
  .ئيةجراءات اجلناوقانون اإل) "ق ج ص"إليه فيما يلي باالسم املختصر املشار (الصيين 

حتجاز ألول مـرة     من زيارته يف اال    تشني غوانغتشينغ  متكن حمامو    ،٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢١ويف اليوم نفسه،      -١٦
من وه  ، ومنع ةحراس السجن املناقش  قاطع  خالل هذه األشهر الثالثة،      سألوه عن مكان احتجازه      وعندما. شهرأثالثة  منذ  
  .ةقامة اجلربي موضوعة رهن اإلزوجتهوال تزال . بزيارتهسرته ومل ُيسمح أل. السؤالعن  ةجاباإل

، وهو أحـد    استجوابهونغ لديها لغرض     احتجزت الشرطة السيد يل جينس     ،هيوني/ حزيران ٢٢ويف اليوم التايل،      -١٧
تـشني  زوجة  زيارة  حاول احملاميان يل جينسونغ ويل سوبني       ،  ٢٠٠٦ هيوني/ حزيران ٢٣ويف  . تشني غوانغتشينغ حمامي  

لتـشني  إفراج طيب مشروط    بشأن املسائل املتعلقة باحلصول على      ، يوان واجيني، وتقدمي املشورة القانونية هلا        غوانغتشينغ
إلنفـاذ  يدي احلراس الذين كانوا هناك      أضرب على    وتعرَّضا لل  تشني غوانغتشينغ ولكنهما أوقفا أمام مرتل     ،  غوانغتشينغ

إىل الذين ذهبـوا    الستة  امني  أعيد إىل بيجني مجيع احمل    ،  ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢٤ويف  . أمر احتجاز يوان واجيني يف املرتل     
 قضايا أخـرى ختـص       وثالث تشني غوانغتشينغ املتعلقة بقضية   اءات  جراإلمعاجلة  القانونية و ة  لتقدمي املشور لينيي  ة  دينم

، ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢٧ويف  . هوهااملضايقات اليت واج  قيل إن احملامني مل يتمكنوا من إجناز عملهم بسبب          و. القرويني
احلصول اجيني، من أجل    ، يوان و  تشني غوانغتشينغ وجة  عاد احملاميان يل جينسونغ ويل سوبني إىل لينيي يف حماولة ملقابلة ز           
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من أجل جتهيـز   هاعلى توقيعأيضاً  حلصول  احتجاز، و اليف مركز ا  أمر إلقاء القبض وإبالغها حبالة زوجها       على نسخة من    
خرى ملضايقات من أمرة تعرَّض احملاميان  و.غوانغتشينغ عن السيداملشروط الطيب فراج األوراق القانونية الالزمة لطلب اإل

رأساً على عقـب     اسيارهتم بقلب    رجالً ٢٠ حوايلوقام  .  الشرطة التدخل  رفضتالقرية يف حني    يف  قطَّاع طرق   جانب  
  .الستجوابهىل مركز الشرطة ومن مث اقتيد يل جينسونغ إ. اليت كانت حبوزهتماوحتطيم آالت التصوير 

الكف امه على وأن السلطات حتتجزه إلرغ ،تعسفياحتجاز  غوانغتشينغتشني ن احتجاز أيدعي املصدر و  - ١٨
 بلـوغ لمدينة لينيي   سلطات  اليت ترفع دعاوى ضد احلملة العنيفة اليت تشنها         سر  عن تقدمي املساعدة القانونية لأل    

توقيت ُيستدل على ذلك من و. علومات عن هذه التجاوزاتامل نشر ، والكف عن)١٤(نسلالحمددة لتحديد أهداف 
بعد " ةبصورة غري قانوني  تزويد بلدان أجنبية مبعلومات استخباراتية      ب"اليت وّجهت إليه    هتامات  الاو،  اعتقاله األويل 

جربت بعض القـرويني علـى   أالشرطة  تفيد بأن   التقارير اليت ومن  عن الدعاوى،   إىل صحفيني أجانب    حتدث  أن  
 بأن حياة تهزوجأخربوا املسؤولني احملليني من كْون التجاوزات، واملتعلقة بتقارير ليقولوا إنه لفق ال ،  ه ضد ةالشهاد

  .عن الدعوىمل يتنازل ذا إكون يف خطر ستزوجها 

العنف ضد سكان عن ممارسة املعلومات بأن تسريب سرته وأ غوانغتشينغأُبِلغ تشني ويف بعض املناسبات،   - ١٩
الناظمة حلماية  للقوانني   يشكل خرقاً حتديد النسل بني السكان     نفاذ سياسات   إللينيي  حناء مدينة   أ مجيع   الريف يف 

  .الدولةسرار أ

 ١٠ إىل ٢٠٠٥غـسطس   أ/ آب ١٢مـن   املمتـدة   الفتـرة   بالقول أيضاً إنه ال يوجد خـالل        املصدر  وجيادل    -  ٢٠
لتربيـر  ساس قانوين   أي أ ،  غوانغتشينغتشني  أمر اعتقال   مكتب األمن العام يف يينان      أصدر   ، عندما ٢٠٠٦ هيوني/حزيران
 ٦ يوم   بيجني يفاختطاف  يف املرتل و  إقامة جربية   من  (يدي املسؤولني   أعلى  اليت كابدها   شكال احلرمان من احلرية     أخمتلف  

وفيما ). ٢٠٠٦ه  يوني/ حزيران ١٠ىل  إمارس  /ذارآ ١١من  يينان  قة  نط مركز االحتجاز مب    واعتقال يف  ٢٠٠٥سبتمرب  /يلولأ
                                                      

وثيقة بشأن وحكومتها   لينييمدينة أصدرت اللجنة احلزبية يف ،٢٠٠٤ هيولي/ يف متوزهنبأيفيد املصدر  )١٤(
وُيذكر أنه حبلول هناية العام املذكور، بدأت السلطات اللجوء إىل . النسلحتديد السكان واألنشطة املتعلقة بشؤون تعزيز 

ر صداإحكومة املدينة    أعادت   ،٢٠٠٥فرباير  /يف منتصف شهر شباط   و.  لينيي ملدينةالتابعة  عنيفة يف بعض املناطق     ابري  تد
حماولة ُينظر إليها على أهنا تّشجَع على استخدام القوة يف بلوغ           ، يف   ٢٠٠٤ هيولي/متوزالوثيقة اليت كانت قد أصدرهتا يف       
إرغام  ٢٠٠٥مارس /ذار ملا يذكره سكان مدينة لينيي، بدأت السلطات احمللية يف آووفقاً. األهداف املتعلقة بتحديد النسل

فراد واحتجز املسؤولون أ. جهاضاإلعلى طفل ثالث باحلوامل إكراه النساء والوالدين اللذين لديهما طفالن على التعقيم 
 ١٩ففـي   :  احلاصلة يف لينيـي    ورد تأكيد رمسي للتجاوزات   و.  كرهائن وضربوهم وأخذوهم  ،زواج الذين فروا   األ سرأ
ات اليت أجرهتا اللجنة التحقيق إن  الصنيسرة يفألالسكان وتنظيم االوطنية لقال مسؤول من اللجنة ، ٢٠٠٥سبتمرب /يلولأ

 نتيجة  إنه حلقوق املواطنني، و    تشكل خرقاً   لينيي يفوانني والسياسات املطبقة    انتهاكات للق كشفت النقاب عن ارتكاب     
  .ئيةملسؤولية اجلناهو يواجه حتقيقات معه بشأن اوض املسؤولني، يف حني احُتجِز بعضهم اآلخر طُرِد بعلذلك، 

الدعاوى ، إىل   ٢٠٠٥أكتوبر  /قة يينان يف شهر تشرين األول     نط االستماع يف حمكمة الشعب مب     ،وكان من املقرر  
يا وهان ياندونغ وهو سدو دجييانغ وليو بينإكهم  يف هذه احلملة، ةعنيف تعرضوا ملعاملة نيربعة قرويأاليت رفعها  ئية  القضا

وتراجع قرويون .  هذهجلسات االستماعة عن إرجاء علنت احملكمأ، ٢٠٠٥كتوبر أ/ول تشرين األ١٠ولكن يف . بينغماي
  .حصوهلم على رشاوٍبعد  أو ،تعرضهم ملضايقات أو لتهديدبعد وذلك ، كانوا يزمعون رفع دعاوٍآخرون 
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، وهـو  "يف املـرتل املراقبة "حتت  ُوِضع قد  غوانغتشينغقيل إن تشني  هنأ، يالحظ املصدر  يف املرتل قامة اجلربية   باإليتعلق  
 ئيـة جراءات اجلنا  العام، والنيابات، واحملاكم مبوجب قانون اإل      أن يطبقها األمن  شكل من أشكال اإلقامة اجلربية اليت ميكن        

ـ أالسلطات لدى  فيها  ال يتوافر   احلاالت اليت   تطبيقه يف   ، مبا يف ذلك     ) من قانون اإلجراءات اجلنائية    ٥١ و ٥٠ املادتان( ة دل
وتبلـغ  . ثانوية اجلرم املزعوم    ةذا كانت عقوب  إ، أو   ئية املسؤولية اجلنا  ها حتقق معه بشأن   ولكنما  رم  جبشخص  هتام  الة  كافي

غري أنه وفقاً ملا يـرد      ).  من قانون اإلجراءات اجلنائية    ٥٨املادة  (شهر  أستة  الفترة القصوى املسموح هبا يف هذا االحتجاز        
الصادرة عـن وزارة األمـن    (ئيةلتعامل مع القضايا اجلنايف امن العام جهزة األأ  تطبقها اليتجراءاتاملتعلقة باإل للوائح  يف ا 

فإنه جيب إصدار قرار بوضع الشخص حتـت        حد املشتبه فيهم،    أ  على جراءهذا اإل تعني تطبيق   ، إذا   )١٩٩٨العام يف سنة    
هـذه الوثيقـة    جيب إظهار   ومستوى أعلى،   على  و  أقة  نطعلى مستوى امل  من العام   جهزة األ املراقبة يف املرتل من جانب أ     

ُتعرض أبـداً   مل  و).  من قانون اإلجراءات اجلنائية    ٩٦ و ٩٥املادتان   (ها أو خيتمها خبتمه   ن يوقع أ، الذي جيب    فيهلمشتبه  ل
ا تربر فرض هـذ   سباب  بأية أ  رمسياًمل ُيزود   ، و  أية مذكرة تأمر بوضعه حتت املراقبة يف املرتل        غوانغتشينغعلى السيد تشني    

ـ / حزيران ١٠ حىت   ٢٠٠٥غسطس  أ/ آب ١٢يف الفترة من    ومل يستند حرمانه من احلرية      . التدبري عليه  ي أ،  ٢٠٠٦ هيوني
  .اًكان تعسفي، فإن حرمانه وبالتايل، ساس قانوينإىل أي أ،  أشهرعشرةعلى مدى 

مل ُيـزودوا   ، و أسرتهاور مع   على انفراد ومن التش   مقابلة موكلهم   من   غوانغتشينغوأخرياً، فقد ُمنِع حمامو تشني        -  ٢١
قطّاع طـرق    من   ةللمضايق احملامون   ويف الواقع، فقد تعرض   .  إليه حيدد التهم املوجهة  اعتقال صادر ضده    مر  أمن  بنسخة  

  .تهومنعهم من مساعدعزميتهم جل تثبيط أالشرطة من من السلطات وُيزعم أهنم كانوا يعملون حلساب 

   أنـه   ٢٠٠٦يوليه  / متوز ٦ملوجهة من املصدر، وتزعم احلكومة يف بيان مؤرخ         وقد أبِلغت احلكومة باالهتامات ا      -٢٢
حشد من   جبمع   وغريهم غوانغيو   تشنيغوانغجون و تشني  أسرته  فراد  أو غوانغتشينغ قام تشني    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١١يف  

 ١٢ويف  . ٢٠٥ريع   الـس   الـوطين  على الطريق كبري حلركة السري     ازدحام   املرور، مما تسبب يف   عرقلوا حركة   القرويني و 
 لالشتباه يف ارتكاهبم جرماً  للقانون وفقاً اجلنائياالحتجاز غوانغيو قيد تشنيغوانغجون وتشني ُوِضع ، ٢٠٠٦مارس /ذارآ

تعطيـل حركـة    ، وذلك جبمعهم حشوداً من األفراد بقصد        )ق ج ص  (من القانون اجلنائي الصيين      ٢٩١مبوجب املادة   
 للقانون لالشتباه يف تورطه يف الستجوابه من جانب سلطات األمن العام احمللية وفقاً  شينغغوانغتوقد احُتجز تشني    . املرور

  .٢٠٠٦مارس /ذارآ ١٢ يوم  من٠٠/٢١الساعة أفرِج عنه يف ، وةيف مسرح اجلرميارتكاب جرم 

ظام يف حمطات لزعزعة النحيثما جتمهر الناس "على أنه ) ق ج ص ( من القانون اجلنائي الصيين      ٢٩١وتنص املادة     -٢٣
املـسارح   وأاحلدائق العامـة     وة أو أماكن التسوق أ    املطارات املدني  و أو مرافئ العبَّارات أ    احلافالتحمطات  و  أالقطارات  

و أعرقلة حركة املـرور      جتمهروا ل  وأماكن العامة،   و غريها من األ   أو ساحات الرياضة أ    املعارضقاعات   وأودور السينما   
عن ة النامجت احلالة ذا كانإ للقانون، وواجباهتم وفقاًأداء  أو منعهم من األمن العام ة موظفياومو مقأ، سريتعطيل حركة ال

 أو يوضعون رهـن     بالسجن ملدة حمددة ال تزيد على مخس سنوات       فإنه ُيحكم على زعماء هذه اجلماعات       ،  ذلك خطرية 
  ."ملراقبةاالحتجاز اجلنائي أو حتت ا

 غوانغتـشينغ تشني  مع  لدى تعاملها   لقانون  قد تصرفت وفقاً ألحكام ا    سلطات األمن العام    وتدعي احلكومة أن      -٢٤
طـوال هـذه   م، وأن حقوقهم املشروعة حظيت      استجواهبسواء عندما احتجزهتم لديها أم عند اعتقاهلم من أجل          ورفاقه،  

  .قامة اجلربية اإلقيدض للضرب ووضع تعرَّ قد غوانغتشينغبأن تشني الدعاء أساس لليس هناك أنه وحبماية تامة، الفترة 



A/HRC/7/4/Add.1 
Page 54 

 

وميكن تلخـيص   . ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣وقد أبِلغ املصدر برد احلكومة من أجل إبداء تعليقات عليه يف              -٢٥
  : كالتايل٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٠إجابته املؤرخة 

ه قَْبل وضع كل مـن   نأيذكر  و. ة يف رسالته  الواردالرئيسية  مل يتناول اعتراضاته    ن بيان احلكومة    أاملصدر  يالحظ    -٢٦
، كان قد سـبق     ٢٠٠٦مارس  / آذار ١١ اجلنائي يف    االحتجاز غوانغيو رهن    تشنيغوانغجون و تشني   و غوانغتشينغتشني  
منـذ منتـصف      يومـاً  ١٩٧ قيد اإلقامة اجلربية وحتت املراقبة يف املرتل دون وجه حق ملـدة              غوانغتشينغشني  وضع ت 

  دون  شـهراً    ١٤، يوان واجيينغ، حـىت اآلن حتـت املراقبـة يف املـرتل منـذ                زوجته تزال   وال. ٢٠٠٥غسطس  أ/بآ
  . بذلكذن قانوينإ

غوانغتـشينغ  ه عندما كان تشني     نأ املصدر   ييدع،  ٢٠٠٦مارس  /ذارآ ١١ اليت وقعت يف     باحلادثةوفيما يتعلق     -٢٧
سـبيلهم  الشرطة  أفراد  عدة عشرات من    ضت  اعترحد القرويني،   أعلى ضرب   ني آخرين احتجاجاً    مع قروي يقوم مبسرية   

احتجاز بعد أنه  املصدر ذكروي. يف تعطيل حركة املرور  بالتايل  ، مما تسبب    ٢٠٥السريع  الوطين  حاطت هبم على الطريق     وأ
يف  مل ُيفرج عنـه      ٢٠٠٦مارس  /ذارآ ١٢  يف استجوابه من جانب سلطات األمن العام احمللية      من أجل    غوانغتشينغتشني  

 ١١  يـوم  ذن قانوين حـىت   إ دون    يوماً ٨٩ومل ُيخل سبيله أبداً منذ ذلك احلني، بل ُوِضع قيد االحتجاز ملدة              ذلك اليوم 
،  يوماً ٨٩احتجازه بشكل غري قانوين ملدة      خالل  و.  أمراً باحتجازه جنائياً   صدرت السلطات أ عندما   ٢٠٠٦ هيوني/حزيران
عـن  حلصول على معلومات     قدمتها أسرته مراراً وتكراراً بشأن ا      على الطلبات اليت   يف يينان الرد  من العام   مكتب األ رفض  

يونيـه أن   /احتجاز يينان ألول مرة يف أواخر حزيـران       مركز   وتأكد منه حماموه الذين رأوه يف        .حتجازهأسباب ومكان ا  
ـ / حزيـران  ١١مارس و /ذارآ ١٢أماكن خمتلفة يف الفترة الواقعة ما بني        يف  موظفي األمن العام قد اعتقلوه       . ٢٠٠٦ هيوني

منهم تشني   بكفالة،   مفرج عنه أمث   يضاًعيان كانوا حمتجزين أ   شهود  إىل شهادات خطية مجعها احملامون من       املصدر  يشري  و
ون هؤالء القروي وقد أجبِر   .  ياندونغ شني هوا، وهان  غوانغدونغ، وتشني غينغجيانغ، وتشني غوانغهي، وتشني غوانغيو، وت       

ن الشرطة استخدمت خمتلف     هؤالء أ  وذكر. جترِّمهعلومات كاذبة   مب على اإلدالء و  أ ينغغوانغتشضد تشني   على االعتراف   
م ، وحرمـاهن هم بالسالسل إىل الكراسيربطمن قبيل   رادهتم،  حتطيم إ يف مركز االحتجاز من أجل      معهم  أساليب التعذيب   

  . عنهم الغذاء واملاءمنع، و يوما١٥ًىل إملدة تصل من النوم 

تـدمري  "بتهمـة    غوانغتـشينغ يينان تـشني     ةقنطم، أدانت حمكمة الشعب يف      ٢٠٠٦طس  أغس/ آب ٢٤ويف    -٢٨
لكـن  و. شهرأسنوات وثالثة   بالسجن ملدة أربع    وحكمت عليه   " مجع احلشود لتعطيل حركة املرور    "و"  عمداً املمتلكات

 ٣٠هذا احلكم يف    ت  نقضهنا  فإ،  الوسطى ملدينة لينيي النظر يف االستئناف الذي قدمه حماموه        حمكمة الشعب   عندما أعادت   
مـن   ٢٩١ املنصوص عليها يف املادة      ةجلرمياليت تثبت إدانته با    ةدلساس عدم كفاية األ   أ على   ٢٠٠٦توبر  أك/ ولتشرين األ 

. أحالت جمدداً احملكمة املذكورة القضية إىل احملكمة الدنيا من أجل إعادة احملاكمـة            و. )ق ج ص   (القانون اجلنائي الصيين  
 من السجنفوراً سراحه إطالق  وغوانغتشينغاإلعالن عن براءة تشني يف ظل هذه الظروف   كان ينبغي   نه  أر  ويدعي املصد 

يينـان مبقاطعـة    قـة   نطميف  حتجاز  المركز ا حماكمته مستقبالً، غري أنه ال يزال معتقالً يف         إعادة  لدى  دانته  إ تثبت   إىل أن 
، وهو يـسلم بـضرورة   ضد القانون الصيينوتعسفي زه هو إجراء  ملا يقوله املصدر، فإن استمرار احتجا    ووفقاً. شاندونغ

  .التعامل مع هذه القضيةئي للمحاكم احمللية يف ستقالل القضاالامراعاة احلكومة ملسألة 

 ١٢ مـن يـوم   ٠٠/٢١ويالحظ الفريق العامل أنه برغم تأكيد احلكومة إخالء سبيل السيد تشني يف الـساعة      -٢٩
  .يزال حمتجزاً على ما يبدو يف انتظار إعادة حماكمته، فإنه ال ٢٠٠٦مارس /آذار
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حتـت  اإلقامة اجلربيـة و   بوضعه رهن   من احلرية   ُحرِم   أنه ال جدال يف أن السيد تشني قد          ويعتقد الفريق العامل    -٣٠
وميكـن  . ٢٠٠٦مـارس   / آذار ١١ و ٢٠٠٥غـسطس   أ/بآ ١٢بـني   من الفترة ما     يف مراحل خمتلفة     يف املرتل املراقبة  

 يف  العامل الفريقرأى  قد  و. لبقاء فيه من أنه أُكره على العودة ل     ، و مرتله تهغادرفُرض عليه من حظر م     امم ذلك   استخالص
 .ة منطقـة مغلقـة    للشخص مبغادر حيثما ال ُيسمح    حلرية  من ا اً  حرمان عتربت قامة اجلربية يف املرتل    أن اإل  ١رقم  إعالنه  

  يف الفتـرة الواقعـة مـا       ساس قانوين حلرمانـه مـن احلريـة         ود أ احلكومة ال تدعي حىت وج    ن  أيؤكد الفريق العامل    و
  .بني هذين التارخيني

 عندما وجهت إليه احلكومة يف أعقاب مظاهرة حدثت         ٢٠٠٦مارس  / آذار ١١أما بالنسبة لفترة ما بعد        - ٣١
د بقـصد   ، هي القيام جبمع حشو    )ق ج ص   (القانون اجلنائي الصيين  من   ٢٩١املادة  يف ذلك اليوم هتمة، مبوجب      

حشود من األفـراد    مجع  "وانطوت على    ٢٠٠٦ هيوني/ حزيران ١١يف  أبِلغ عنها    ةهتمهي  ، و رتعطيل حركة املرو  
 يف ممارسة الدفاع عن السيد كبريةن هناك عقبات أ، يرى الفريق العامل "متلكاتاملتدمري "و" عرقلة حركة املرورل

إىل و ٢٠٠٦ هيوني/ حزيران ١١ىل  إمارس  /ذارآ ١٢لفترة من    يف ا  اًنفراديحبسه ا ىل  الفريق حتديداً إ   ويشري   ،تشني
ذه اجلـرائم   هب ٢٠٠٦غسطس  أ/ آب ٢٤ يفوإدانته بعدها   حاميه،  مبفيما يتعلق باالتصال     رضت عليه القيود اليت فُ  

لينيي نقضت احلكم دينة حمكمة الشعب الوسطى مبن أورغم . شهرأربع سنوات وثالثة واحلكم عليه بالسجن ملدة أ
هذه إنه كان سُيحاكم على على العكس من ذلك، فبل . السيد تشني منذ ذلك احلنيمل ُيفرج عن ، طعن فيهعند ال

  .٢٠٠٦ نوفمرب/ تشرين الثاين٢٧جراؤها يف عند إعادة حماكمته اليت تقرر إاجلرائم 

 خـذ موقفـاً  تيالفريق العامل لن فإن ، األدىنكمة احملن عحلكم الصادر نقض اقررت ونظراً ألن احملكمة    - ٣٢
 عدم مراعاة حق السيد تشني يف حماكمـة         جراء حماكمة عادلة ونزيهة، ألن    إضمانات  تقيد ب عدم ال حاالت  بشأن  

 وال يستطيع الفريق العامل أن يعلـق        .تهقضيعند إعادة احلكم يف     األقل من حيث املبدأ     عادلة ميكن تداركه على     
.  لديه معلومات كافية توافر  لعدم  عل هبذا القرار، وذلك     صححت احلالة بالف   قد   ةكانت احملكم على مسألة ما إذا     

فإن ، صدور قرار احملكمةرغم باستمرار احتجاز السيد تشني اليت حصل عليها بشأن املعلومات ثبتت دقة ذا إولكن 
  .جداًاً مقلقيعترب ذلك الفريق العامل 

وناشط حمام شهري   السيد تشني   فإن  احلكومة،  ه  تعترض علي  املصدر ومل    ذكره ملا   ، وفقاً ويالحظ الفريق العامل أنه     -٣٣
سياسـة  إطار  لتجاوزات اليت ترتكبها السلطات يف      اتوثيق  صيين فقد بصره منذ نعومة أظفاره، يعكف هو وزوجته على           

 ضد  ضائيةقالدعاوى  يرفع ال والحقاً   القانونية   ةاملشوريقدم  ، و ة بشأن حتديد النسل، والتحقيق يف هذه التجاوزات       احلكوم
جز عدة ن السيد تشني قد احُت أاملسؤولنيالكثرية اليت أبلغه هبا نفس ت بياناالمن  الفريق العامل  ويستنتج. عنينيسؤولني امل امل

  .بتوجيه هتم رمسية ضده أو بدون ذلك، سواء ةنشطمرات فيما يتصل هبذه األ

ملنعه من  ليست فيما يبدو سوى عراقيل يواجههاالسيد تشني وال يزال ويرى الفريق العامل أن التهم اليت واجهها      -٣٤
السيد تشني من   يتواصل حرمان   وهكذا،  . الدفاع عنهم رفع صوته يف    يوكمحام يدافع عن حقوق القرويني      مواصلة عمله   

ومعاقبته على ذلك، وهو للحق يف حرية التعبري املمارسة السلمية  منعه من   دف  نسان وهب عن حقوق اإل  بسبب دفاعه   حريته  
ي تـدخل   أحرية اعتنـاق اآلراء دون       "، الذي يتضمن  نسانعالن العاملي حلقوق اإل    من اإل  ١٩املادة  جب  حق حممي مبو  

حقه يف حريـة    ، ومن ممارسة    "وسيلة ودومنا اعتبار للحدود   وتلقيها ونقلها إىل اآلخرين بأية      فكار  والتماس املعلومات واأل  
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االشـتراك يف اجلمعيـات     لكل فـرد احلـق يف       " :التايلمن اإلعالن ك   ٢٠التجمع على النحو املنصوص عليه يف املادة        
  ".واجلماعات السلمية

  :الرأي التايلر الفريق العامل صد ي،ما تقدموعلى ضوء   -٣٥

 ٩ملـادة   لكونه خيالف املبادئ والقواعد املنصوص عليها يف ا       تعسفي  إجراء   غوانغتشينغتشني  السيد  احتجاز  إن    
  / آذار ١٢ و ٢٠٠٥أغـسطس   / آب ١٢يندرج فيما يتعلـق بـالفترة مـا بـني           و،  من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان    

، يف حـني    الفريق العامـل  اليت ُتعرض على    احلاالت  طبقة على النظر يف      من الفئات امل   األوىلالفئة   يف إطار    ٢٠٠٦مارس  
  . املذكورة يف إطار الفئة الثانية من الفئات٢٠٠٦مارس / آذار١٢يندرج فيما يتعلق بالفترة املمتدة منذ يوم 

ملعايري لتصحيح الوضع وجعله متوافقاً مع ا      اإلجراءات الالزمة    أن تتخذ  الصنيحكومة  إىل  الفريق العامل   يطلب  و  -٣٦
العهد الـدويل اخلـاص     ، وأن تنظر يف إمكانية التصديق على        واملبادئ املنصوص عليها يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان       

  .باحلقوق املدنية والسياسية

  ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٤مد يف اعُت

  )كندا( ١/٢٠٠٧الرأي رقم 
  ٢٠٠٦أغسطس / آب١١موجهة إىل حكومة كندا يف : رسالة

  السيدة ناتايل غيتليف: بشأن

  صدقت الدولة على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  .)٢٠٠٦/.٣٢ من الرأي رقم ١النص ذاته الوارد يف الفقرة (  -١

  .عن تقديره للحكومة لتقدميها املعلومات املطلوبةرب الفريق العامل يع  -٢

 شهراً  ١٦ا بالسجن ملدة    كم عليه ُحقد أبلغه بأن السيدة ناتايل غيتليف، اليت        ن املصدر   أكذلك  الفريق   ويالحظ  - ٣
قضاء ما تبقى    ل ٢٠٠٦ديسمرب  /ولىل فرنسا يف كانون األ    قد أعيدت إ  ،  ابيهمأ من   أطفاهلايف كندا بتهمة خطف اثنني من       

.  قـضائية  حتت مراقبة ها  فري سراح إ أحد القضاة من مدينة    قطلأ،  ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ١٣ ويف. من مدة عقوبتها  
  .، فهي مل تعد قيد االحتجازعليهو

يقرر الفريق العامل، بعد النظر يف مجيع املعلومات املقدمة إليه، ودون إبداء رأي مسبق بـشأن مـا إذا كـان                       -٤
  . من أساليب عمله١٧من املادة ) أ(الحتجاز تعسفياً، حفظ القضية، استناداً إىل الفقرة الفرعية ا

  ٢٠٠٧ مايو/أيار ٨مد يف اعُت
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  )ميامنار( ٢/٢٠٠٧الرأي رقم 
  .٠٠٦يوليه / متوز١٠موجهة إىل حكومة ميامنار يف : رسالة

  السيدة آونغ سان سو كيي: بشأن

  يل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةمل تصدق الدولة على العهد الدو

  .)٣٢/٢٠٠٦ من الرأي رقم ١النص ذاته الوارد يف الفقرة (  -١

  .)٣٢/٢٠٠٦ من الرأي رقم ٣النص ذاته الوارد يف الفقرة (  -٢

. يرحب الفريق العامل بتعاون احلكومة معه بتقدميها املعلومات املطلوبة بشأن احلقائق املزعومة والقانون املطبـق                - ٣
  ويعتقد الفريق أن بإمكانـه إصـدار رأي يف وقـائع           . قد أحال الفريق رد احلكومة إىل املصدر الذي علق عليه بالفعل          و

  .القضية ومالبساهتا

مـن احتـاد   وهي مواطنة  سان سو كيي، آونغالسيدة : وفيما يلي ملخص للمعلومات املقدمة إىل الفريق العامل         -٤
اجلربية يف موضوعة  رهن اإلقامة نوبل للسالم،   ة وحاصلة على جائزة     جل الدميقراطي أمن  لرابطة الوطنية   امني عام   وأميامنار  
حتجاز، وال تزال حمتجزة يف     االالست عشرة األخرية رهن     سنوات  المن  سنوات   ١٠كثر من   د قضت أ  وق. رانغونمرتهلا ب 

ال بتلقـي   و ُيسمح هلا باسـتقبال زوار        وال .ة أعوام ربعأكثر من   منذ أ اتصال بالعامل اخلارجي     دونحمل إقامتها برانغون    
  .اتصاالت هاتفية خارجية

فـرداً   ٧٠من   يف أعقاب حماولة اغتيال قُِتل فيها أكثر         ٢٠٠٣مايو  /وكانت السيدة سو كيي قد اعُتقلت يف أيار         -٥
ن السيدة سو أغم ور .رابطة تنمية التضامن يف االحتاد تنتسب إىلاهلجوم جمموعة وعلى ما ُيذكر، فقد دبرت . من مؤيديها

  .اً ما ُيسمح ألطبائها بزيارهتانادرفإن سالمتها ما زالت مهددة، ألنه من اهلجوم، ت كيي جن

               املبعوث اخلـاص                   براهيم غمباري                        استثنائية من السيد إ          زيارة  السيدة سو كيي          تلقت  ،  ٢٠٠٦مايو  / أيار ٢٤ويف    -٦
           الذي دعا  ، املعين باالتفاق الدويل مع العراق ومسائل سياسية أخرىاخلاص                   ميامنار، واملستشار    يف ة   حلال       املعين با         مني العام   لأل
     من  ا     ج عنه ا  فر       رمسي باإل    عالن                       قد انتهت مدته بدون إ  السيدة سو كيي            احتجاز       أمر     ن   أ          املصدر      ؤكد ي و  .            طالق سراحها  إ   ىل   إ

   . ر خ آ     لعام      مرتهلا                      فترة إقامتها اجلربية يف           السلطات       مددت ،    ٢٠٠٦     مايو  /   يار   أ  ٢٧   ويف   .  ا             اجلربية يف مرتهل       إقامتها

  الـصادر   الدولـة    ةقانون محاي  من   )ب(١٠املادة  كيي حمتجزة مبوجب    السيدة سو   بالقول بأن   املصدر  وجيادل    - ٧
 قابلـة   ،ىل مخس سـنوات   إمن الدولة ملدة تصل     أ على   ي شخص يعترب خطراً   أيز للسلطات احتجاز    جت  يتال،  ١٩٧٥عام  

  .و حماكمةأساس سنوي، دون هتمة أللتجديد على 

. ملسألة احتجاز السيدة سو كيـي      حملية   ئيةراجعة قضا  إلجراء م  فرصةأية   هناك   تليسووفقاً ملا يذكره املصدر،       -٨
تها قامة وبالصحافة منذ بدء الفترة األولية إل      جل الدميقراطي ألرابطة الوطنية من    وقد حرمت من مجيع ُسُبل االتصال بزعماء ا       
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ال ُيسمح هلا بإجراء اتـصاالت      و احملامنيباألقارب أو ب  ل  اصيها أي سبيل لالت   ليس لد و. ٢٠٠٣مايو  /يارأ ٣٠اجلربية يف   
  .وحدهااحلكومة إال حبسب تقدير زيارات و

، وطنيةيتوىل منصب قائد الشرطة الي ، الذيخني يحتدث اللواء    ٢٠٠٦مايو  / أيار ٢٣ويؤكد املصدر أنه يف يوم        -٩
فراج عن الـسيدة سـو كيـي علـى     اإلائالً إن من املرجح أن يكون تأثري    اإلقليمية ق لشرطة  ات املتعلقة با  املؤمتريف أحد   

أخِلي سبيلها وذلك بـسبب     ذا  إعمال شغب   أوجتمعات حاشدة   نه لن تكون هناك     إوبلد ضئيالً   الالسياسي يف   ستقرار  الا
  .اهري هلاتأييد اجلماخنفاض مستوى 

 .ة حـصراً  التغيري السياسي بالطرق الـسلمي     إىل   من الدعاة املعروفني   كيين السيدة سو    ويؤكد املصدر كذلك أ     -١٠
   أو   علـى الدولـة     حمـتمالً   خطـراً  يـي السيدة سـو ك   أن تعترب   تصرف حبسن نية،    تة،  يأي هيئة رقاب  وليس من شأن    
  .تعتقد أهنا كذلك

لسيدة سو كيي مبوجب القـانون، ألن       حتجاز ا  ال شرعين يكون هناك مربر     أنه ال ميكن    ويشدد املصدر على أ     -١١
الستقرار الـسياسي  ونظراً ألهنا ال متثل هتديداً ل. السالم والسكينة العامنيسيادة الدولة أو للخطر ض لن يعرِّ ء سبيلها   إخال

  .يتعسفها حتجاز ااستمرارفإن يف البلد، 

 مني العام ة أهنا األ  ليس من قبيل الصدف   و. السياسيةآرائها   بسبب   يي حمتجزة ن السيدة سو ك   أىل  إوخيلص املصدر     -١٢
 هـا  ورأي هاحتجاز على أساس فكرهـا، وضـمري      العتقال وا ة، وأن ُتنتقى حتديداً لال    ل الدميقراطي أجللرابطة الوطنية من    

  .على حنو ما جتسده أعماهلا يف الرابطة، هاوتعبري

اضطلعت السيدة سو كيـي     ،  ٢٠٠٣يف عام   . رد احلكومة على ادعاءات املصدر على النحو التايل       وميكن إيراد     -١٣
سكينتها مـن حيـث     واجملتمعات احمللية   سالم  ة تلحق الضرر ب   نشطبأ ميامنار   يفخمتلفة  بلدات  رحالت قامت هبا إىل      ثناءأ

بقصد اإلضرار   محالت   أيضاًشنت  وتها  من كرام من مصداقيتها لكي تنال     احلكومة  جريد   لت طباًُخألقت  و. أسباب املعيشة 
، السالم والسكينة العـامني من الدولة و   أل سلوكها يشكل هتديداً  ىل أن   وبالنظر إ . ألعراق الوطنية اوتضامن  بسالمة االحتاد   
  .اليت ترغب يف إحداث أعمال ختريبية الدولة من خماطر العناصر ة من قانون محاي١٠مبوجب املادة فقد احُتجِزت 

د حركة السيدة   املشكَّلة مبوجب القانون قد أصدرت أوامر بتقيي       املركزية   ئةاهليواستطردت احلكومة موضحة أن       -١٤
هذا التقييد  وبعد انقضاء   . ٢٠٠٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٧ىل  إ ٢٠٠٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٨سو كيي من    آونغ سان   
  .حىت اآلنالتقييد على أساس سنوي تمديد مسبقة بمن جملس الوزراء عقوبات ئة اهلياستصدرت سنة واحدة، الذي دام 

  .فراد دون حماكمة صالحية تقييد حركة األمبوجب القانونلسلطات خمولة ردها بتوضيح أن اوختتتم احلكومة   -١٥

  .وقد انطلق الفريق العامل لدى نظره يف الرسالة من االعتبارات الواردة أدناه  -١٦

 حرمانموضوع  ىل معاجلة   إ االحتجاز التعسفي    ألةالفريق العامل املعين مبس   ه هي املناسبة الرابعة اليت يدعو فيها        هذ  -١٧
 يـي سان سو ك  وهذا الشخص هو السيدة آونغ      اإلقامة اجلربية،   الذي يتخذ شكل وضعه رهن      من احلرية    الشخص   نفس

مـا  رسـالة إ   ال ههذيف  يف اآلراء السابقة و   الواردة  ساسية  احلقائق األ و). ٩/٢٠٠٤ و ٢/٢٠٠٢ و ٨/١٩٩٢ انظر اآلراء (
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يف تتعرض مراراً وتكراراًً لشل مشاركتها       احتاد ميامنار    يفعارضة  بارزة من امل  شخصية قيادية   مثة  : و متشاهبة جداً  أ ةمتطابق
وبصرف النظر  .  يف املرتل  قامة اجلربية بوضعها رهن اإل  ضدها يف وقت الحق     أوامر  تطبيق  خالل  احلياة السياسية لبلدها من     

بلغ حد  شكل منهجي ت  بضدها  التدابري املتخذة   فإن  ،  اآلثار الضارة الصحية والنفسية اليت ُيحتمل أن تترتب على ذلك         عن  
ىل منعها من ممارسة حقها يف إ، وهتدف ) السابقةراءاليت تشري إىل اآل ١رقم مداولة الفريق العامل انظر (احلرمان من احلرية  
اكمة احملضمانات  ي عن التمتع ب   السيدة سو كي  أعاق  " تقييدات"فرض  ن نظام   إوعالوة على ذلك، ف   . حرية الرأي والتعبري  

وتعد . ، مثلما أوضحت احلكومة ذاهتا     دون حماكمة   وذلك ألن اإلقامة اجلربية ُيؤمر بفرضها       التعسفي جازحتالمن ا عادلة  ال
ـ   بأنشطة تلحق الضرر ب    يالسيدة سو كي  اضطالع  "دون سند بشأن    احلكومة  اليت أبدهتا   تلميحات  ال " سكينةالـسالم وال
ن السيدة سـو     احلكومة ال تؤكد حىت أ     حتجازها، ألن ر ا ا بتربي ال صلة هل  " بقصد اإلضرار بسالمة االحتاد   محالت  شنها  "و

  .العنفعلى و أو حرَّضت على العداء أىل العنف إ وقت مضى قد جلأت يف أيكيي 

 لوضـع   هتوصياتولالمتثال آلراء الفريق العامل     بشكل واضح   ن عدم استعداد احلكومة     أويالحظ الفريق العامل      -١٨
  .الشديدبعث على القلق ي هو أمر يالسيدة سو كيعلى املفروضة قامة اجلربية وضوع اإلملهناية 

  :الرأي التايلر الفريق العامل صد ي،ما تقدموعلى ضوء   

 ١٩ و ١٠ و ٩لكونه خيالف املواد    تعسفي  ا هو إجراء    من حريته ة آونغ سان سو كيي      إن حرمان السيد    
الواجبة التطبيق لدى النظر    من الفئات   الثة  تني الثانية والث  الفئيف إطار    يندرجو،  من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان    

  .الفريق العاملاليت ُتعرض على احلاالت يف 

 على هذا الرأي يكرر الفريق العامل طلبه إىل احلكومة تصحيح الوضع وجعله متوافقاً مع أحكام اإلعـالن                  وبناًء  -١٩
هذه الظروف هو اإلفراج فوراً عن الـسيدة  ويرى الفريق أن االجراء التصحيحي املناسب يف ظل     . العاملي حلقوق اإلنسان  
  .آونغ سان سو كيي

  ٢٠٠٧ مايو/أيار ٨مد يف اعُت

  )مصر( ٣/٢٠٠٧الرأي رقم 
  ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٥موجهة إىل احلكومة يف : رسالة

   شخصاً آخرين٤٤أمحد علي حممد متويل و: بشأن

  سيةالدولة طرف يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسيا

  .)٣٢/٢٠٠٦ من الرأي رقم ١النص ذاته الوارد يف الفقرة (  -١

  .)٣٢/٢٠٠٦ من الرأي رقم ٣النص ذاته الوارد يف الفقرة (  -٢

يعرب الفريق العامل عن أسفه لعدم تعاون احلكومة معه رغم أنه دعاها مراراً إىل تقدمي معلومات عـن هـذه                      - ٣
  .مكانه إصدار رأي يف وقائع القضية ومالبساهتاغري أن الفريق العامل يعتقد أن بإ. القضايا
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  بـني  شخصاً قد اعُتِقلوا يف الفترة مـا         ٤٥ واردة أمساؤهم أدناه والبالغ عددهم    شخاص ال األويفيد املصدر بأن      -٤
وِضعوا يف احلبس االنفرادي لفترات تراوحت من شـهر         وقد  . رجال مباحث أمن الدولة    على يد    ١٩٩٤ و ١٩٩٠عامي  

للمعتقلني أي أمر بإلقاء القبض عليهم أو       املسؤولون   ومل ُيظهر    . خالهلا للتعذيبُيزعم أهنم تعرضوا    هر،  أشثة  ثالواحد إىل   
  .يد االحتجازال يزالون قو. سباب االعتقالومل يبلغوهم شفوياً بأ، حكوميةصادر عن سلطة أي قرار آخر ذي صلة 

  / آب ٢١كفر املنـصورة، باملنيـا، واعُتِقـل بتـاريخ          فنان، يقيم يف     عاماً،   ٣٩أمحد علي حممد متويل عمره        -٥
  .، وهو حمتجز يف سجن الفيوم١٩٩٠أغسطس 

 ٢٩ طالب يف جامعة القاهرة، يقيم يف القـاهرة، اعُتِقـل بتـاريخ               عاماً، ٣٨عمره  عصام عبد احلميد دياب،       -٦
  ".ليمان أيب زعبل"، وهو حمتجز يف السجن املعروف باسم ١٩٩٠سبتمرب /أيلول

، ١٩٩١مارس / آذار٢اعُتِقل بتاريخ  عاماً، يقيم يف بوالق الدكرور، باجليزة، ٤٠عمره د أمحد حممد سالمة، ولي  -٧
  .وهو حمتجز يف سجن أيب زعبل اخلاضع حلراسة مشددة

، طالب، يقيم يف مدينة شـربا اخليمـة الـصناعية،    ١٩٧١فرباير / شباط٧سالمة عبد الفضيل أمحد، مولود يف        -٨
  .، وهو حمتجز يف سجن أيب زعبل اخلاضع حلراسة مشددة١٩٩١مايو / أيار١٥عُتِقل بتاريخ بالقليوبية، ا

م يف بوالق الـدكرور، بـاجليزة،       ، حماسب، يقي  ١٩٦٥ديسمرب  /  كانون األول  ٦أمحد فخري فرج، مولود يف        -٩
  . مشددة، وهو حمتجز يف سجن أيب زعبل اخلاضع حلراسة١٩٩١مايو / أيار١٧اعُتِقل بتاريخ القاهرة، 

 ٢٩ طالب يف جامعة القاهرة، يقيم يف إمبابة، باجليزة، اعُتِقل بتـاريخ              عاماً، ٤٠عمره  سليمان العبد أبو بكر،       -١٠
  .، وهو حمتجز يف سجن أيب زعبل اخلاضع حلراسة مشددة١٩٩١سبتمرب /أيلول

فربايـر  / شـباط  ١ِقل بتـاريخ     طالب يف جامعة القاهرة، يقيم يف القاهرة، اعتُ         عاماً، ٣٨عمره  طه خليفة طه،      -١١
  .، وهو حمتجز يف سجن أيب زعبل اخلاضع حلراسة مشددة١٩٩٢

 ٢٥ عامل مستقل، يقيم يف شربا مصر، القـاهرة، اعُتِقـل بتـاريخ               عاماً، ٤٤عمره  طه منصور حممد حلمي،       -١٢
  .، وهو حمتجز يف سجن أيب زعبل اخلاضع حلراسة مشددة١٩٩٢يونيه /حزيران

 ٢٦ جنّار، يقيم يف سيف الدين، بالزرقا، دمياط، اعُتِقل بتاريخ            عاماً، ٤١م علي عبد الغفار، عمره      صاحل إبراهي   -١٣
  .، وهو حمتجز يف سجن أيب زعبل اخلاضع حلراسة مشددة١٩٩٢يوليه /متوز

  / تـشرين الثـاين  ٢٨ طالب، يقـيم يف القـاهرة، اعُتِقـل بتـاريخ       عاماً، ٤١عمره  السيد فتحي الشاهري،      -١٤
  .، وهو حمتجز يف سجن أيب زعبل اخلاضع حلراسة مشددة١٩٩٢ نوفمرب

 تشرين  ٧ موظف، يقيم يف قرية مسارة، ديروط، بأسيوط، اعُتِقل بتاريخ            عاماً، ٤٥عمره  شعبان سليمان سعد،      -١٥
  .، وهو حمتجز يف سجن أيب زعبل اخلاضع حلراسة مشددة١٩٩٢نوفمرب /الثاين
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 ٣٠ طالب، يقيم يف طهطا، بسوهاج، اعُتِقـل بتـاريخ            عاماً، ٣٦عمره  في،  عالء الدين عبد الرحيم حممد حن       -١٦
  .، وهو حمتجز يف سجن استقبال طرة١٩٩٢أكتوبر /تشرين األول

 ١٧ طالب يف كلية العلوم، جبامعـة القـاهرة، اعُتِقـل بتـاريخ               عاماً، ٣٨عمره  أمين حممد عبد اجمليد عامر،        -١٧
  . زعبل اخلاضع حلراسة مشددة، وهو حمتجز يف سجن أيب١٩٩٢أغسطس /آب

 ١ ميلك مطعماً، يقيم يف شط حورية، بدمياط، اعُتِقل بتـاريخ             عاماً، ٤٩عمره  عبده حممد الدسوقي الدجاين،       -١٨
  .، وهو حمتجز يف سجن أيب زعبل اخلاضع حلراسة مشددة١٩٩٢يناير /كانون الثاين

 صحفي، يقيم يف شارع أبو عبيـدة اجلـراح، اهلـرم    ، عاما٤٣ًعمره عبد املنعم مجال الدين عبد املنعم منيب،        -١٩
  .، وهو حمتجز يف سجن أيب زعبل اخلاضع حلراسة مشددة١٩٩٢نوفمرب /  تشرين الثاين١١فيصل، باجليزة، اعُتِقل بتاريخ 

 موظف حكومي يقيم يف كفر الفقها، طوخ، بالقليوبية، اعُتِقل           عاماً، ٥٦عمره  عبد الفتاح كامل حممد شحاته،        -٢٠
  .، وهو حمتجز يف سجن أيب زعبل اخلاضع حلراسة مشددة١٩٩٢مارس / آذار١٧بتاريخ 

 تـشرين   ٢٣ عامل مستقل، يقيم يف ديروط، بأسيوط، اعُتِقل بتاريخ           عاماً، ٤٠عمره  أمحد فرج حسني حممد،       -٢١
  .، وهو حمتجز يف سجن الوادي اجلديد١٩٩٢نوفمرب / الثاين

، ٧ موظف مدين، يقيم يف شارع عبد الفتاح عـزب طـرة رقـم                عاماً، ٥٠عمره  مسري حممود حسني مخيس،       -٢٢
  .، وهو حمتجز يف سجن أيب زعبل اخلاضع حلراسة مشددة١٩٩٣نوفمرب / تشرين الثاين١٠ببوالق، اجليزة، اعُتِقل بتاريخ 

 تـشرين   ١٢  طالب، يقيم يف القوصية، بأسيوط، اعُتِقل بتـاريخ         عاماً، ٤٠عمره  أمحد علي حممد عبد الرحيم،        -٢٣
  .، وهو حمتجز يف سجن الوادي اجلديد١٩٩٣أكتوبر /األول

، ١٩٩٣سـبتمرب   / أيلول ١٣ طالب، يقيم يف القاهرة، اعُتِقل بتاريخ         عاماً، ٤٠عمره  صميدة بركات صميدة،      -٢٤
  .وهو حمتجز يف سجن أيب زعبل اخلاضع حلراسة مشددة

قيم يف ميت نعمة، شربا اخليمة، بالقليوبية، اعُتِقل بتـاريخ           طالب، ي   عاماً، ٤٨عمره  صالح عبد العزيز العيدي،       -٢٥
  .، وهو حمتجز يف سجن وادي النطرون اخلاضع حلراسة مشددة١٩٩٣نوفمرب / تشرين الثاين٣٠

 كانون  ٢٢ فنان، يقيم يف جنع العرج، الربامهة، بكفر كنعه، اعُتِقل بتاريخ             عاماً، ٣٨عمره  مسري حممد عبد املنعم،       -٢٦
  .، وهو حمتجز يف سجن الوادي اجلديد١٩٩٣سمرب دي/األول

، ١٩٩٣مـارس   / آذار ٥ عامل مستقل، يقيم يف كفر الشيخ، اعُتِقل بتاريخ           عاماً، ٤٧عمره  السيد حممد دراز،      -٢٧
  .وهو حمتجز يف سجن أيب زعبل اخلاضع حلراسة مشددة

  / تـشرين األول   ٩اعُتِقـل بتـاريخ      طالب، يقيم يف القاهرة،       عاماً، ٤٠عمره  أسامة فاروق عويس رمضان،       -٢٨
  .، وهو حمتجز يف سجن أيب زعبل اخلاضع حلراسة مشددة١٩٩٣أكتوبر 
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  / آذار ٢٠ يقيم يف حـدائق القبـة، بالقـاهرة، اعُتِقـل بتـاريخ               عاماً، ٣٤عمره  مصيلحي محدي حجازي،      -٢٩
  .، وهو حمتجز يف سجن أيب زعبل اخلاضع حلراسة مشددة١٩٩٣مارس 

، وهو ١٩٩٣فرباير  / شباط ٢٧ طالب، يقيم يف قنا، اعُتِقل بتاريخ         عاماً، ٣٤عمره  فخري السمان،   ممدوح حممد     -٣٠
  .حمتجز يف سجن الوادي اجلديد

، ١٩٩٣فربايـر   / شباط ٥ طالب، يقيم يف قنا، اعُتِقل بتاريخ         عاماً، ٣٧عمره  خالد أمحد حسني عبد الوارث،        -٣١
  .وهو حمتجز يف سجن استقبال طرة

، مهندس، يقيم يف شارع اجلامعة ١٩٦٦أكتوبر / تشرين األول١د الصادق مصطفى احلماقي، مولود يف خالد عب  -٣٢
، وهو حمتجز يف سجن أيب زعبل ١٩٩٣أكتوبر / تشرين األول٧، السعادة، شربا اخليمة، بالقليوبية، اعُتِقل بتاريخ   ٥٦رقم  

  .اخلاضع حلراسة مشددة

   عاماً، مهندسة، تقيم يف حي أطلس الصناعي، املنطقة يـاء، شـقة             ٤٧عفت إبراهيم صالح ّمحودين، عمرها        -٣٣
  ، وهـي حمتجـزة يف سـجن أيب زعبـل اخلاضـع             ١٩٩٣مـارس   / آذار ٧، حلوان، القاهرة، اعُتِقلت بتاريخ      ٦رقم  

  .حلراسة مشددة

، ١٩٩٣فرباير  /اط شب ١٦ عاماً، طالب، يقيم يف القاهرة، اعُتِقل بتاريخ         ٣٧محدي أمني إمساعيل عبد اهللا، عمره         -٣٤
  .وهو حمتجز يف سجن الفيوم

 تشرين ١٤ عاماً، طالب، يقيم يف مركز بين سويف للطب البيطري، اعُتِقل بتاريخ ٣٩طارق نعيم رياض، عمره   -٣٥
  .، وهو مسجون حالياً  يف مركز االحتجاز التابع ألجهزة األمن يف بين سويف١٩٩٣أكتوبر /األول

  / كـانون الثـاين    ١٥ عاماً، طالب، يقيم يف القاهرة، اعُتِقل بتاريخ         ٣٨هري، عمره   إمساعيل فتحي السيد الشا     -٣٦
  .، وهو حمتجز يف سجن أيب زعبل اخلاضع حلراسة مشددة١٩٩٣يناير 

   عاماً، معلم، يقيم يف عرب أبو كرمي، ديـروط، بأسـيوط، اعُتِقـل              ٤٧صاحل عبد امللك علي إبراهيم، عمره         -٣٧
  . وهو حمتجز يف سجن الوادي اجلديد،١٩٩٤أغسطس / آب٦بتاريخ 

 عاماً، طالب يف كلية الطب، يقيم يف الطويل سقلطة، بـسوهاج،            ٣٨حممد معوض عبد الرمحن معوض، عمره         -٣٨
  .، وهو حمتجز يف سجن استقبال طرة اخلاضع حلراسة مشددة١٩٩٤يونيه / حزيران١٥اعُتِقل بتاريخ 

م يف جبام، شربا اخليمة، بالقليوبية، معاِلجـة باألعـشاب الطبيـة،             عاماً، تقي  ٤٥صابرة سالمة موسى، عمرها       -٣٩
  .، وهي حمتجزة يف سجن دمنهور١٩٩٤فرباير / شباط١اعُتِقلت بتاريخ 

، طالب، يقيم يف ديـروط، بأسـيوط،        ١٩٧٧أغسطس  / آب ٨حممد لطفي عبد العزيز عبد الرحيم، مولود يف           -٤٠
  . وهو حمتجز يف سجن الوادي اجلديد،١٩٩٤يناير / كانون الثاين١اعُتِقل بتاريخ 
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  ، مهندس إلكتروين، يقيم يف شارع البورصـة        ١٩٥٠يونيه  / حزيران ٤حممد عبد الرحيم الشرقاوي، مولود يف         -٤١
  ، وهو حمتجـز يف سـجن اسـتقبال طـرة اخلاضـع             ١٩٩٤يوليه  / متوز ٢٨، التوفيقية، بالقاهرة، اعُتِقل بتاريخ      ٥رقم  

  .حلراسة مشددة

   عاماً، طالب، يقيم يف قرية طاسة، سـاحل سـليم، بأسـيوط، اعُتِقـل               ٤١ف عبد املتجلي، عمره     خالد خل   -٤٢
  .، وهو حمتجز يف سجن الوادي اجلديد١٩٩٤مايو / أيار٢٠بتاريخ 

 ١١، طالب، يقيم يف فرشوط، بقنا، اعُتِقـل بتـاريخ           ١٩٧١يوليه  / متوز ٥خلف جابر محادة جابر، مولود يف         -٤٣
  .هو حمتجز يف سجن الوادي اجلديد، و١٩٩٤مايو /أيار

  / آب ١٤ عاماً، حمام، يقيم يف جنع محادي، بقنـا، اعُتِقـل بتـاريخ              ٣٦مسري عزب عبد الغين عثمان، عمره         -٤٤
  .، وهو حمتجز يف سجن الفيوم١٩٩٣أغسطس 

 تـشرين   ١٨ عاماً، طالب، يقيم يف ملّوي، باملنيا، اعُتِقـل بتـاريخ            ٣٥هشام عزب عبد الغين عثمان، عمره         -٤٥
  .، وهو حمتجز يف سجن الفيوم١٩٩٤أكتوبر /األول

 ١٥ عاماً، طالب، يقيم يف اجلبار، طما، بسوهاج، اعُتِقل بتـاريخ  ٣٧هباء الدين خلف علي عبد الرحيم، عمره       -٤٦
  .، وهو حمتجز يف سجن الوادي اجلديد١٩٩٤أبريل /نيسان

 ١٩يقيم يف العقال البحري، بأسيوط، اعُتِقـل بتـاريخ           عاماً، طالب،    ٣٧عاطف حممد أمحد عبد اهللا، عمره         -٤٧
  .، وهو حمتجز يف سجن الوادي اجلديد١٩٩٤مارس /آذار

 تـشرين   ١ عاماً، طالب، يقيم يف بين سويف، اعُتِقـل بتـاريخ            ٤١عبد املنعم عبد الرزاق عبد املوىل، عمره          -٤٨
  . مشددة، وهو حمتجز يف سجن أيب زعبل اخلاضع حلراسة١٩٩٤نوفمرب /الثاين

 ١٩ عاماً، طالب، يقيم يف بين حرب، طهطا، بسوهاج، اعُتِقل بتاريخ            ٣٦عبد اللطيف علي عبد العمار، عمره         -٤٩
  .، وهو حمتجز يف سجن الوادي اجلديد١٩٩٤مارس /آذار

عـن   ة صادر ةداريإ أوامرمبوجب  وعند انتهاء مدة احلبس االنفرادي هلؤالء األشخاص، أبِلغوا بأهنم سيسجنون             -٥٠
مـا  اليت  الطوارئاملتعلقة حبالة اللوائح ب اإلدارية عمالًوامر األهذه وقد صدرت .  االحتجازدمدومل ُتحدد  . وزير الداخلية 

 ٣٠  يـوم   يف ئالطـوار وقد ُمدِّد العمل بقانون     . ١٩٨١كتوبر  أ/ول تشرين األ  ٦سارية املفعول دون انقطاع منذ      زالت  
  .رىأخ ملدة ثالث سنوات ٢٠٠٦بريل أ/نيسان

 عتقـال يـسمح با  ،  ١٩٥٨الصادر عام    ١٦٢القانون رقم   هو  قانون الطوارئ، و  ووفقاً ملا يذكره املصدر، فإن        -٥١
، العقـاب   من  لإلفالت  مناخاً هيئ ي  القانون نأويرى املصدر   . جل غري مسمى دون حماكمة     أل هم واحتجاز اً تعسفي األفراد

  .ساءة معاملةوإحاالت تعذيب يفسح اجملال الرتكاب قد األمر الذي 
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إحـدى  مـام   أ احتجازهم   من االعتراض على  مع ذلك   متكنوا  شخاص  بعض هؤالء األ  ويضيف املصدر قائالً إن       -٥٢
 يف معظـم احلـاالت      أمـرت و احملاكم العسكرية، اليت     أالدولة   أمام احملاكم االستثنائية ألمن      ساساًأقضائية،  ال اتسلطال

إداريـة جديـدة باحتجـازهم      صدرت أوامر   أ و ئيةتثل هلذه القرارات القضا   مت مل   ةداريالسلطة اإل ، ولكن   راج عنهم باإلف
  .الطوارئاليت متنحها إياها حالة ت صالحياباستخدام ال

 هنا مل تتبـع   فإ والسياسية،   ة يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدني      اًولة طرف أنه برغم كْون مصر د    ويزعم املصدر     -٥٣
  . من العهد٤الطوارئ اليت حتكمها املادة حكامه بالكامل بسبب حالة مطلقاً أ

مبوجب صالحيات االعتقـال    مة أو حماكمة، و   دون هت ووفقاً ملا يذكره املصدر، فإن هؤالء األشخاص حمتجزون           -٥٤
مـن  يف أهنم   شتبه  البعض منهم يُ  و. ومل يسبق هلم قط أن ُحوِكموا على جرمية ما أو أديُنوا بارتكاهبا           . ة فقط ال غري   دارياإل
وإال لكانوا قد ُعرضوا علـى      ف،  نعمال ع أيف  هم مل يشاركوا قط      ولكن ها،مؤيديمن  و  ة أ سالمية حمظور إء مجاعات   عضاأ
  .ئية وُوجهت هلم ُتهم وحوكموا عسكرية او استثناكمةحم

ـ بلغ حد ألشخاص تاليت ُيعتقل فيها هؤالء االسجون ومراكز االحتجاز  أن األوضاع يف     املصدر   ضيفوي  -٥٥  ةاملعامل
واكتظاظ   والرعايه الطبيةانعدام النظافةاألمراض بسبب اإلصابة بمن ويعاين كثريون منهم   . ةو املهين أ ةنسانيإو الال أ ةاسيالق

  .نوعية الغذاءرداءة والسجون 

وقـد عجـزت    .  أي أساس قانوين    ال يستند إىل   شخاص تعسفي ألنه  ن احتجاز هؤالء األ   أىل  إوخيلص املصدر     -٥٦
  . عاما١٢ًكثر من على مدى أاعتقاهلم واستمرار احتجازهم قرار يربر ي أ تقدمي نعن السلطات حىت اآل

تلك اآلراء من   ما يترتب على    بسبب  آرائهم السياسية و  وجيادل املصدر أيضاً بالقول بأن هؤالء حمتجزون بسبب           -٥٧
نسان والعهـد الـدويل اخلـاص       عالن العاملي حلقوق اإل    من اإل  ١٩ املادة   كفولة مبوجب  يف حرية التعبري امل    حقهمممارسة  

  .باحلقوق املدنيه والسياسية

العهـد   شخصاً خيالف العديد من مـواد        ٤٥وختاماً، يرى املصدر أن احتجاز هؤالء األشخاص البالغ عددهم            -٥٨
  . والسياسيةةالدويل اخلاص باحلقوق املدني

  عيـة  ائلعناصـر الوق  فإن لديه مـن ا    ،  عهمصر م حكومة  تعاون  رغم عدم   بنه  أيف البداية   ويالحظ الفريق العامل      -٥٩
 شخصاً،  ٤٥األفراد احملتجزين البالغ عددهم     ن  أ ال جدال فيه     اومم. ةاملوضوعياالدعاء  سس  أالختاذ موقف بشأن    ما يكفي   

 ١٩٩٠بـني عـامي     الذي مت حتديد أمسائهم وأعمارهم وتواريخ احتجازهم بدقة، قد أُلقي القبض عليهم يف الفترة مـا                 
وقد .  عاماً ١٧إىل   ١٣لفترة تتراوح من     ظلوا رهن االحتجاز  م  بعبارة أخرى، فإهن  و. رهن االحتجاز يزالون  ال   و ١٩٩٤و

ـ     م، يف حني متكن بعضهم من احل       احتجازه مشروعيةالطعن يف   عجز معظمهم عن     ـ  أصول على قرار قضائي ي إخالء مر ب
  .طلق سراح أي منهمولكن مل ُيسبيلهم، 

ممـا ميثـل    ،دون هتمهذه  ة االحتجاز الطويلفتراتن تربر أميكن ال حالة الطوارئ     أن حىت  لعامل الفريق ا  يرىو  -٦٠
تقدمي طلـب    فإن احلكومة، بعدم مساحها للمعتقلني ب      وعالوة على ذلك  . جراء حماكمة عادلة  إضمانات  التفافاً كامالً على    

عادة النظر يف   إأن يلتمسوا   يت متكنوا فيها من     بتجاهلها األوامر القضائية بإخالء سبيلهم يف احلاالت ال       و  أحد القضاة، أ  ىل  إ
الفريق العامـل يف غيـاب       وعليه، يرى    . االحتجاز ة على شرعي  ئية السلطة القضا  ةيطرأبطلت س احتجازهم، قد   موضوع  
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الفئة الثالثة مـن    يف إطار   تعسفي  أعاله من احلرية هو إجراء       ذكورينشخاص امل ألن حرمان ا  أي رد من احلكومة     ورود أ 
  .الفريق العاملاالت اليت ُتعرض على النظر يف احلالواجبة التطبيق لدى الفئات 

حرموا من حريتـهم     شخصاً قد    ٤٦البالغ عددهم   ن املعتقلني   بأدعاء املصدر   ويالحظ الفريق العامل كذلك أن ا       -٦١
 مـن  من حرماهنرى أولذلك، ي . هو ادعاء مل يتعرض للنفيتعبريهم عن آرائهم السياسية اليت تتعارض مع احلكومة    بسبب  
ـ         ١٩ املادة   املكفول مبوجب ن ممارسة حقهم يف حرية التعبري       ناجم ع احلرية    ة من العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدني

النظـر يف   الواجبة التطبيق لـدى     الفئة الثانية من الفئات      يف إطار    يضاًى ذلك، فإنه حرمان تعسفي أ     وبناء عل ،  والسياسية
  .لفريق العاملااالت اليت ُتعرض على احل

  :يلالرأي التار الفريق العامل صد ي،ما تقدموعلى ضوء   -٦٢

 ٤٤واألشخاص اآلخرين الذين وردت أمساؤهم آنفاً والبالغ عـددهم          أمحد علي حممد متويل     إن حرمان السيد      
يف  يندرجو،  لسياسية وا ةمن العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدني      ٩ملادة  لكونه خيالف ا  تعسفي  هو إجراء    ممن حريته فرداً  

  .الفريق العاملاليت ُتعرض على احلاالت تطببق لدى النظر يف الالواجبة من الفئات إطار الفئتني الثانية والثالثة 

وبناء على هذا الرأي، يطلب الفريق العامل إىل احلكومة تصحيح الوضع وجعله متوافقاً مع أحكام العهد الدويل                   -٦٣
ويرى الفريق أنه نظراً لبقاء هؤالء األشخاص فترة زمنية طويلة رهن االحتجاز، فـإن              . سياسيةاخلاص باحلقوق املدنية وال   

  .اإلجراء التصحيحي املناسب هو اإلفراج عنهم فوراً

  ٢٠٠٧ مايو/أيار ٨مد يف اعُت

  )اململكة العربية السعودية( ٤/٢٠٠٧الرأي رقم 

  ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ سبتمرب ويف/ أيلول٢٩موّجهتان إىل احلكومة يف : رسالتان

  السيد فائز عبد احملسن القايد والسيد خالد بن حممد الراشد: بشأن

  الدولة ليست طرفاً يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  .)٣٢/٢٠٠٦ من الرأي رقم ١النص ذاته الوارد يف الفقرة (  - ١

  .)٣٢/٢٠٠٦قم  من الرأي ر٣النص ذاته الوارد يف الفقرة (  - ٢

ويف غياب أية معلومات من     . على ضوء االدعاءات املقدمة، كان الفريق العامل سريحب بتعاون احلكومة           - ٣
احلكومة، يعتقد الفريق العامل أن باستطاعته إصدار رأي بشأن وقائع القضيتني ومالبساهتما، ال سيما وأن الدولة                

  .غمل تطعن يف الوقائع واالدعاءات الواردة يف البال

  ، وحيمل بطاقـة اهلويـة      ١٩٦٢مارس  / آذار ١٨السيد خالد بن حممد الراشد مواطن سعودي مولود يف            - ٤
 الصادرة من الدمام، ويعمل مدرساً يف مدرسة فهد بن مفلح السبيعي يف الثقبة مبحافظة               ١٠٦١٠٤٢٣٢٣٦رقم  

  . الدمام ومعروف أنه عضو فيما يسمى حركة اإلصالحيني
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الواردة فإن السيد الراشد ألقى القبض عليه أفراد من جهاز املخابرات يف مكة املكرمة وحسب املعلومات   - ٥
ومل . وكان قد أدىل بتصرحيات أعرب فيها عن معارضته لبعض السياسات احلكومية. أثناء أداء العمرة برفقة زوجته

تبيَّن له أمر قبض، ومل ُتوضح له أسباب إلقاء القبض عليه   .ُي

د الراشد قد ُوضع يف حبس انفرادي وتعرَّض ملعاملة سيئة أثناء القـبض عليـه وأثنـاء                 وذُكر أن السي    - ٦
وأُحيل السيد الراشد بعد أيام من إلقاء القبض عليه إىل سجن احلاير بالقرب من مدينة الرياض، حيث                 . احتجازه

  . وتفيد التقارير بأن صحته يف تدهور خطري. ُيحتجز حالياً

 عاماً، وهو طالب بكلية العلوم اإلدارية جبامعة        ٢٢سن القايد مواطن سعودي عمره      والسيد فائز عبد احمل     - ٧
  .ابن سعود بالرياض

 ١٢ وحسب املعلومات الواردة، فإن السيد القايد ألقى القبض عليه أفراد جهاز املخابرات يف الرياض بتاريخ                - ٨
  . توجيه هتمة له، دون وجود أمر قبض أو ٣٠/١٧، يف الساعة ٢٠٠٥أكتوبر /تشرين األول

وذُكر أن جهاز املخابرات ألصق بالسيد القايد هتمة االتصال باللجنة العربية حلقوق اإلنسان وإرسـال                 - ٩
  . معلومات إليها، عن طريق اإلنترنت، تتعلق باحتجاز جميد محدان بن راشد القايد، وحبالة السجون يف الرياض

ز عبد احملسن القايد هتمة رمسية بارتكاب أية جرمية، كما أهنما مل ومل ُتوجَّه إىل خالد بن حممد الراشد وفائ  - ١٠
بلغا مبدة حبسهما   ومل ميثُال أمام موظف قضائي، ومل ُيسمح هلما بتعيني حمام، ومل ُتتح هلما إمكانية الطعـن يف                 . ُي
  .مشروعية احتجازمها

مل سوى أن يـستنتج أن احتجـاز        ومبا أنه مل يرد طْعن يف ادعاءات املصدر، فليس بإمكان الفريق العا             - ١١
وهذا الظرف حبد ذاته جيعل احتجازمها خمالفـاً بالكامـل         . الشخصني املذكورين أعاله ليس له أي أساس قانوين       

  . للقواعد الدولية الواجبة التطبيق، ويشكل انتهاكاً بالغ اخلطورة حلق هذين الشخصني يف التمتع باحلرية

بلغا بالتهم املوجهة إليهما؛ ومل ُيسمح هلما بتوكيل حمام للدفاع عنهما؛           فالشخصان املذكوران أعاله مل يُ      - ١٢
  . شهراً، على التوايل١٩ شهراً و١٤ومل ميثُال أمام قاض منذ إلقاء القبض عليهما، أي منذ 

وباإلضافة إىل ذلك، ووفقاً للمعلومات اليت أوردها املصدر، واليت مل تطعن احلكومة يف صـحتها، فـإن       - ١٣
 السيد الراشد غري املشروع كان سببه الوحيد هو عضويته فيما يسمى حبركة اإلصالحيني، يف حـني أن                  احتجاز

  . السيد القايد احُتجز بسبب أنشطته بوصفه مدافعاً عن حقوق اإلنسان، فقط ال غري

 أن ونتيجة لذلك، ويف غياب أية حجة خماِلفة من احلكومة، ليس بوسع الفريق العامل سوى أن يـستنتج       - ١٤
هذين الشخصني احُتجزا ألنشطتهما السياسية فقط، وبسبب ممارستهما املشروعة حلقِّهِما يف حرية الرأي وحلقِّهما 

  . يف حرية التعبري

  :وعلى ضوء ما ذُكر أعاله، يصدر الفريق العامل الرأي التايل  - ١٥
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 العـاملي حلقـوق      من اإلعالن  ١٩ و ٩إن احتجاز السيد الراشد والسيد القايد خيالف املادتني           
اإلنسان، ويندرج ضمن الفئتني األوىل والثانية الواجبيت التطبيق لدى النظر يف احلاالت اليت ُتعرض علـى     

  . الفريق العامل

وبناء على هذا الرأي، يطلب الفريق العامل إىل احلكومة أن تتخذ التدابري الالزمة لتصحيح وضع هذين                  - ١٦
  .يري واملبادئ الواردة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسانالشخصني وجعله متوافقاً مع املعا

ويوصي الفريق العامل احلكومة كذلك بأن تدرس إمكانية أن تصبح طرفاً يف العهـد الـدويل اخلـاص                    - ١٧
  .باحلقوق املدنية والسياسية

  ٢٠٠٧مايو / أيار٨اعُتمد يف   

  )قطر( ٥/٢٠٠٧الرأي رقم 

  ٢٠٠٦ديسمرب /نون األول كا٦موّجهة إىل احلكومة يف : رسالة

  السيد حامد عالء الدين شحادة: بشأن

  الدولة ليست طرفاً يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  .)٣٢/٢٠٠٦ من الرأي رقم ١النص ذاته الوارد يف الفقرة (  - ١

  .يعرب الفريق العامل عن تقديره للحكومة لتقدميها املعلومات املطلوبة  - ٢

  .)٣٢/٢٠٠٦ من الرأي رقم ٣ذاته الوارد يف الفقرة النص (  - ٣

ويالحظ الفريق العامل أيضاً أن املصدر أبلغه أن حامد عالء الدين شحادة، الذي كان قد أُلقي القبض                   - ٤
  .وهو، بالتايل، مل يعد حمتجزاً. ٢٠٠٦نوفمرب / قد أُطلق سراحه يف تشرين الثاين٢٠٠٥مارس / آذار٢٠عليه يف 

يق العامل، بعد النظر يف مجيع املعلومات املقدمة له، ودون إبداء رأي مسبق بشأن ما إذا كان                 ويقرر الفر   - ٥
  . من أساليب عمله١٧من املادة ) أ(االحتجاز تعسفياً حفظ القضية استناداً إىل الفقرة الفرعية 

  .٢٠٠٧مايو / أيار٩اعتمد يف   
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  )موريتانيا (٦/٢٠٠٧الرأي رقم 
  ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٢٠ومة يف موّجهة إىل احلك: رسالة

   شخصاً آخرين١٧السيد حممد سيديا ولد أجدود و: بشأن

  الدولة طرف يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  .)٣٢/٢٠٠٦ من الرأي رقم ١النص ذاته الوارد يف الفقرة (  - ١

  .)٣٢/٢٠٠٦ من الرأي رقم ٣النص ذاته الوارد يف الفقرة (  - ٢

حممد سيديا ولد أجدود،    :  التالية كما يلي   ١٨ل أُبلغ الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي باحلاالت ا         - ٣
  ؛٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٥ ويعمل مدرسا، أُلقي القبض عليه يف ١٩٥٩املولود عام 

 ٢٥ عليه يف   ويعمل مدرساً وإمام مسجد، أُلقي القبض      ١٩٦٦عبد اهللا ولد أمحد ولد أمينو، املولود عام           - ٤
  ؛٢٠٠٥أبريل /نيسان

 ٢٥  ويعمل مدرساً وإمام مسجد، أُلقي القبض عليه يف        ١٩٧٦حممد موحِّد ولد حممد عبد احلق، املولود عام           - ٥
  ؛٢٠٠٥مايو /أيار

 وحيمل درجة الدكتوراه يف األدب  ١٩٦٨حممد ولد أمحد ولد سيد أمحد، املعروف بالشاعر، املولود عام             - ٦
  ؛٢٠٠٥أبريل / نيسان٢١بض عليه يف والشعر، أُلقي الق

  ؛٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٥ ويعمل مدرساً، أُلقي القبض عليه يف ١٩٧٢أمحد ولد الكوري، املولود عام   - ٧

  ؛٢٠٠٥مايو / أيار٢ ويعمل مدرساً، أُلقي القبض عليه يف ١٩٦٥حممد حمفوظ ولد أمحد، املولود عام   - ٨

  ؛٢٠٠٥مايو / أيار٢ ويعمل سائقاً، أُلقي القبض عليه يف ١٩٧٢حممد حممود ولد سالك، املولود عام   - ٩

  ؛٢٠٠٥مايو / أيار٢ وهو طالب جامعي، أُلقي القبض عليه يف ١٩٨٤حممد األمني ولد حسن، املولود عام   - ١٠

 ٢ ويعمل يف جمال الغرافيك، أُلقـي القـبض عليـه يف             ١٩٨١حممد حسن ولد حممد عبد الرمحن، املولود عام           -١١
  ؛٢٠٠٥ مايو/أيار

  ؛٢٠٠٥مايو / أيار٣ وهو طالب جامعي، أُلقي القبض عليه يف ١٩٧٦حممد ولد عبد الودود، املولود عام   - ١٢

  ؛٢٠٠٥مايو / أيار٣ ويعمل مدرساً، أُلقي القبض عليه يف ١٩٦٤أمحد ولد حممد عبد اهللا، املولود عام   - ١٣

  ؛٢٠٠٥مايو / أيار٣ أُلقي القبض عليه يف  ويعمل مدرساً،١٩٧١حممد األمني ولد سالك، املولود عام   - ١٤
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 ٦ ويعمل مدرساً وإمام مسجد، أُلقي القبض عليـه يف           ١٩٦٤سيدي حممد ولد أمحد فال، املولود عام          - ١٥
  ؛٢٠٠٥أبريل /نيسان

 ٦ وهو طالب يدرس العلوم الدينية، أُلقي القبض عليه يف           ١٩٧٨أمحد ولد هني ولد مولود، املولود عام          - ١٦
  ؛٢٠٠٥ل أبري/نيسان

 ٦ وهو طالب يدرس العلوم الدينية، أُلقي القبض عليـه يف            ١٩٧٩عبد الرمحن ولد الغوث، املولود عام         - ١٧
  ؛٢٠٠٥أبريل /نيسان

  ؛٢٠٠٥أبريل / نيسان٦ ويعمل حباراً، أُلقي القبض عليه يف ١٩٨٠سيد ولد أباه اإلمام، املولود عام   - ١٨

، اجلزائري اجلنسية ويعيش يف موريتانيا، وهو       ١٩٧٢يناير  /لثاين كانون ا  ١٦إمساعيل عيسى، املولود يف       - ١٩
يعمل مدرساً يف املرحلة الثانوية ويدرس من أجل احلصول على درجة املاجستري يف احلقوق، أُلقي القبض عليه يف                  

  ؛٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٩

نيا ويدرس العلوم الدينيـة،     ، واجلزائري اجلنسية ويعيش يف موريتا     ١٩٧٤عبد اجمليد بلبشري، املولود عام        - ٢٠
  .٢٠٠٥يونيه / حزيران٣أُلقي القبض عليه يف 

وتفيد املعلومات الواردة بأن هؤالء األشخاص، احملتجزين حالياً يف السجن املدين يف نواكشوط، قد أُلقي القبض                  -٢١
الشخصيات املعارِضة، ورؤساء  أثناء محلة اعتقاالت استهدفت ٢٠٠٥يونيه /أبريل وحزيران/عليهم يف الفترة ما بني نيسان     

الرابطات، واملدرسني، واحملامني، والصحفيني، فضالً عن املواطنني العاديني املعروف عنهم إعراهبم عن وجهات نظر تنتقد               
  .ومل ُيبلغ هؤالء األشخاص بأسباب إلقاء القبض عليهم، ومل ُيخطروا بالتهم املوجهة إليهم. سياسة احلكومة

 يوماً، بعضهم يف مدرسـة الـشرطة يف         ٤٤ إىل   ٢٠بس انفرادي لفترات تراوحت من    وقد ُوضعوا يف ح     - ٢٢
. ، دون أن يعلموا حىت بالسبب احلقيقي إللقاء القبض عليهم٢نواكشوط، والبعض اآلخر يف قسم شرطة املينا رقم 

  . ويضيف املصدر أهنم تعرضوا ألعمال تعذيب خطرية وملعاملة ال إنسانية ومهينة إىل حد بعيد

وقد ذكرت احلكومة حينئذ إن هؤالء األشخاص أُلقي القبض عليهم يف إطار قضية تتعلق باألمن الداخلي   - ٢٣
للدولة، وإهنم متهمون باالنتماء إىل مجاعة متطرفة تعمل خارج اإلطار القانوين، وتلجأ إىل العنـف، وتـستغل                 

األشخاص، أثناء عملية استجواهبم، التعبري عن وقد أُخذ على هؤالء . املساجد ألغراض الدعاية السياسية والطائفية
  . أفكار ختريبية وخمالفة ملصاحل احلكومة

، أحال رجال الشرطة القضائية هؤالء األشخاص       ٢٠٠٥يوليه  / متوز ١٢مايو و / أيار ٩ويف الفترة ما بني       - ٢٤
منظمـة إجراميـة،    واُتهموا بارتكاب أفعال تتعلق بتـشكيل       . إىل املدعي العام للجمهورية مبحكمة نواكشوط     

وبالتزوير، وارتكاب أفعال حمظورة من شأهنا أن تعرِّض بلدهم لعمليات انتقامية؛ وهي أفعال منصوص عليها يف                
 ٠٩٨- ٦٤ من القانون    ٨ و ٣من القانون اجلنائي؛ ويف املادتني       ٢٤٧، و ٢٤٦، و ١٤٣، و ١٤٢، و ١٤١ و ٧٧املواد  

 كانون  ٢٣ الصادر يف    ٠٠٧- ٧٣ظمات، واملعدل بالقانون     واخلاص بتكوين املن   ١٩٦٤يوليه  / متوز ٩الصادر يف   
 مـن القـانون     ٢٠ و ٣؛ ويف املادتني    ١٩٧٣يوليه  / متوز ٢ الصادر يف    ١٥٧- ٧٣، والقانون   ١٩٧٣يناير  /الثاين
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وطلب املدعي العام إىل قاضي التحقيق .  اخلاص باملساجد٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢٤ الصادر يف ٠٣١- ٢٠٠٣
  . املضي يف املقاضاة وإصدار أمر احتجاز ضد املتهمنييف الدائرة األوىل

، فإن العديد من األشخاص احملتجزين يف الوقت نفسه، ويف ظـل الظـروف              ٢٠٠٥سبتمرب  /ومنذ أيلول   - ٢٥
 الذين ورد ذكرهم أعـاله فلـم        ١٨ل أما األشخاص ا  . نفسها، وبالتهم ذاهتا، أُطلق سراحهم يف إطار عفو عام        

وقد وافق قاضي التحقيـق علـى   . التايل، تقدم حماموهم بطلبات إلطالق سراحهم مؤقتاً     وب. يشملهم ذلك العفو  
إال أن مكتب املدعي . ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٤الطلبات وأمر بإطالق سراحهم مؤقتاً مبوجب املرسوم الصادر يف 

ائرة االهتـام يف    ، أصدرت د  ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ٦ويف  . العام طعن فوراً يف ذلك القرار بسبب خطورة الوقائع        
حمكمة االستئناف يف نواكشوط، وهي السلطة القضائية املخولة صالحية إعادة النظر يف قرارات قاضي التحقيق،               

  .ولكن املدعي العام تقدم بطعن بالنقض ضد قرار هذه السلطة القضائية. حكماً هنائياً يؤيد أمر القاضي

وهؤالء األشخاص  .  وفقاً للقانون احمللي، واجب اإلنفاذ     وحسبما أورد املصدر، فإن حكم دائرة االهتام،        - ٢٦
احُتجزوا بسبب التعبري سلمياً عن رأيهم السياسي؛ وظلوا حمتجزين ألن السلطات رفضت أن تطبق عليهم العفو                

واستمر احتجازهم بسبب رفض السلطات إطالق سراحهم على الرغم من صدور . العام الذي ُمنح لسجناء الرأي
  . احملكمة يقضي بإطالق سراحهم بشكل مؤقتحكم هنائي من

وال يزال األشخاص املذكورون حمرومني من حريتهم، وهو ما ميثل انتهاكاً لإلجراء الذي حدده القانون                 - ٢٧
احمللي املوريتاين، الذي ال ينص على أنه جيوز، يف حالة االحتجاز املؤقت، أن يكون حكم دائرة االهتـام التابعـة                  

  . لطعن بالنقض يترتب عليه إلغاء ذلك احلكمللمحكمة موضوعاً 

ومل يثبـت   . ويضيف املصدر أن هؤالء األشخاص احُتجزوا بسبب التعبري سلمياً عن آرائهم الـسياسية              - ٢٨
وهذا هو السبب الذي جعل قاضي التحقيق املكلف مبلـف          . ارتكاهبم ألي فعل حمدد ميكن جترميه واحملاكمة عليه       

  .  بصفة مؤقتة، وجعل كذلك دائرة االهتام باحملكمة تؤيد أمر القاضيالقضية يأمر بإطالق سراحهم

ويرى الفريق العامل أن استمرار احتجاز هؤالء األشخاص على الرغم من حكم دائرة االهتام مبحكمـة                  - ٢٩
االستئناف يف نواكشوط، الذي أمر بإطالق سراحهم بصفة مؤقتة، يشكل انتهاكاً ملبـدأ مـشروعية إجـراءات            

وبالتايل، فإن حرماهنم من احلرية ليس له أساس قانوين نظراً لصدور حكم هنائي من احملكمة يقـضي                 . ازاالحتج
  .بإطالق سراحهم بصفة مؤقتة، وهو احلكم الذي رفضت السلطات إنفاذه

  :وعلى ضوء ما ذُكر أعاله، يصدر الفريق العامل الرأي التايل  - ٣٠

 ١٠ و ٩تهم هو إجراء تعسفي لكونه خيالف املـادتني          املذكورين من حري   ١٨ل إن حرمان األشخاص ا     
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية،          ١٤ و ٩من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، واملادتني       

  .ويندرج ضمن الفئة األوىل من الفئات الواجبة التطبيق لدى النظر يف احلاالت اليت ُتعرض على الفريق العامل

على هذا الرأي، يطلب الفريـق العامل إىل احلكومـة أن تتخذ التدابري الالزمة لتصحيح وضـع               وبناء    - ٣١
  .هؤالء األشخاص

  ٢٠٠٧مايو / أيار٩اعُتمد يف   
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  )أستراليا( ٧/٢٠٠٧الرأي رقم 

  ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٧موّجهة إىل احلكومة يف : رسالة

 وفضل صيادي، وعبد اهللا مرحي، وأمحد رعد، وعزت رعـد،           عامر هّدارة، وشني كينت، وعز الدين عتيق،      : بشأن
  وهاين طه، وأمين جود، وشوقي محود، وماجد رعد، وبسام رعد، وعبد الناصر بن بريكة

  الدولة طرف يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  .)٣٢/٢٠٠٦ من الرأي رقم ١النص ذاته الوارد يف الفقرة (  - ١

  .)٣٢/٢٠٠٦ من الرأي رقم ٣لوارد يف الفقرة النص ذاته ا(  - ٢

وقد أُبلغ املصدر برد . يرحب الفريق العامل بتعاون احلكومة اليت قدمت له معلومات عن ادعاءات املصدر  - ٣
  . احلكومة وأبدى مالحظاته بشأنه

 سنة، وشـني    ٢٦عامر هّدارة البالغ من العمر      : وقد أُبلغ الفريق العامل بالقضية املوجزة أدناه كما يلي          - ٤
 سنة، وعبد اهللا مرعـي      ٢٥ سنة، وعز الدين عتيق، وفضل صيادي البالغ من العمر           ٢٩كينت البالغة من العمر     

 سنة، وهاين طه    ٢٤ سنة، وعزت رعد البالغ من العمر        ٢٢ سنة، وأمحد رعد البالغ من العمر        ٢١البالغ من العمر  
 سنة، وماجد   ٢٦ سنة، وشوقي محود البالغ من العمر        ٢١ر   سنة، وأمين جود البالغ من العم      ٣١البالغ من العمر    

 ٤٥ سنة، وعبد الناصر بن بريكة البالغ من العمر ٢٤ سنة، وبسام رعد البالغ من العمر ٢٢رعد البالغ من العمر 
يهم سنة، والذي حيمل اجلنسية اجلزائرية واجلنسية األسترالية، وُيعرف أيضاً بأيب بكر، اعُتقلوا مجيعهم وُوجهت إل              

هتمة تكوين خلية إرهابية، وذلك يف أعقاب سلسلة من محالت مكافحة اإلرهاب نفذهتا شرطة نيوساوث ويلز،                
نوفمرب / تشرين الثاين٨ منهم يف ١٠وقد أُلقي القبض على . وشرطة فكتوريا والشرطة االحتادية يف سيدين وملبورن

 ٣١وقي محود، فقد أُلقي القـبض علـيهم يف          ماجد رعد، وبسام رعد، وش    : ، أما الثالثة اآلخرون وهم    ٢٠٠٥
  .٢٠٠٦مارس /آذار

 جبرائم إرهابية خمتلفة مبوجب أحكام مكافحة اإلرهاب الواردة يف القانون اجلنائي ١٣ل واُتهم احملتجزون ا  - ٥
مـن  ومل ُيتـهم أي   . وتتعلق هذه اجلرائم باالنتماء وتقدمي الدعم إىل منظمة إرهابية مل ُيذكر امسها           . ١٩٩٥لعام  

ووفقاً ملا ذكره حمامو الدفاع     . احملتجزين باملشاركة يف فعل إرهايب، أو ارتكاب فعل ما متهيداً للقيام بعمل إرهايب            
عن احملتجزين، فإن األدلـة اليت سيقت ضد موكليهم ضعيفة، إذ تستند جزئياً إىل أقاويل وإشاعات، كما أهنـا                  

  .واهنة وهامشية

احملاكمة وصنفتهم السلطة اإلصـالحية التابعـة للدولـة، أي إصـالحيات            وهؤالء األشخاص حمتجزون رهن       -٦
التابعة لسجن باروون املشدد احلراسة، بالقرب من غيلونغ ) Acacia Unit(فيكتوريا، حبيث ُيحتجزون يف وحدة أكاسيا 

 يعيش يف ظلها عادة     ووفقاً ملا ذكره املصدر، فإن أوضاع احتجازهم قمعية وتتعارض بوضوح مع النظم اليت            . يف فيكتوريا 
كذلك فإن بعض   ). ٢٠٠٤(السجناء غري املدانني، واليت تنص عليها املبادئ التوجيهية القياسية الدنيا للسجناء األستراليني             
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ووفقاً ملا ذكره املصدر، فإن احتجاز مجيع احملتجزين يف سجن مشدد           . املتهمني قد احُتجزوا يف حبس انفرادي لعدة أشهر       
  .، دون اعتبار لظروفهم الفردية يف حد ذاهتا نتيجة لقرار عام يتعلق باجلرائم اإلرهابيةاحلراسة قد جاء

، ُعقدت يف ملبورن جلسة للنظر يف طلب اإلفراج بكفالة عن هاين طه وعبد              ٢٠٠٥ديسمرب  /ويف كانون األول    -٧
ليا لفيكتوريا بالنيابة عن السيد هـّدارة       ، قُدم إىل احملكمة الع    ٢٠٠٦يناير  /ويف كانون الثاين  . وقد ُرفض الطلب  . اهللا مرعي 

ألـف   ١٥حسبما تقتضيه املادة    " ظروفاً استثنائية "وُرفض الطلب استناداً إىل أن حالته ال متثل         . طلب لإلفراج عنه بكفالة   
 )Osborn(ورأى القاضي أوزبورن . ١٩١٤من قانون اجلرائم الصادر عام ) Section 15AA of the Crimes Act(ألف 

وأضاف أنه إذا استمر االحتجاز لفترة مطّولة رهن احملاكمة، فرمبا . مه أن أوضاع احتجاز السيد هّدارة صعبة للغاية يف حك 
  .وفقاً للقانون املشار إليه" ظروفاً استثنائية"ميكن اعتباره يشكل 

إىل صحته العقلية، وتأثري ، قُدم بالنيابة عن السيد عتيق طلب لإلفراج عنه بكفالة استناداً ٢٠٠٦أبريل /ويف نيسان  -٨
  وقد رفضت حمكمة فيكتوريا العليـا طلـب اإلفـراج          . االحتجاز عليها، وعدم توافر الرعاية الصحية الكافية يف السجن        

  .عنه بكفالة

 قُدم طلب آخر إىل حمكمة فيكتوريا العليا بالنيابة عن السيد هّدارة باالسـتناد أيـضاً إىل                 ٢٠٠٦مايو  /ويف أيار   -٩
 وهي أنه كـان     )Eames(وقد ُرفض هذا الطلب على الرغم من املالحظة اليت أبداها القاضي إميز             ". الستثنائيةالظروف ا "

من الصعب على حمامي السيد هّدارة إعداد الدفاع القانوين عن موكله بسبب ُبعد مركز االحتجاز وأوضاع االحتجـاز                  
  .بسجن باروون) Acacia Unit(التقييدية يف وحدة أكاسيا 

 تعسفي، وذلك استناداً إىل االنتهاكات اخلطرية املدعاة ١٣ل ويدعي املصدر أن احتجاز هؤالء األشخاص ا  - ١٠
. ووفقاً ملا ذكره املصدر، فإن احملتجزين ليس لديهم سوى متثيل قانوين حمدود ومقيَّـد             . حلقوقهم كمدعى عليهم  

ئم على األدلة اليت ُجمعت ضد املدعى عليهم؛        وهكذا، فإن حماميي احملتجزين ليست لديهم إمكانية االطالع املال        
فجميع زياراهتم إىل احملتجزين جيري تصويرها بالفيديو وتسجيلها، ومجيع املواد اليت ُتقدم إىل احملتجزين أو ُتستلم                

كما أن الزيـارات  . منهم، مبا يف ذلك املستندات املتصلة بالدفاع عنهم، جيري فحصها من جانب ضباط السجن        
وذُكر أيضاً أن أفراد أسر احملتجزين قد اشتكوا من تعرضهم          . ة احملدودة جداً ُتختصر يف كثري من األحيان       القانوني

  .ملضايقات لفظية ومن تلقي رسائل تنم عن الكراهية

وتذكر احلكومة يف ردها أن كل واحد من اجملرمني املزعومني قد ُوجهت إليه هتمة العضوية يف منظمـة                    - ١١
وُوجهت أيضاً إىل بعض الرجال هتم إضافية خمتلفة،        .  من القانون اجلنائي   ٣- ١٠٢ خيالف املادة    إرهابية، وهو أمر  

مبا فيها تعمُّد جتنيد شخص لالنضمام إىل منظمة إرهابية، وتعمُّد توفري أموال ملنظمة إرهابية، وحيازة مادة مرتبطة 
  .باإلعداد لعمل إرهايب

) Acacia Unit(ن أعاله حمتجزون رهن احملاكمة يف وحدة أكاسيا وأكدت احلكومة أن اجملرمني املذكوري  - ١٢
املشددة احلراسة يف سجن باروون يف فيكتوريا، وهي وحدة ُيحبس فيها احملتجزون رهن احملاكمـة والـسجناء                 

ه مل  ووفقاً ملا ذكرته احلكومة، فإن املدعى عليهم املذكورين أعال        . بيد أنه ال حيدث اختالط بني الفئتني      . املدانون
حيدث قط أن ُوضعوا يف حبس انفرادي، وإذا كان كل سجني قد ُخصصت له زنزانة منفردة، فإنه يقضى حنو ست 
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وكل زنزانة هبا معدات موحدة، منها جهاز حاسوب . ساعات خارجها يومياً، وميارس الرياضة عادة مع سجني آخر
كِّنه من االطالع على النسخة اإللكترونية املوجزة  مت-  ذاكرة قراءة فقط - مزود بأقراص فيديو رقمية وأقراص مدجمة 

وبإمكاهنم تقدمي طلبات بشأن أية ترتيبات خاصة قد حيتاجون إليها للمساعدة يف إعداد دفاعهم، . لألدلة املقدمة ضده
  . والسياسية من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية١٤من املادة ) ب(٣مبا يتماشى مع الفقرة 

كومة أيضاً أن السجناء احملتجزين رهن احملاكمة ُيسمح هلم بزيارة أسبوعية ملدة ساعة ال يكون هلم فيها وتذكر احل  -١٣
بيد أهنم  .  عاماً يكون هلم فيها اتصال مباشر هبم       ١٦اتصال مباشر بزائريهم، وبزيارة شهرية من أي من أطفاهلم دون سن            

ويستطيع أيضاً الـسجناء احملتجـزون رهـن    . يارات أطفاهلم هلميظلون، ألسباب أمنية، مقيدي األيدي واألرجل أثناء ز       
  . مكاملة هاتفية شخصية كل أسبوع٢٥احملاكمة استخدام اهلاتف، وُيسمح هلم بإجراء 

أما فيما خيص الزيارات من جانب مستشار قانوين، فتذكر احلكومة أنه ال يوجد حتديد لعدد الزيـارات                   - ١٤
اكمة من مستشارين قانونيني، باستثناء تعارض الطلبات مع طلبات سجناء آخرين           اليت يتلقاها احملتجزون رهن احمل    

ووفقاً لذلك، يوجد نظـام     . الستخدام حجرة الزيارة املخصصة لزيارة هؤالء املستشارين للسجناء بدون حواجز         
مـوكليهم يف   وتذكر احلكومة أيضاً أن احملاميني جيوز هلم زيارة         . حجز لتلك احلجرة من أجل ضمان استخدامها      

وُترصد الزيارات عن طريق الفيديو .  مساءا٣٠/١٥ً صباحاً و٤٥/٨ما بني الساعة ) Acacia Unit(وحدة أكاسيا 
كما ُيسمح أيضاً للمحتجزين رهن احملاكمة بإجراء عدد ال حمدود          . ألسباب أمنية، ولكن ليس مثة تسجيل صويت      

  .يةمن املكاملات اهلاتفية املتصلة باالستشارة القانون

وباإلشارة إىل مزاعم املصدر املتعلقة برفض القاضي إميز طلب اإلفراج بكفالة عن السيد هـّدارة مـع                   - ١٥
أنه من الصعب على حمامي السيد هّدارة إعداد الدفاع القانوين عنه بسبب ُبعـد مركـز االحتجـاز                  " مالحظة  

، توضح احلكومة أن "بسجن باروون) Acacia Unit(وأوضاع االحتجاز ذات القيود الشديدة يف وحدة أكاسيا 
على الرغم من ذلك فإنين لست مقتنعاً بأن مقدم الطلب قد ُمنع من االتصال مبحاميه على : "القاضي أضاف قائالً

  ".ويف احلقيقة، تبني األدلة أنه اتصل مبحاميه بشكل متكرر. حنو غري معقول

ذكورين أعاله قد مروا بإجراءات إحالة الـدعوى إىل         ووفقاً ملا ذكرته احلكومة، فإن مجيع احملتجزين امل         - ١٦
 ١ويف  . احملكمة، وقرر قاض جزئي بعدها وجود حجة ضد كل منهم ميكن هليئة حملفني معقولة أن تدينه مبوجبها                

 من اجملرمني املزعومني للمثول أمام حمكمة فيكتوريا العليا بالتهم املنصوص عليها  ١١، أُحيل   ٢٠٠٦سبتمرب  /أيلول
، أُحيل أيضاً االثنان املتبقيان للمثول أمـام احملكمـة العليـا،          ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ٢٠ويف  . انون اجلنائي يف الق 

  .٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١وأُدرجت مجيع املسائل يف قائمة بغرض عقد جلسة توجيهية يف احملكمة العليا يف 

املزاعم املتعلقة بعدم توفري الرعاية الصحية      وأوردت احلكومة أيضاً يف ردها معلومات تفصيلية رداً على            - ١٧
وذكرت احلكومة أن االدعاءات . الكافية يف السجن وانتهاك حق ممارسة احلرية الدينية، ال سيما أثناء شهر رمضان

وذكـرت  . املتعلقة بإطعام احملتجزين حلم اخلرتير قد أُحيلت إىل هيئة تفتيش السجون للتحقيق يف مدى صـحتها               
  . أن احملتجزين تقدموا بشكاوى بشأن توفري رعاية صحية كافية هلم، وأنه جيري التحقيق فيهااحلكومة أيضاً
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وترى احلكومة أن االحتجاز يكون تعسفياً عندما يكون االحتجاز غري معقول، وغري ضروري، وغـري                  - ١٨
 احلكومـة، اُتهمـوا     ولكن اجملرمني املزعومني، كما تـرى     . متناسب، وغري مالئم، وغري مربَّر يف مجيع الظروف       

بارتكاب جرائم خطرية، واحُتجزوا رهن احملاكمة يف منشأة تعتربها حكومة فيكتوريا مالئمة، نظراً لطبيعة اجلرائم 
وفضالً عن ذلك، اسُتعرضت طلباهتم اإلفراج عنهم بكفالة ورفضها قضاة مـن حمكمـة              . اليت اُتهموا بارتكاهبا  

حامييهم على حنو معقول، واالستفادة من تسهيالت إعداد دفـاعهم مبـا            ويتاح هلم االتصال مب   . فيكتوريا العليا 
وباإلضافة إىل ذلك، فقـد أجـرت حكومـة    . يتماشى مع كل من املعايري الدولية واملبادئ التوجيهية األسترالية        

  . فيكتوريا حتقيقاً دقيقاً يف املزاعم املتعلقة بإساءة املعاملة

 املصدر جمدداً أن احملتجزين املذكورين أعاله قد ُوضعوا يف حبس انفرادي            وتعليقاً على رد احلكومة، يؤكد      - ١٩
، اليت توجد هبا زنزانات يشغل كل منها سجني واحد فقط، ولكل منها             ٤ يوماً على األقل يف الوحدة رقم        ٧٠ملدة  

ء إقامتهم يف الوحدة    ومل يكن للمحتجزين، أثنا   . ساحتها اخلارجية املغلقة اخلاصة هبا، وال توجد هبا أماكن مشتركة         
وأكد املصدر وجود قيود غري ضرورية على الزيارات الشخصية،         . ، اتصال بأي سجناء آخرين على اإلطالق      ٤رقم  

.  سنة اليت يكون فيها للسجناء اتصال مباشر هبـم ١٦ووجود تدابري شديدة التطفل أثناء زيارات األطفال دون سن  
االنتهاكات املزعومة فيما يتصل بالشعائر الدينية والنظام الغذائي، وعـن  ويقدم املصدر أيضاً معلومات تفصيلية عن       

انتهاك احلق يف الرعاية الصحية نتيجة ألوضاع االحتجاز، وعدم توافر الرعاية الصحية الكافية، وال سيما الرعايـة                 
العقلية املتاحة للمحتجزين أقل ووفقاً ملا ذكره املصدر، فإن مستوى الرعاية املتعلقة بالصحة    . املتعلقة بالصحة العقلية  

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ومما يرد ضمناً            ١٢مما تنص عليه صراحة املادة      
  .  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية١٠ و٩ و٧يف املواد 

لوا مجيعهم للمثول أمام حمكمة فيكتوريا العليا يف تـاريخ مل           وكمسألة أخرية، يالحظ املصدر أن احملتجزين أُحي        -٢٠
وقد تستمر لفترة تتراوح من     . ، كأقرب وقت  ٢٠٠٧بيد أنه من غري احملتمل أن تبدأ احملاكمة قبل أواخر عام            . ُيحدد بعد 

ن احملاكمة ملدة تصل وهذا يعين أن احملتجزين قد يبقون يف األوضاع القمعية احلالية كمحتجزين ره.  شهرا١٢ً أشهر إىل ٦
إىل ثالث سنوات، وهو أمر، حسب رأي املصدر، يثري مسائل حمددة تتصل بضمان حماكمة األشخاص املتهمني جبـرائم                  

ويرى املصدر أن االحتجاز ليس معقوالً وال ضرورياً وال عادالً وال متناسباً، مما خيـالف  . جنائية دون تأخري ال موجب له 
  . من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية٩ملادة  من ا١ما تقضي به الفقرة 

ويالحظ الفريق العامل أن االدعاءات اليت عرضها املصدر تشري أساساً إىل أوضاع االحتجاز، وهي ادعاءات ال                  -٢١
ضاً أن املـصدر    ويالحظ الفريق العامل أي   . تندرج، بالتايل، ضمن والية الفريق العامل، اليت تشري إىل مشروعية االحتجاز          

عرض االدعاءات نفسها على آليات أخرى حلقوق اإلنسان تابعة لألمم املتحدة، من قبيل املقرر اخلاص املعين حبرية الدين                  
أو املعتقد، واملقرر اخلاص املعين بالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واملقـرر                   

حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، واملقرر اخلاص املعين بتعزيز اخلاص املعين 
  .ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب

ويعترب الفريق العامل أن أوضاع احتجاز األشخاص املذكورين أعاله، حسب الوصف الذي أورده املـصدر ومل                 -٢٢
عترض عليه احلكومة، أوضاع شديدة القسوة، وال سيما عندما تؤخذ يف االعتبار كوهنا فُرضت على أشخاص مل تثبـت                   ت

وال يعترب الفريق العامل أوضاع االحتجاز ذات أمهية إال إذا كانـت            . بعد إدانتهم وجيب، وفقاً لذلك، افتراض أهنم أبرياء       
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تعرِّض للخطر أو تعيق التمتع باحلق يف اإلعداد الكايف للدفاع ويف ممارسـة             قسوهتا أو صرامتها تبلغ درجة جتعلها تؤثر أو         
ويويل الفريق العامل اهتمامـاً خاصـاً، يف هـذا    . ذلك الدفاع يف ظل األوضاع اليت يكفلها مبدأ تكافؤ الفرص القانونية       

  .السياق، إلمكانية االتصال مبحامي الدفاع على حنو يراعي اخلصوصية دون تدخُّل

. واحتج املصدر يف رسالته بادعاءات ميكن أن تشكل، يف حالة ثبوهتا، انتهاكات خطرية للحق يف الدفاع                 - ٢٣
وقد فندت احلكومة معظم تلك االدعاءات، وقدمت معلومات تفصيلية عن الوسائل اليت وفرهتا للمدعى علـيهم                

على املعلومات اليت قدمتها احلكومة ومل يعلق املصدر . إلعداد دفاعهم ولالتصال مبحامييهم دون تدخالت رئيسية      
غري أن احلكومة مل تفند االدعاء بأن ضباط السجن يفحصون املراسالت بني املدعى عليهم وحمامييهم،               . أو يفندها 

وكذلك االدعاء بأن مجيع اللقاءات اليت جتمع املدعى عليهم مبحامييهم تصوَّر بالفيـديو، وإن كـان ال جيـري                   
  .  أمنيةتسجيلها صوتياً، ألسباب

وفيما خيص االدعاء بأن االحتجاز ليس معقوالً، وليس ضرورياً، وليس عادالً وال متناسباً، حسب ما تنص عليه                   -٢٤
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، يقر الفريق العامل بأن اللجنة املعنيـة حبقـوق                 ٩ من املادة    ١الفقرة  

 مـن  ١تاريخ صياغة الفقـرة  : "املؤقت أو السابق للمحاكمة ذي الطبيعة القضائية، أناإلنسان رأت، يف إطار االحتجاز  
، ولكن يتعني توسيع نطاق تفسريه ليشمل عناصر عـدم          "خمالفة القانون "ب " التعسف" يؤكد عدم جواز مساواة      ٩املادة  

حتياطي عقب إلقاء القبض عليـه  ويعين ذلك أن وضع الشخص يف احلبس اال   . املالءمة، واحليف، وعدم القدرة على التنبؤ     
وفضالً عـن ذلـك،   . بشكل مشروع ال جيب أن يكون مشروعاً فقط بل جيب أن يكون معقوالً أيضاً يف مجيع الظروف 

جيب أن يكون احلبس االحتياطي ضرورياً يف مجيع الظروف، مثال، ملنع اهلروب، أو التدخل يف مسألة مجـع األدلـة، أو                     
ظ الفريق العامل أنه إذا أمكن حتديد العديد من املعايري العامة من السوابق القضائية للّجنة، مـن               ويالح. )١٥("تكرار اجلرمية 
ومشروعيته، والضرورة، والتناسب، ومحاية حقوق اإلنسان، فإن أي نوع من احلرمان من            ) هدف االحتجاز (قبيل قانونية   

  . أو حمددة/احلرية قد يقتضي معايري إضافية و

يد البحث، األشخاص املعنيون متهمون جبرائم خطـرية؛ وقـد اكتمـل التحقيـق يف القـضية يف      ويف احلالة ق   -٢٥
، أي بعد أقل من عام على إلقاء القبض عليهم واحتجازهم؛ وأحيلوا اآلن مجعيهم إىل احملاكمة أمام                 ٢٠٠٦سبتمرب  /أيلول

خ احملاكمة بعد فإن الفترة اليت قضاها املعنيون يف         ويالحظ الفريق العامل أنه حىت وإن مل ُيحدد تاري        . حمكمة فيكتوريا العليا  
  .االحتجاز السابق للمحاكمة ال ميكن اعتبارها، على األقل عند هذه املرحلة، طويلة بشكل مفرط

ومل يقدم املصدر وال احلكومة إىل الفريق العامل نسخاً من األحكام القضائية اليت ُرفضت مبوجبها طلبات اإلفراج   -٢٦
نما استشهد املصدر واحلكومة كالمها ببعض املقتطفات من تلك األحكام، فإن الفريق العامل ال يستطيع إجراء   وبي. بكفالة

ويبدو واضحاً أن القضاة قد نظروا جبدية       . تقييم هنائي ألسباب رفض احملكمة طلبات املدعى عليهم اإلفراج عنهم بكفالة          
بيـد أن   . زين، أو على األقل لتخفيف صرامة أوضاع احتجـازهم        يف احلجج اليت قدمها الدفاع لإلفراج عن بعض احملتج        

الفريق العامل يظل قلقاً ألنه يبدو أن القانون جيعل االحتجاز يف أوضاع مقيِّدة بصورة غري عادية هو القاعدة ألي شخص                    
وفهم الفرديـة أو مـدى   متهم جبرمية إرهابية، دون إتاحة جمال كاف للنظر يف التهم احملددة املوجهة إىل احملتجزين ويف ظر  

                                                      

 ).٢(٩، الفقرة (CCPR/C/59/D/560/1993)اليا ضد أستر) االسم حمذوف( )١٥(
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وتشري دفوع األطراف إىل أن القضاة الذين أصدروا األحكام املتعلقة بطلبات اإلفراج بكفالة يعوزهم كـذلك            . خطورهتم
  ". ظروف استثنائية"القدر الكايف من السلطة التقديرية للنظر يف هذه املسائل، على األقل يف ظل عدم وجود 

ويف ظل عدم وجود مستندات من املصدر أكثر تفصيالً وتعليقات عليهـا مـن           (وعلى الرغم من هذه الشواغل        -٢٧
، وعلى ضوء التهم املوجه إىل املدعى عليهم وطول الفترة اليت أمضوها، حىت هذه املرحلة، يف احلبس، فإن فترة                   )احلكومة

اع القمعية املزعومة الحتجازهم    ويؤكد الفريق العامل جمدداً أن األوض     . احتجازهم السابق للمحاكمة ال تبدو غري متناسبة      
  .يف حد ذاهتا، ونتائج تلك األوضاع على صحتهم العقلية، ال تندرج ضمن واليته

مراعاة للقواعد الدولية املتعلقة مبحاكمة     وخيلص الفريق العامل إىل أن املادة املعروضة عليه ال تكشف عن عدم               -٢٨
ّدارة، وشني كينت، وعز الدين عتيق، وفضل صيادي، وعبد اهللا          عامر ه عادلة، وال تضفي بالتايل على احتجاز كل من         

مرعي، وأمحد رعد، وعزت رعد، وهاين طه، وأمين جود، وشوقي محود، وماجد رعد، وبسام رعد، وعبد الناصر بـن                   
  .طابعاً تعسفياًبريكة، 

  ٢٠٠٧مايو / أيار٩اعُتمد يف   

  )اجلمهورية العربية السورية( ٨/٢٠٠٧الرأي رقم 

  ٢٠٠٦يوليه / متوز٥موّجهة إىل احلكومة يف : رسالة

  أمين أردنلي، وحممد حيدر زّمار: بشأن

  الدولة صدقت على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  .)٣٢/٢٠٠٦ من الرأي رقم ١النص ذاته الوارد يف الفقرة (  - ١

  .)٣٢/٢٠٠٦ من الرأي رقم ٣النص ذاته الوارد يف الفقرة (  - ٢

وقد أحال الفريـق العامـل رد       .  ضوء االدعاءات املقدمة، يرحب الفريق العامل بتعاون احلكومة        وعلى  - ٣
ويعتقد الفريق العامل أن بإمكانه إصدار رأي بشأن وقائع القضية          . احلكومة إىل املصدر، الذي قدم تعليقاته عليه      

  .حظات اليت أبداها املصدرومالبساهتا يف سياق االدعاءات املقدمة، ورد احلكومة عليها، وكذلك املال

ووفقاً للمعلومات اليت قدمها املصدر فإن أمين أردنلي حيمل اجلنسية السورية واجلنسية األسترالية، ويبلغ                - ٤
  . عاماً، ويقيم عادة يف أستراليا٤٧من العمر حنو 

بادئ األمر  واحُتجز يف   .  تقريباً ٢٠٠٣أغسطس  /وقد أُلقي القبض على السيد أردنلي يف دمشق يف آب           - ٥
وأُحيل بعد ذلك إىل . يف فرع حلب ملركز االستخبارات العسكرية حيث يقال إنه تعرَّض إلساءة املعاملة والتعذيب

وُيعتقد أنه ُيحتجز . التابع لالستخبارات العسكرية يف دمشق حيث ُيحتجز منذئذ" فرع فلسطني"مركز االحتجاز 
  .  شخصاً آخرين٦٠ إىل ٢٠وح من  مع ما يترا ٢ سم٤٧٥يف زنزانة عامة مساحتها 
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وال ُيسمح له باالتصال مبحام، أو . وُيزعم أن السيد أردنلي مل ُتتح له أية فرصة للطعن يف قانونية احتجازه  - ٦
ويظن البعض أن إلقاء القبض عليه واحتجازه رمبا كانا متصلني . ومل ُيتهم بأية جرمية. بأسرته أو مبسؤويل القنصلية

  .لسابقة يف مجاعة اإلخوان املسلمني احملظورة مبوجب القانونمبشاركة والده ا

وقد غادر اجلمهورية العربية السورية عندما كان عمره حنو أربع          .  سنة ٤٣أما حممد حيدر زّمار فعمره        - ٧
  .وُيذكر أنه عاش يف هامبورغ. سنوات، وانتقل للعيش يف أملانيا حيث حصل على جنسيتها

، ٢٠٠١نـوفمرب   /أكتوبر أو تـشرين الثـاين     /لسيد زّمار يف املغرب يف تشرين األول      وقد أُلقي القبض على ا      - ٨
واشـنطن  "وأوردت صـحيفة    . واحُتجز وجرى استجوابه ملدة أسبوعني، مث ُنقل سراً إىل اجلمهورية العربية السورية           

واليات املتحـدة األمريكيـة      خرباً مفاده أن مسؤوالً كبرياً يف احلكومة املغربية أبلغ الصحيفة أن عمالء من ال              "بوست
  .شاركوا يف التحقيق مع السيد زّمار يف املغرب، وأن املسؤولني األمريكيني كانوا على علم بأنه سُينقل الحقاً إىل سوريا

التابع " ٢٣٥فرع فلسطني   "، ُيحتجز السيد زمار يف مركز االحتجاز        ٢٠٠١نوفمرب  /ومنذ تشرين الثاين    - ٩
 زيـارة  ٢٠٠٢وُيذكر أن السيد زمار تلقى أثناء صيف أو خريف عام . ة يف دمشقجلهاز االستخبارات العسكري  

  . واحدة قام هبا ممثلو أملانيا

وال ُيسمح له باالتـصال مبحـام، أو        . وُيزعم أن السيد زّمار مل ُتتح له أية فرصة للطعن يف قانونية احتجازه              - ١٠
  .قبض عليه واحتجازه هلما عالقة بصالته املزعومة بتنظيم القاعدةويظن البعض أن إلقاء ال. ومل ُيتهم بأية جرمية. بأسرته

فالسيد أردنلي أمضى قرابـة     . ويزعم املصدر أن احتجاز السيدين أمين أردنلي وحممد حيدر زّمار تعسفي            - ١١
وقضى السيد زّمار ما يقارب اخلمس سنوات . الثالث سنوات يف حبس انفرادي دون صدور أي حكم قضائي بذلك

، دون صدور أي حكم قـضائي       )٢٠٠٢باستثناء الزيارة اليت قام هبا املسؤولون األملان يف عام          (س انفرادي   يف حب 
  . ومن الواضح، وفقاً لذلك، أن حرماهنما من احلرية ليس له أي أساس قانوين. بذلك

 تشرين  ٢٠ويفيد رد احلكومة يف     . ٢٠٠٦يوليه  / متوز ٥وقد أُطلعت احلكومة على ادعاءات املصدر يف          - ١٢
   بأن أمين أردنلي أُفرج عنه بعد عفو عام أصدره رئيس اجلمهوريـة العربيـة الـسورية يف                  ٢٠٠٦أكتوبر  /األول
  .، وبالتايل فإنه مل يعد حمتجزا٢٠٠٥ًعام 

 يف حلب بسوريا، وأنـه      ١٩٦١وفيما خيص حممد حيدر زمار، تفيد احلكومة بأنه مولود حقيقة يف عام               - ١٣
  . ، حيث يقيم والده إقامة شرعية يف ذلك البلد١٩٧١ أملانيا منذ عام مواطن أملاين عاش يف

وتذكر احلكومة أنه تلقى العديد من دورات التدريب العسكري يف باكستان وأفغانستان، وانـضم إىل                 - ١٤
يف و. وشارك بعد ذلك يف القتال يف البوسنة. قوات حكمتيار حملاربة القوات العسكرية الروسية والفصائل األخرى

اليت كان خمططاً   ) أملانيا(، شارك يف حماولة االعتداء على قنصلية الواليات املتحدة يف هامبورغ            ١٩٩٥أواخر عام   
والتحق بصفوف طالبان وتنظيم القاعدة، والتقى أسامة بن الدن، ومجع أمواالً مـن      . أن ُتستخدم فيها متفجرات   

  . أجل اجملاهدين
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 وُسلم إىل السلطات السورية     ٢٠٠١ديسمرب  / كانون األول  ٨ البيضاء يف    وقد أُلقي القبض عليه يف الدار       - ١٥
وسُيقدم للمحاكمة أمام حمكمة أمن الدولة السورية بادعـاءات تتعلـق           . ٢٠٠١ديسمرب  / كانون األول  ٣١يف  

ا القانون وهذه األفعال يعاقب عليه. باالنتماء إىل منظمة متطرفة تنفذ أنشطة إرهابية يف اجلمهورية العربية السورية
  .  من القانون اجلنائي السوري٣٠٦ و٣٠٤ و٢٨٨السوري مبوجب املواد 

، وأبدى املصدر تعليقاته على الرد ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٠وقد أُحيل رد احلكومة إىل املصدر يف     - ١٦
  . اإلفراج عنهوفيما خيص أمين أردنلي، مل يكن بإمكان املصدر تأكيد أو نفي حقيقة . وقدم معلومات حمدَّثة

  /ويوضح املصدر أن حممد حيدر زّمـار مثُل أمـام حمكمة أمن الدولـة الـسورية يف تـشرين األول                   - ١٧
وقـد  . ٢٠٠٧فرباير  / شباط ١١ويزعم أنه أُدين يف أربع هتم بعد حماكمة غري عادلة جرت يوم             . ٢٠٠٦أكتوبر  

ره املصدر، العقوبة الشائعة للعضوية يف التنظيم      عاماً، وهذه العقوبة هي، وفقاً ملا ذك       ١٢صدر حكم بسجنه ملدة     
وقد ذكر السيد زّمار أثناء احملاكمة أنـه مل         ". اإلخوان املسلمني "السوري اخلارج على القانون واملعروف باسم       

ومل ُيقدَّم يف احملكمة أي دليل على هذه العضوية، كما أن التنظيم نفـسه            . ينضم قط إىل تنظيم اإلخوان املسلمني     
 الحقاً بياناً نفى أن السيد زّمار كان عضواً فيه يف أي وقت من األوقات، أو إقامته عالقة مع التنظيم أو مع أصدر

  .أي عضو فيه

 من القانون اجلنـائي   ٣٠٦ويضيف املصدر أنه أُدين أيضاً بثالث هتم عقوباهتا أقل، وذلك مبوجب املادة               - ١٨
جرمية جنائية، "  بغرض تغيري الوضع االقتصادي واالجتماعي للدولةمنظمة تكونت"السوري اليت تعترب االنتماء إىل 

   ٢٨٥، ومبوجـب املـادة      "القيام بأنشطة هتدد الدولة أو تضر بعالقة سوريا ببلد أجنيب         " ل ٢٧٨ومبوجب املادة   
نواع من  ويذكر املصدر أن اهتام السجناء السياسيني هبذه األ       ". إضعاف املشاعر الوطنية وإثارة الصراع الطائفي     "ل 

اجلرائم أمر شائع يف سوريا، وأن السيد زّمار ال يزال يتعرض لالحتجاز االنعزايل، ويتعرض للحبس االنفـرادي،                 
  . وللتعذيب وإلساءة املعاملة

ويبـدو أن   . ويعرب املصدر أيضاً عن قلقه ألن أملانيا والواليات املتحدة قد انتهكتا حقوق السيد زمار               - ١٩
. حتادي للشرطة اجلنائية األملانية قدموا معلومات اسُتخدمت إللقاء القبض عليه يف املغـرب            ضباطاً من املكتب اال   

واستجوب مسؤولون من جهاز املخابرات وإنفاذ القانون يف أملانيا السيد زّمار يف سوريا ملدة ثالثة أيام يف تشرين   
عزايل وحمروماً من احلقوق والضمانات  يف الوقت الذي كان على ما يبدو رهن االحتجاز االن     ٢٠٠٢نوفمرب  /الثاين

وُيذكر أن مسؤولني أمريكيني قدموا أسئلة مكتوبة إىل مستجوبيه يف املغرب، ولكنهم مل يتصلوا بـه                . اإلجرائية
ووفقاً ملا ذكره املصدر فإن السيد زّمار جرى ترحيله بالقوة من املغرب إىل اجلمهورية العربية السورية يف . مباشرة

  . الذي تتزعمه الواليات املتحدة" التسليم" يف إطار ما يسمى برنامج ٢٠٠١ديسمرب /كانون األول

. ، أية زيارة من أقاربـه   ٢٠٠٧فرباير  /وذكر املصدر أن السيد زمار مل يتلق يف السجن، حىت هناية شباط             - ٢٠
 حمكمة أمـن الدولـة      وقد أُتيحت له فقط فترات قصرية ملقابلة حماميه وأفراد أسرته أثناء جلسات احملاكمة أمام             

وفضالً عن ذلك، مل يتلق الـسيد       . ٢٠٠٧فرباير  / وشباط ٢٠٠٦أكتوبر  /السورية يف الفترة ما بني تشرين األول      
  .٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٧زمار زيارته األوىل من دبلوماسي أملاين إال يف 
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 مقيماً يف أستراليا، وكان ذلك يف       ويالحظ الفريق العامل أن السيد أمين أردنلي أُلقي القبض عليه بصفته            - ٢١
ومل ُتتح له الفرصة يف . مطار دمشق، وُوضع يف احتجاز انعزايل يف مركز عسكري لفترة طويلة هي ثالث سنوات           

وحيتفظ الفريق  . أي وقت للطعن يف قانونية احتجازه، ومل ُيتهم بأية جرمية، وُحرم من االتصال مبحام، ومل حياكم               
من الفصل جيم من أساليب عمله املنقحة، باحلق يف إصدار رأي بشأن حالة احلرمان من               ) أ(العامل، وفقاً للفقرة    

  .احلرية دون أساس قانوين اخلطرية هذه، على الرغم من أن حكومة سوريا أبلغته باإلفراج عن السيد أردنلي

املتعلقة بنقله سراً من    أما فيما خيص قضية السيد حممد حيدر زمار، فيالحظ الفريق العامل أن االدعاءات                - ٢٢
فهو مواطن أملاين أُلقي القبض عليه يف املغرب حيث احُتجز ملدة أسبوعني، مث أُرسـل          . املغرب إىل سوريا مل ُتنف    

ممارسـة  وكان الفريق العامل قد أكد مـن قبـل أن           . لُيحتجز يف سوريا خارج إطار أي إجراء يتوخاه القانون        
خص ما من الوالية القضائية لدولة ما إىل الوالية القضائية ألخرى استناداً  ويعين ذلك نقل ش- " عمليات التسليم"

 تتعارض تعارضـاً قطعيـاً مـع       - إىل مفاوضات جتري بني السلطات اإلدارية يف البلدين دون ضمانات إجرائية            
  ).A/HRC/4/40(متطلبات القانون الدويل 

ومل يتمتـع   . رة طويلة ال تقل عن مخس سنوات      ومل يصدر نفي لكونه قد ُوضع رهن احتجاز انعزايل لفت           - ٢٣
وعندما مثُل أخرياً للمحاكمة أمام حمكمة أمن الدولة        . خالل هذه الفترة حبقه يف دفاع قانوين وضمانات إجرائية        

السورية، فإنه مل يتمكن من الطعن يف تلك االهتامات، األمر الذي يقوِّض مصداقيتها، وذلك على الرغم من قسوة 
  . هة إليه حسبما يرى الفريق العاملالتهم املوج

وكما أعرب الفريق العامل يف حاالت أخرى، مثة شواغل خطرية بشأن عدم امتثال هذه احملكمة للمعايري                  - ٢٤
فاحملامون ). ١٦/٢٠٠٦، ورقم١٥/٢٠٠٦، ورقم ٢١/٢٠٠٠اآلراء رقم (الدولية اخلاصة باحلق يف حماكمة عادلة 

بل احملاكمة، وُيشرع يف إجراءات الدعوى قبل أن تتاح للممثلني القانونيني فرصة            ال ُيسمح هلم مبقابلة موكليهم ق     
وُيطلب من احملامني احلصول . لدراسة ملف القضية، وكثرياً ما ُيحرم احملامون من احلق يف التكلم نيابة عن موكليهم

فإن من ُيحـاكَمون أمـام   وفضالً عن ذلك، . على إذن كتايب من رئيس احملكمة قبل مقابلة موكليهم يف السجن      
حمكمة أمن الدولة السورية وأمام احملكمة العسكرية امليدانية ليس هلم احلـق يف اسـتئناف األحكـام الـصادرة                   

)A/HRC/4/40/Add.1 .(               وعليه، فإن الفريق العامل يعتقد، يف قضية السيد زّمار، أن انتهاك القواعـد الدوليـة
  . طورة حبيث يضفي على حرمانه من احلرية طابعاً تعسفياًاملتعلقة باحلق يف حماكمة عادلة من اخل

  :وعلى ضوء ما ذُكر، يصدر الفريق العامل الرأي التايل  - ٢٥

 وحـىت تـاريخ     ٢٠٠٣أغسطس  /إن حرمان السيد أمين أردنلي من احلرية أثناء الفترة من آب            
 من اإلعالن   ٩عليها يف املادة    اإلفراج عنه كان إجراًء تعسفياً، لكونه خيالف املبادئ والقواعد املنصوص           

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، ويندرج ضمن الفئة ٩العاملي حلقوق اإلنسان، واملادة 
  . األوىل من أساليب العمل اليت اعتمدها الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي

سفي، لكونه خيالف املبادئ والقواعـد      وإن حرمان السيد حممد حيدر زّمار من احلرية إجراء تع           
 من العهد الدويل اخلاص ١٤ و٩ من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، واملادتني ٩املنصوص عليها يف املادة 
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باحلقوق املدنية والسياسية، ويندرج ضمن الفئة الثالثة من أساليب العمل اليت اعتمدها الفريق العامل املعين 
  .باالحتجاز التعسفي

وبناًء على هذا الرأي، ومع أخذ اإلفراج عن السيد أمين أردنلي يف احلسبان، يطلب الفريق العامـل إىل                    - ٢٦
احلكومة أن تتخذ التدابري الالزمة لتصحيح الوضع وجعله متوافقاً مع املعايري واملبادئ الواردة يف العهد الـدويل                 

  .قوق اإلنساناخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، ويف اإلعالن العاملي حل

  ٢٠٠٧مايو / أيار١٠اعُتمد يف   

  )اململكة العربية السعودية (٩/٢٠٠٧الرأي رقم 
  ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٥ و١١ و٨ و٥ و١ُمَوجَّهة إىل احلكومة يف : رسائل

سليمـان الصبيح، وصالح حامد . سليمان الصبيح، وسلطان ب. حسني خالد البولوي، وعبد اهللا ب   : بشأن
  حممد اخلنفري القحطاين. يدي، وأمحد عبده علي جربان، وَمّناع حممد األمحد الغامدي، وجاسر بعمر الصع

  .الدولة ليست طرفاً يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  .)٣٢/٢٠٠٦ من الرأي رقم ١النص ذاته الوارد يف الفقرة (  - ١

  .)٣٢/٢٠٠٦ من الرأي رقم ٣النص ذاته الوارد يف الفقرة (  - ٢

يأسف الفريق العامل لعدم تقدمي احلكومة معلومات عن هذه القضايا على الرغم من الفرصة اليت أُتيحت                  - ٣
، بأهنا بصدد مجـع     ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٢وَعِلم الفريق العامل من احلكومة، برسالة مؤرخة        . هلا للتعليق عليها  

اً ملهلة التسعني يوماً، وهي املهلة الزمنية املعمول هبا وفقاً املعلومات املطلوبة، دون أن تطلب، من أجل ردها، متديد
أبريـل  / نيـسان ١٣وعندما وجَّه الفريق العامل رسالة أخرى إىل احلكومة بتاريخ . ألساليب عمل الفريق العامل 

ـ                 ٢٠٠٧ ق علـى   ، بّين فيها أنه سينظر يف هذه القضايا السبع أثناء دورته القادمة، مل تغتنم احلكومة فرصة التعلي
وعلى ضوء تلك االدعاءات، يرى الفريق العامل أن بإمكانه إصدار رأي بـشأن             . االدعاءات املقدمة من املصدر   

  .وقائع القضايا ومالبساهتا

  املدعو حسني خالد البولوي، البـالغ مـن   : وأُفيد الفريق العامل بالقضية املوجزة أدناه على النحو التايل      - ٤
 اليت توجد RMZ السعودية هو مدير يف جمال تكنولوجيا املعلومات يعمل لدى شركة  عاماً وذو اجلنسية٣٦العمر 

يونيـه  / حزيران ١٧وقد أُفيد بأن رجال دائرة األمن ألقوا القبض عليه بتاريخ           . مكاتبها يف حي بترومني بالدمام    
وقيل إن دائرة األمن    . حبقه أثناء تواجده يف مكان عمله، دون أن ُيربِزوا إذن بإلقاء القبض أو الئحة اهتام                ٢٠٠٣

  .تتهم السيد البولوي بالتورط يف حادثة سري تسببت يف وفيات
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وما برح السيد البولوي حمتجزاً منذ ما يزيد على أربعني شهراً يف سجن اجلبيل بالرياض، قضى سنة منها            - ٥
وعالوة على ذلك، مل . تاريخ حملاكمتهوأُفيد كذلك بأنه مل توجَّه إليه اهتامات ومل ُيحدَّد          . قيد االحتجاز االنعزايل  

  .مينح إمكانية االستعانة مبحامٍ

، فهو مدرس   ١٩٨١سبتمرب  / أيلول ٢١سليمان الصبيح، السعودي اجلنسية، املولود يف       . أما عبد اهللا ب     - ٦
يقيم عـادة يف حـي      و،  ١٩٩٧يوليه  / متوز ٢، الصادرة يف الرياض يف      1000.493.963وحيمل بطاقة اهلوية رقم     

أبريل / نيسان٤سليمان الصبيح، أيضاً سعودي اجلنسية، من مواليد . كيك بالرياض؛ وأخوه، املدعو سلطان بالع
  / أيلـول  ٢٠ الصادرة يف الرياض بتاريخ      1000.493.955، وموظف لدى الدولة، حيمل بطاقة اهلوية رقم         ١٩٧٩
ز اعتقال تابع لدائرة االستخبارات     ومها حمتجزان يف مرك   . ، ويقيم أيضاً يف حي العكيك بالرياض      ١٩٩٤سبتمرب  

  .العامة يف اخلرج مبحافظة اخلرج وتديره وزارة الداخلية

وأُفيد بأن أفراداً من دائرة االستخبارات العامة قد ألقوا القبض على األخوين املذكورين يف الساعة الثالثة   - ٧
ُيربز معتقلومها إذناً بإلقاء القبض عليهما، ومل .  أثناء تواجدمها يف بيتهما٢٠٠٥فرباير / شباط٢٦من بعد ظهر يوم 

وبعد إلقاء القبض عليهما، نقـال إىل       . كما فُتش بيتهما دون إبراز إذن تفتيش      . ومل يقدموا أية أسباب العتقاهلما    
ومل ميثُال أمام قاضٍ، ومل     . ومل توجه أية اهتامات إليهما    . مث نقال بعد ذلك إىل سجن اخلرج      . سجن احلري بالرياض  

وعالوة على ذلك، فهما ال . ومل حيدد تاريخ حملاكمتهما.  هلما الطعن يف قانونية احتجازمها أمام سلطة قضائيةُيتح
  .وقد ُحرم األخوان الصبيح من حق استقبال زوار وحق االستعانة مبحام. يعرفان كم من الوقت سيظالن حمتجزين

ي اجلنسية، الذي حيمل بطاقة اهلوية رقـم        عاماً، السعود  ٢٨وصالح حامد عمر الصعيدي، البالغ عمره         - ٨
، األرمل واألب البنتني عمرامها ثالث سـنوات        ١٩٩٤يناير  / كانون الثاين  ٢٠ الصادرة يف مكة بتاريخ      194136

وقد ألقت عناصر بدائرة    . وست سنوات، ويسكن يف شارع العتيبية حبي اجلزير يف مكة، هو موظف بوزارة احلج             
وأُبلغ عند إلقاء القبض عليه     .  دون إذن بذلك   ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاين  ١٥عليه يف   االستخبارات العامة القبض    

وُنقل السيد الصعيدي إىل مقر دائرة االستخبارات العامة، حيث         . أن أمر إلقاء القبض صادر عن وزارة الداخلية       
 وأُفيد كذلك بأنـه مل      . أشهر يف سجن الرصيفة مبكة     ١٠وما برح معتقالً منذ ما يزيد على        . استجوب لعدة أيام  

  .ومل ُتتح له إمكانية االستعانة مبحامٍ. توجه إليه أية اهتامات، ومل ُيحدد موعد حملاكمته

قيم ي، و ١٩٧٤يناير  / كانون الثاين  ١وأمحد عبدو علي جربان، اليمين اجلنسية، املولود يف البادية باليمن بتاريخ              - ٩
 الصادر عن القنصلية 438 00609نوين؛ حيمل جواز السفر اليمين رقم ؛ هو حمام ومستشار قا١٩٨١يف الرياض منذ عام 
 ١٥وقـد أُلقـي القـبض عليـه يف          . ؛ وهو متزوج وله أربعة أطفال     ٢٠٠١يونيه  / حزيران ١٣العامة لليمن بتاريخ    

ا  مبطار الرياض الدويل لدى وصوله من دمشق، حيث كان قد مكث ملدة ثالثة أشهر انتظم خالهل     ٢٠٠٤سبتمرب  /أيلول
  .ومل ُيربز له إذن بإلقاء القبض عليه ومل تبيَّن له أية أسباب تربيراً للقبض عليه. يف دورة دراسات عليا باجلامعة

وبعـد  . ومل ُيعرض على قاض أو يوجَّه اهتام إليـه . ومل ُيمنح علي جربان فرصة املثول أمام هيئة قضائية        - ١٠
لسري واملنعزل يف زنزانة مساحتها متران مربعان، قيل له إنه لـن  األشهر الثالثة األوىل من وجوده قيد االعتقال ا      
ومل يسمح له باالتصال مبحام أو      . بيد أنه ُنقل إىل سجن اخلرج     . توّجه إليه أية اهتامات وإنه سيخلى سبيله قريباً       
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ومل . جن اخلرجواكتفت القنصلية العامة لليمن بإبالغ أقرباء السيد جربان باحتجازه يف س. مبمثل من قنصلية بلده
  .يتح له سبيل انتصاف للطعن يف مشروعية احتجازه

 عاماً، املدرِّس، املقيم يف اخلرج، الذي حيمل بطاقة اهلوية          ٣٢وَمّناع حممد األمحد الغامدي، البالغ عمره         - ١١
 كـانون   ٢اعتقلته يف اخلرج بتـاريخ      . ١٩٨٩أغسطس  / آب ٢٨ الصادرة يف اخلرج بتاريخ      1007820119رقم  
وقد ُنقـل إىل ُمَجمَّـع دائـرة        .  عناصر دائرة االستخبارات العامة دون إبراز إذن اعتقال        ٢٠٠٥ديسمرب  /ولاأل

، حيث استجوب لعدة أيام وُزعم أنه عومل معاملة سيئة، )باململكة العربية السعودية(االستخبارات العامة يف جدة 
  .وُنقل بعد ذلك إىل الطائف

واُتهم . ومل ُيمنح حقه يف  االتصال مبحام. الحتجاز االنعزايل طيلة ثالثة أشهروأُبقي السيد الغامدي قيد ا  - ١٢
بعد ذلك بتمويل مجعيات خريية غري قانونية وأُحضر يف الطائف أمام هيئة قضائية أمرت بإطالق سراحه فوراً لعدم 

الً إىل سجن العليجة مث غري أن عناصر االستخبارات رفضت إطالق سراحه ونقلته أو. وجود أدلة مؤيدة لالهتامات
  .وما برح السيد الغامدي حمتجزاً منذ ما يزيد على السنة دون حماكمته. إىل سجن امللز، حيث ُيحتجز حالياً

، واملقيم يف الثُكبة بالـدمام      ١٩٦٧سبتمرب  / أيلول ٢٢حممد اخلنفري القحطاين، املولود يف      . وجاسر ب   - ١٣
مارس / آذار ١٨دير مدرسة ابتدائية أُلقي القبض عليه يف الدمام بتاريخ          ، هو مدرس وم   )اململكة العربية السعودية  (

 على أيدي من عناصر دائرة استخبارات األمن العام، مل ُتربز إذناً بإلقاء القبض أو أي قرار آخر بإلقـاء                    ٢٠٠٦
ش مرتلـه  واقتيد السيد القحطاين إىل مرتله بصحبة رجال الشرطة، حيث جرى تفتي . القبض صادر عن هيئة عامة    

. وُنقل بعد ذلك إىل مقر استخبارات األمن العام بالدمام، حيث جرى اسـتجوابه      . دون إطالعه على إذن تفتيش    
ومل ُيبلّغ السيد القحطاين عن أسباب اعتقاله أو بأي         . وُنقل يف وقت الحق إىل سجن الدمام، حيث ُيحتجز حالياً         

  .يتح له االتصال أو االستعانة مبحامومل يسمح ألقربائه بزيارته، ومل . اهتام موجه إليه

وجيادل املصَدر بأنه، على حنو ما شرحه فيما يتعلق بكل قضية من هذه القضايا، مل ُيبلّغ هؤالء األشخاص   - ١٤
وباستثناء السيد الغامدي، مل ُيحضروا أمام قاض ومل تتح         . ومل توجه إليهم أية اهتامات    . السبعة بأسباب اعتقاهلم  

وعالوة علـى   . ومل ُتحدد مواعيد حملاكمتهم   . عتراض أمام هيئة قضائية على مشروعية احتجازهم      هلم إمكانية اال  
  .ذلك، ال يعرف هؤالء األشخاص ما هي املدة اليت سيظلون حمتجزين فيها

ومع أن السيد الغامدي قد أُحِضر أمام هيئة قضائية بعد ثالثة أشهر من إبقائه قيد االحتجاز االنعـزايل                    - ١٥
  .هليئة القضائية بإخالء سبيله، فإن احلكومة مل متتثل لذلك األمر، وما زالت حتتجزهوأمرت ا

ويالحظ الفريق العامل أنه، على الرغم من أن هذه االدعاءات قد قّدمت إليه من خالل رسائل فرديـة،                    - ١٦
بالتـايل أن مـن     ويرى الفريق العامل    . فإهنا تشري مجيعها إىل أشخاص حرموا من حريتهم يف ظل ظروف مشاهبة           

  .املناسب إصدار رأي واحد بشأهنا

وعلى ضوء االدعاءات املقدمة بشأن هذه القضايا ويف غياب معلومات من احلكومة بشأهنا، خيلص الفريق   - ١٧
بلّغوا بأسباب احتجازهم؛ ومل ُيحاطوا علمـاً باالهتامـات                  العامل إىل أن األشخاص السبعة املذكورين أعاله مل ُي

م؛ ومل يسمح هلم باستشارة أو تعيني حماًم؛ ومل يتح هلم فعلياً االعتراض على احتجازهم أو الطعن فيه؛ املوجهة إليه
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وعلى الرغم من أن السيد . وما زالوا حمرومني من حريتهم دون أن توجه إليهم رمسياً اهتامات أو أن حياكموا رمسياً
وراً، فإن احلكومة مل تكترث هلذا األمر القـضائي،    الغامدي قد أُحضر أمام هيئة قضائية، أمرت بإطالق سراحه ف         

  .وما زال السيد الغامدي رهن االحتجاز

ويرى الفريق العامل أن إبقاء األشخاص السبعة املذكورين أعاله حمرومني من حريتهم هو مبثابة احتجاز                 - ١٨
إلنسان فيما يتعلق باحلق يف عدم فاحتجازهم ُيعد انتهاكاً للضمانات اليت يقدمها اإلعالن العاملي حلقوق ا. تعسفي

  .احلرمان من احلرية تعسفاً

  :وعلى ضوء ما تقدم، ُيصِدر الفريق العامل الرأي التايل  - ١٩

سليمان الصبيح، . سليمان الصبيح، وسلطان ب. إن حرمان حسني خالد البولوي، وعبد اهللا ب    
حممد . ألمحد الغامدي، وجاسر بوصالح حامد عمر الصعيدي، وأمحد عبدو علي جربان، وَمّناع حممد ا

 مـن   ١١ و ١٠ و ٩اخلنفري القحطاين، من حريتهم هو إجراء تعسفي، لكونه يتعارض مع أحكام املواد             
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ويندرج يف الفئة األوىل من الفئات الواجبة التطبيق عند النظر يف القضايا                

  .اليت ُتعَرض على الفريق العامل

على هذا الرأي، يطلب الفريق العامل إىل احلكومة أن تتخذ التدابري الالزمة لتصحيح هذا الوضـع                وبناء    - ٢٠
وجعله متوافقاً مع املعايري واملبادئ الواردة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وأن تدرس إمكانية التصديق على                

  .العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  ٢٠٠٧مايو /ار أي١٠اعُتمد يف 

  )لبنان (١٠/٢٠٠٧الرأي رقم 
  ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٣٠موجهة إىل احلكومة يف : رسالة

  يوسف حممود شعبان: بشأن

  الدولة طرف يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  .)٣٢/٢٠٠٦ من الرأي ١النص ذاته الوارد يف الفقرة (  - ١

  .ومة على موافاهتا إياه باملعلومات املطلوبة ويف الوقت املطلوبويشكر الفريق العامل احلك  - ٢

  .)٣٢/٢٠٠٦ من الرأي ٣النص ذاته الوارد يف الفقرة (  - ٣

وقد أحال الفريق إىل املصدر رد      . ونظراً لالدعاءات املقدمة، يشيد الفريق العامل باحلكومة لتعاوهنا معه          - ٤
ويرى الفريق العامل أن باستطاعته إصدار رأي بشأن وقـائع          . احلكومة، وتلقى من املصدر مالحظاته على ردها      

  .القضية ومالبساهتا، واضعاً يف اعتباره االدعاءات املقدمة ورد احلكومة وتعليقات املصدر
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إن الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي قد أحيط علماً بوقائع القضية املذكورة أعاله على النحـو                  - ٥
، سائق، يقطن خميم برج الرباجنة ببريوت،       ١٩٦٥ حممود شعبان، فلسطيين، من مواليد عام        املدعو يوسف : التايل

، يف بريوت من ِقبل عناصر جهاز االستخبارات السورية واقتيـد إىل         ١٩٩٤فرباير  / شباط ٥ألقي القبض عليه يف     
 فرن الشباك، ضبط العادلية  أيام، أودع خمفر١٠وبعد . البوريفاج، أحد مراكز االستجواب التابعة للجهاز املذكور

. ويف وقت الحق، نقل إىل سجن رومية املركزي، حيث ال يزال حمتجـزاً            . ببريوت، حيث احُتجز سراً ملدة شهر     
وقد اُتهم حممود شعبان بقتل دبلوماسي أردين، ُيدعى نائب عمران املعايطه، سكرتري أول يف السفارة األردنيـة                 

  . ١٩٩٤أكتوبر / تشرين األول١٩فف احلكم إىل السجن املؤبد بتاريخ ببريوت، وحكم عليه باإلعدام، مث ُخ

وأفاد املصَدر بأن احلكم على السيد شعبان قد صدر عن جملس القضاء، الذي استند حصراً يف إصداره إىل   - ٦
لقاء ويتعارض إ . اعترافات مت انتزاعها من املتهم حتت التعذيب على أيدي عناصر االستخبارات السورية يف لبنان             

القبض عليه وتتعارض حماكمته مع التزامات لبنان الدولية، وخباصة مع أحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية 
  .والسياسية، الذي صدق عليه لبنان

ويضيف املصَدر أن املتورطني احلقيقيني يف مقتل السيد املعايطه قد ُحكم عليهم باإلعدام وُنفذ فيهم احلكم   - ٧
ووفقاً للمصَدر، فإن القضاء اللبناين عاجز . وما زال السيد شعبان حمتجزاً على الرغم من اإلقرار برباءته. يف األردن

عن إعادة حماكمة السيد شعبان، نظراً ألن األحكام الصادرة عن جملس القضاء غري قابلة للطعن، مما يعد انتهاكاً                  
  .ة والسياسية من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدني١٤ألحكام املادة 

فقد أُلقي القبض عليه دون إذن بذلك صادر . ويرى املصَدر أن احتجاز السيد شعبان تعسفي وغري قانوين  - ٨
ومل تكـن   .  يوماً دون إحضاره أمام قاضي حتقيق أو هيئة حتكيم         ٤٠عن هيئة قضائية، وأبقي قيد االحتجاز طيلة        

وقد حكم على السيد شعبان باالستناد حصراً       . لة واملنصفة إجراءات حماكمته مستوفية أدىن شروط احملاكمة العاد      
وخيلص املصَدر إىل أن إبقاء السيد شعبان حمتجزاً إىل ما بعد التثبت من             . إىل اعترافات انُتزعت منه حتت التعذيب     

اكمته، أمران  براءته إثر إلقاء القبض على املذنبني احلقيقيني، وعدم إتاحة النظام القضائي اللبناين إمكانية إعادة حم              
  .يضفيان على احتجازه طابعاً تعسفياً

وشرحت احلكومة يف ردها أن اجلهاز القضائي املعروف باجمللس القضائي يرأسه رئيس حمكمة الـنقض،                 - ٩
وهو حمكمة خاصة أنشأهتا السلطة     . وهو مكون من أربعة من قضاة احملكمة املذكورة يعملون بوصفهم أعضاء فيه           

 احلاالت اخلطرية، وخباصة منها ما ميس األمن الداخلي واخلارجي للدولة، وفقاً ألحكام املواد              التشريعية للنظر يف  
  .  من قانون العقوبات٣٣٦ إىل ٢٧٠

، فإن احلادثة اليت وقعت يف بريوت       ١٩٩٤فرباير  / شباط ٢٥ املؤرخ   ٤٨٠٧ووفقاً ألحكام املرسوم رقم       - ١٠
ل فيها السكرتري األول بسفارة اململكة األردنية اهلامشية يف لبنـان،       واليت قت  ١٩٩٤يناير  / كانون الثاين  ٢٩بتاريخ  

  .السيد نائب عمران املعايطة، قد أحيلت إىل جملس القضاء لكوهنا قضية تتعلق باالعتداء على األمن الداخلي للدولة

رتكابـه  ، أصدر جملس القضاء حكماً بإدانة يوسف حممود شـعبان ال          ١٩٩٤أكتوبر  / تشرين األول  ١٩ويف    - ١١
 من قانون العقوبات، وباحلكم عليه باإلعدام، الذي ُخفف إىل الـسجن     ٥٤٩ من املادة    ١جرمية، وفقاً ألحكام الفقرة     
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وأدين السيد شعبان أيضاً جبرمية حيازة      .  من قانون العقوبات   ٢٥٣مدى احلياة مع األشغال الشاقة، وفقاً ألحكام املادة         
وأُدجمت العقوبتان الصادرتان حبقه يف عقوبة واحدة هي األشـد          . انون العقوبات  من ق  ٧٢أسلحة، وفقاً ألحكام املادة     

وقد أُنزلت هاتان العقوبتان بالسيد شعبان لتورطه، باالشتراك . صرامة، أال وهي السجن مدى احلياة مع األشغال الشاقة
  . نية يف لبنان عمداًمع ثائر حممد علي، يف قتل نائب املعايطه، السكرتري األول بسفارة اململكة األرد

 ١٩، قدم السيد حممود شعبان طلباً الستئناف القرار الـصادر يف            ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ٢ويف    - ١٢
واستند يف طلبه إىل حكم صادر عن حمكمة أمـن الدولـة            . وطلب إعادة احملاكمة  . ٢٠٠٤أكتوبر  /تشرين األول 

فوفقاً للحكم املذكور، أدين ياسر حممد أمحد سالمة . ٢٠٠١ ديسمرب/ كانون األول٣باململكة األردنية اهلامشية يف 
اجمللـس  ‘أبو شينار، املعروف أيضاً باسم ثائر حممد علي، وآخرون، بتهمة االنتماء إىل تنظيم غري قانوين، ُيدعى                 

ول ،ُشكِّل هبدف تنفيذ عمليات عسكرية ضد أمن دول معيَّنة، ومن بني هذه العمليات قتل السكرتري األ               ‘الثوري
وقد أثبتت هذا احلكم براءةُ السيد شعبان، خالفاً للحكم الصادر . بسفارة اململكة األردنية يف لبنان، نائب املعايطه

  .عن جملس القضاء يف لبنان

، أصدر جملس القضاء حكماً قُبِلَ رمسياً مبوجبه طلب إجراء حماكمة جديدة،            ٢٠٠٦مارس  / آذار ٢١ويف    - ١٣
 من ٣٢٨ فقد أقر اجمللس احلكم املطلوب استئنافه، حيث إن الشروط احملددة يف املادة      .ولكن ُرِفَض جوهر الطلب   

من املادة  ) ب(ال سيما الفقرة    . قانون اإلجراءات اجلنائية اللبناين من أجل إجراء حماكمة جديدة مل تكن مستوفاة           
 احملكوم عليه قد أدين بارتكاب ميكن السماح بإجراء حماكمة جديدة، إذا كان      : "املذكورة، اليت تنص على ما يلي     

جرمية خطرية أو جسيمة وكان أحد غريه قد أدين بعد ذلك بارتكاب اجلرمية ذاهتا، وبالصفة ذاهتا، وذلك بشرط                  
  ".وجود ما يستوجب تربئة من كان قد أدين

ية، يف  واحلكم املتذرع به كأساس إلجراء حماكمة جديدة قد صدر عن حمكمة أردنية، ال عن حمكمة لبنان                 - ١٤
وعالوة على  .  املذكورة تنص على وجوب صدور احلكمني عن حماكم لبنانية         ٣٢٨من املادة   ) ب(حني أن الفقرة    

ذلك، ونظراً لعدم وجود تناقض بني احلكم اللبناين واحلكم األردين، فإن احلكم األردين ال يثبت براءة يوسـف                  
طلب االستئناف املقدم من السيد شعبان غري كافيـة         وارتئي أن أسس    . حممود شعبان من االهتامات املوجهة إليه     

  .إلعادة فتح ملف القضية

وبعد أن أعادت احلكومة نظرها يف اإلجراءات القانونية ويف األحكام الصادرة يف قضية قتل الـسكرتري                  - ١٥
ا عليـه   األول يف السفارة األردنية بلبنان، تؤكد احلكومة أن يوسف حممود شعبان يقضي عقوبة سجن ُحِكَم هب               

 وأن رفض ،مبوجب قرار صادر عن أعلى هيئة قضائية يف لبنان وأن حماكمته جرت يف لبنان حسب األصول املرعية
  .طلب إعادة احملاكمة هو قرار يستند إىل التشريع اللبناين

ء وأكد املصدر، يف تعليقاته على رد احلكومة، أن احلكومة مل ترد على االدعاءات املتعلقة بظروف إلقـا                  - ١٦
وأكد املصدر جمدداً أن االستخبارات السورية قد ألقت القبض عليه واحتجزته سـراً             . القبض على السيد شعبان   

طيلة عشرة أيام، يف حني أهنا ليست خمولة سلطة القيام بذلك؛ وأن اعترافاته قد انتزعت منه حتت التعذيب، بينما                   
 يعرض على طبيب، وكان حمروماً متاماً من محاية القانون مل يسمح له باالتصال بأسرته، وال باالستعانة مبحام، ومل



A/HRC/7/4/Add.1 
Page 86 

 

وأفاد املصدر أن . وعمد رجال االستخبارات السوريون يف بريوت إىل تعذيبه من أجل احلصول منه على اعترافات. اللبناين
  .عذيبالسيد شعبان قد حوكم حماكمة استثنائية مل تستند يف أحكامها سوى إىل اعترافات انُتزعت منه حتت الت

ويضيف املصدر أن السيد شعبان مل يتمكن من طلب استئناف حكم إدانته، نظراً ألن أحكام جملس القضاء                   - ١٧
ديـسمرب  /ويف كانون األول  . كانت، يف تلك الفترة، غري قابلة للنقض وغري خاضعة ألي سبيل من سبل االنتصاف             

قضائية من طلب إعادة النظر يف األحكـام الـصادرة          ، ُعدِّل القانون لتمكني املدانني مبوجب تلك الوالية ال        ٢٠٠٥
ويؤكد املصدر أنه، . فقُدم طلب استئناف احلكم الصادر على السيد شعبان وفقاً هلذا التعديل، إال أنه ُرفض     . ضدهم

من بني القضاة الذين نظروا يف طلب االستئناف الذي قدمه السيد شعبان، كان مثة بعض القضاة الذين كانوا قـد                    
.  حكم إدانته، وأهنم سيكونون غري متحمسني للتشكيك يف ما كانوا هم أنفسهم قد أصدروه من أحكـام                 أصدروا

  .وأفاد املصدر أن إعادة النظر يف احلكم على هذا النحو لن تكون بالتايل سبيالً فعاالً من سبل االنتصاف

حكام الصادرة عن احملاكم األردنية وأخرياً، وبشأن ما أكدته احلكومة يف ردها من عدم وجود تناقض بني األ  - ١٨
وتلك الصادرة عن احملاكم اللبنانية، يبني املصدر أن احلكم الصادر عن احملاكم األردنية ال يتضمن أيـة إشـارة إىل                    

ويف أي حال، فإن األطباء الشرعيني األردنيني واللبنانيني يشهدون على   . احتمال تورط السيد شعبان يف هذه القضية      
وجد سوى شخص واحد أطلق النار على الضحية، يف حني أن شخصني، مها يوسف حممـود شـعبان           أنه مل يكن ي   

  .والشخص الذي أدين يف األردن، قد وقَّعا كالمها على اعترافات بأهنما قد أطلقا النار على الدبلوماسي

ومالبسات القبض  ومما تقدم، يالحظ الفريق العامل أن احلكومة مل تطعن يف االدعاءات املتعلقة بظروف                - ١٩
فقد أفيد بأن السيد شعبان قـد  . على السيد شعبان واحتجازه واستجوابه من ِقبل رجال االستخبارات السوريني     

احُتجز سراً طيلة عشرة أيام يف مكاتب االستخبارات السورية يف بريوت وبأن االعترافات قد انُتزعت منه حتـت       
ومل تطعن احلكومة كذلك يف عدم . م عليه باإلعدام قد استندا إليهاالتعذيب، وهي اعترافات أفيد بأن إدانته واحلك

 ٥متكن السيد شعبان من إقناع اجلهات القضائية العليا بالنظر يف األسس املوضوعية إلدانته وفقاً ألحكام الفقرة                 
اراً اللجنـة   وقد أكدت مر  .  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، ولبنان طرف فيه          ١٤من املادة   

 من املادة ٥املعنية حبقوق اإلنسان يف ما صدر عنها من أحكام قضائية أن سبيل االنتصاف املنصوص عليه يف الفقرة 
 من العهد الدويل ُيلزم الدولة الطرف بالنظر يف جوهر ما يصدر عن هيئاهتا القضائية مـن قـرارات إدانـة                     ١٤

  .)١٦(ة يف ضوء األحكام التشريعية الواجبة التطبيقوأحكام، وذلك للتحقق من كفاية األدلة املقدم

ويرى الفريق العامل أن إصدار حكم باإلعدام، حىت وإن مت ختفيفه إىل حكم بالسجن مدى احلياة، دون                   - ٢٠
أن تكون احلكومة قد بررت السبب الذي كان جيعل بإمكان احملكوم عليه أن يطلب إىل هيئة قضائية أعلى إعادة                   

ة واحلكم، هو أمر يشكل يف حد ذاته إخالالً جسيماً بقواعد احملاكمة العادلة، وبوجه خاص عندما                النظر يف اإلدان  
  .يؤكد احملكوم عليه أن اعترافاته قد انُتزعت منه حتت التعذيب وأنه قد ظهرت وقائع جديدة تؤيد ذلك

                                                      

، قـضية   ٨٠٢/١٩٩٨؛ والبالغ رقـم     باندابفسكي ضد بيالروس  ، قضية   ١١٠٠/٢٠٠٢البالغ رقم    )١٦(
  .روجرسُتن ضد أستراليا
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 من  ٥الل بأحكام الفقرة    ويرى الفريق العامل أنه، مع مراعاة ظروف هذه القضية ومالبساهتا، فإن اإلخ             - ٢١
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية هو من اخلطورة حبيث يضفي على احتجاز الـسيد                 ١٤املادة  

  .شعبان وإدانته طابعاً تعسفياً

  :وعلى ضوء ما تقدم، يصدر الفريق العامل الرأي التايل  - ٢٢

 من  ١٤ي، ألنه خيالف أحكام املادة      إن حرمان يوسف حممود شعبان من حريته هو إجراء تعسف           
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، ويندرج يف الفئة الثالثة من الفئات الواجبة التطبيق عند               

  .النظر يف القضايا اليت ُتعرض على الفريق العامل

 لتصحيح وضع السيد شعبان     وبناًء على هذا الرأي، يطلب الفريق العامل إىل احلكومة أن التدابري الالزمة             - ٢٣
  .طبقاً لألحكام واملبادئ اليت ينص عليها العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  ٢٠٠٧مايو / أيار١١اعُتمد يف 

  )أفغانستان والواليات املتحدة األمريكية (١١/٢٠٠٧الرأي رقم 
  ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١١موجهة إىل احلكومة يف : رسالة

  مني حممد البكريأ: بشأن

  الدولتان طرفان يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  .)٣٢/٢٠٠٦ من الرأي ١النص ذاته الوارد يف الفقرة (  - ١

  .يأسف الفريق العامل لعدم تلقيه رداً، سواء من حكومة أفغانستان أو من حكومة الواليات املتحدة األمريكية  -٢

  .)٣٢/٢٠٠٦ من الرأي رقم ٣ الفقرة النص ذاته الوارد يف(  - ٣

، اليمين اجلنسية، املقيم    ١٩٦٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٩أفاد املصدر بأن أمني حممد البكري، املولود يف           - ٤
يف شارع املطار القدمي باملدينة يف اململكة العربية السعودية، هو مدير شركة خاصة متخصصة يف استرياد وتصدير                 

  . والشركة ميلكها مجال أمحد خليفة، زوج إحدى أخوات أسامة بن الدن. ةاملاس واألحجار الكرمي

 يف تايلند، أثنـاء     ٢٠٠٢ديسمرب  / كانون األول  ٢٨وبيَّن املصدر أن السيد البكري قد اخُتطف بتاريخ           - ٥
ومل ُتعرف . زيارة عمل له إىل بانكوك، على أيدي َمن ُزعم أهنم عناصر يف استخبارات الواليات املتحدة أو تايلند

وأكدت سلطات تايلند ألقرباء السيد البكري أنه كان قد دخل أراضي تايلند،            . ٢٠٠٣أماكن وجوده طيلة عام     
، تلقى أقرباء السيد البكري رسالة منه عـن         ٢٠٠٤يناير  /ويف كانون الثاين  . لكنها أنكرت معرفة مكان وجوده    

ه حمتجز يف قاعدة تابعة للقوات اجلوية للواليات املتحدة         طريق جلنة الصليب األمحر الدولية أحاطهم فيها علماً بأن        
  .يف باغرام بالقرب من كاُبل بأفغانستان
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وذكر املصدر أن السيد البكري حمتجز بسبب ارتباطاته التجارية مع السيد خليفة، الذي كان، هو أيضاً،   - ٦
بعد إبقائه رهن االحتجاز ملدة أربعـة       قد أُلقي القبض عليه يف سان فرانسيسكو بالواليات املتحدة األمريكية؛ و          
وقد عاد إىل اململكة العربية السعودية . أشهر، طُرد إىل األردن، حيث ظل حمتجزاً ملدة شهرين دون اهتام أو حماكمة

  .ويرى املصَدر أن سبب اعتقال السيد خليفة هو صلته العائلية بأسامة بن الدن. بعد إطالق سراحه

 شـهراً يف    ٤١منذ ما يزيد على     ) (وقت تقدمي البالغ  ( البكري ما برح حمتجزاً      ويدعي املصَدر أن السيد     - ٧
وعالوة على ذلك، مل ُيـسمح لـه        . ومل حيدد موعد حملاكمته   . قاعدة باغرام العسكرية دون توجيه أية هتمة إليه       

وال . محر الدوليـة  باالستعانة مبحامني، والزيارات الوحيدة املسموح له بتلقيها هي من ممثلني للجنة  الصليب األ             
  .ميكن للسيد البكري االعتراض على مشروعية احتجازه أو املثول أمام هيئة قضائية خمتصة ومستقلة ونزيهة

ويذكر املصدر أن الدول ملَزمة بتطبيق قواعد أحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية على   - ٨
ن أحكام العهد سارية يف مجيع األراضي اخلاضعة للسيطرة الفعلية          وعليه، فإ . كل من َيخضعون لواليتها القضائية    

وبيَّن املصدر أن الواليات    . حلكوميت أفغانستان والواليات املتحدة، وعلى كل َمن خيضعون لواليتهما القضائيتني         
 والسياسية وفقاً   املتحدة مل تتوقف مؤقتاً عن الوفاء بالتزاماهتا مبوجب أحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية             

 للجنـة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان     ٣١/٢٠٠٤ من العهد وألحكـام التعليـق العـام رقـم          ٤ألحكام املادة   
)CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 ١٠، الفقرة.(  

 من ١٠٦ و١٠٥وجياِدل املصَدر بأن السيد البكري قد ُحرم من احلق يف حماكمة عادلة الذي تقره املادتان   - ٩
واحلكومتـان كلتامهـا ال تعتـربان       .  من الربوتوكول اإلضايف األول امللحق هبا      ٧٥الثة، واملادة   اتفاقية جنيف الث  

. وعليه، ينبغي تطبيق أحكام القانون الدويل حلقوق اإلنـسان  . احملتجزين يف قاعدة باغرام العسكرية أسرى حرب      
اناً ضرورياً من أجل التمتـع      ويضيف املصدر أن احلق يف حماكمة عادلة هو حق غري قابل للتصرف ويشكِّل ضم             

  .الفعال حبقوق اإلنسان كافةً ومن أجل احلفاظ على الطابع القانوين يف جمتمع دميقراطي

ونظراً لعدم تلقيه أي رد منهما، فهو يعترب أن         . وكان الفريق العامل سريحب بتعاون احلكومتني املعنيتني        - ١٠
  .ادعاءات املصَدر ال اعتراض عليها منهما

وليس مثة ما يبني أن الظروف اليت . ه الفريق العامل إىل أن السيد البكري قد ُحرم من حريته يف تايلندوينو  - ١١
أُلقي القبض عليه فيها كانت تنطوي بأي شكل على نزاع مسلح ميكن أن يستلزم تطبيق أحكام القانون اإلنساين                  

  النضال العاملي ضد اإلرهـاب الـدويل       "قاً أن   ويف هذا السياق، يشري الفريق العامل إىل أنه قد ذكر ساب          . الدويل
وحسب مـا   . )١٧("ال يشكل، يف حد ذاته، نزاعاً مسلحاً ألغراض إمكانية تطبيق أحكام القانون اإلنساين الدويل             

                                                      

 مقررة الفريق العامل املعين باالحتجاز التعـسفي،  - حالة احملتجزين يف خليج غوانتنامو، تقرير رئيسة     )١٧(
املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني، السيد لياندرو دسبوي؛ واملقرر اخلاص املعين مبسألة السيدة ليلى زّروقي؛ و

التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، السيد مانفرِد نوواك؛ واملقررة اخلاصـة                  
اهانغري؛ واملقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن املعنية حبرية الدين أو املعتقد، السيدة أمساء ج
  .)٢٠ واحلاشية ٩، الفقرة (E/CN.4/2006/120من الصحة البدنية والعقلية، السيد بول َهنت 
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عندما ُيستخدم العنف املسلح خارج سياق نزاع مسلح بـاملعىن         : "ذكرته أيضاً جلنة الصليب األمحر الدولية، فإنه      
عندما يكون مثة شخص مشتبه يف قيامه بأنشطة إرهابية وال ُيعتقل ذلك الشخص يف إطار أي نزاع                 القانوين، أو   

بل إن أحكام القوانني احمللية، فضالً عن أحكام القـانوين          . مسلح، فإن أحكام القانون اإلنساين ال تكون سارية       
ال توسِّع " احلرب العاملية على اإلرهاب "وعبارة. [...] اجلنائي الدويل وحقوق اإلنسان، هي اليت يكون معموالً هبا

نطاق تطبيق أحكام القانون اإلنساين لتشمل مجيع األحداث املندرجة يف هذا املفهوم، بل لتشمل فقط األحـداث    
ومن مث، فإن قواعد القانون الدويل الناظمة الحتجاز السيد البكري مندرجة           . )١٨(املندرجة يف إطار الرتاع املسلح    

نون الدويل حلقوق اإلنسان، وعلى وجه اخلصوص، يف العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة                يف أحكام القا  
  ).فضالً عن تايلند(والسياسية، والواليات املتحدة األمريكية وأفغانستان كلتامها طرفان فيه 

على شخصه، لكل فرد احلق يف احلرية ويف األمان " منها، على أن   ١ من العهد، يف الفقرة      ٩وتنص املادة     - ١٢
وال جيوز حرمان أحد من حريته إال ألسباب ينص عليها القانون وطبقاً            . وال جيوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً      

 من املادة ذاهتا فتكرِّس احلق يف املراجعة القضائية ملشروعية االحتجاز، حيـث             ٤أما الفقرة   ". لإلجراء املقرر فيه  
ه بالتوقيف أو االعتقال حق الرجوع إىل حمكمة لكي تفصل هذه           لكل شخص ُحرم من حريت    : "تنص على ما يلي   

  ".احملكمة دون إبطاء يف قانونية اعتقاله، وتأمر باإلفراج عنه إذا كان االعتقال غري قانوين

وكان قد أُلقي القبض سراً على السيد البكري من ِقَبل عناصر مل حتدد هويتها رمبا كانـت تنتمـي إىل                      - ١٣
لواليات املتحدة، أو إىل نظريهتا التايلندية، تنفيذاً لتعليمات صادرة عن أجهـزة الواليـات              أجهزة استخبارات ا  

ومل ُيبلغ أحد، وال    . املتحدة، يف بانكوك حيث كان يقوم بأعماله املعتادة، وفقاً لرواية املصدر اليت مل ُيطعن فيها              
 من خالل جلنة الـصليب األمحـر   - سرته ، علمت أ٢٠٠٤يناير /ويف كانون الثاين. حىت أفراد أسرته، باحتجازه  

وهو .  أنه قد اعُتقل منذ تاريخ غري معروف يف قاعدة الواليات املتحدة اجلوية يف باغرام بأفغانستان- الدولية فقط 
حمتجز هناك احتجازاً انفرادياً متاماً، فيما عدا زيارته من ِقَبل ممثلي جلنة الصليب األمحر الدولية، وتسليمه رسائل                 

ومل تتح له إمكانية االعتراض على مشروعية حالته أمـام          . ومل ُيَحط علماً بأية اهتامات موجهة إليه      . ريقهاعن ط 
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية فيما         ٩ من املادة    ٤هيئة قضائية، على حنو ما تشترطه الفقرة        

. هتامات جنائية يف دعوى قضائية أم ظل االحتجاز إدارياًيتعلق جبميع حاالت االحتجاز، سواء ُوجهت إىل احملتجز ا
ديـسمرب  /وعليه، فإن ما يعانيه السيد البكري من حرمان من احلرية منذ كانون األول            . ومل ُيتح ألي حمام زيارته    

 من  ٩ من املادة    ٤ و ١، أي طيلة السنوات األربع والنصف سنة املاضية، يشكل انتهاكاً ألحكام الفقرتني             ٢٠٠٢
وميثل شكالً خطرياً   . عهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وهي أحكام القانون الدويل الواجبة التطبيق           ال

  .وانتهاكاً بالغ اجلسامة حلقوق اإلنسان للمحتجز" االحتجاز التعسفي"للغاية من أشكال 

. بالتايل الطرف املسؤول عنـه والواليات املتحدة هي الطرف املباشر املرتِكب لالحتجاز التعسفي، وهي       - ١٤
   على ٢٠٠٤يناير /بيد أن الفريق العامل يالحظ أن السيد البكري حمتجز يف األراضي األفغانية منذ كانون الثاين

                                                      

 بشأن تطبيق أحكام    ٢٠٠٥يوليه  / متوز ٢١بيان رمسي صادر عن جلنة الصليب األمحر الدولية بتاريخ           )١٨(
ــساين  ــانون اإلن ــاب   الق ــياق اإلره ــدويل يف س ــت    ( ال ــلة اإلنترن ــه يف وص ــالع علي ــن االط ميك

(http://www.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/terrorism).  
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ومجيع املعلومات املتاحة للعامة واليت اطَّلع عليها الفريق العامل تبني أن حكومة أفغانستان تدرك جيداً أن                . األقل
تحدة حتتجز معتقلني يف حاالت كحالة السيد البكري يف قاعدة باغرام اجلوية، وهي قاعـدة               حكومة الواليات امل  

. ٢٠٠١عسكرية تديرها الواليات املتحدة مبوافقة حكومة أفغانستان منذ انتهاء الرتاع املسلح الدويل يف أواخر عام 
ويـشري الفريـق    . ت ملعاجلة هذه املسألة   ومل تقم حكومة أفغانستان بإحاطة الفريق العامل علماً بأية تدابري اُتخذ          

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، تتعهد كل دولة طرف ٢العامل إىل أنه، مبوجب أحكام املادة 
يف هـذا   ... املعترف هبـا    [احلقوق  ... بكفالة  "... ليس فقط بعدم االرتكاب الفعلي ألية انتهاكات، بل أيضاً          

وهذا االلتزام يتعارض مع قبول دولة ما قيام . )١٩("فراد املوجودين يف إقليمها واخلاضعني لواليتها    جلميع األ ] العهد
ومن مث، ال يسع الفريق العامل إال . دولة أخرى باحتجاز أفراد احتجازاً تعسفياً ملدة سنة فوق أراضي الدولة األوىل

  .ز السيد البكري احتجازاً تعسفياًأن خيلص إىل أن أفغانستان تتحمل هي أيضاً مسؤولية عن احتجا

وينوِّه الفريق العامل إىل أن دور سلطات تايلند يف نقل السيد البكري ووضعه قيد احتجـاز الواليـات                    - ١٥
 إن جـرى    - وبأي حال، فألن احتجاز السيد البكري لدى السلطات التايلنديـة           . املتحدة ليس بالدور الواضح   

، وألنه جرى منذ ما يزيد على أربع سنوات، مل ير الفريق العامـل ضـرورة                 مل َيجرِ إال لفترة وجيزة     - بالفعل  
غري أن الفريق العامل ينوِّه إىل أنه قد حـرص، يف   . إلحاطة حكومة تايلند علماً بالبالغ ولطلب مالحظاهتا بشأنه       

لني تـسليماً غـري     ، على أن يوجِّه األنظار مع بالغ القلق إىل مسألة تسليم املعتق           (A/HRC/4/40)تقريره األخري   
. ، اليت يبدو أن حالة السيد البكري هي من األمثلة عليها          "اإلعادة االستثنائية "نظامي، املشار إليها باسم حاالت      

، أي نقل شخص ما بصفة غري رمسية من والية دولة 'اإلعادة'ممارسة "ويؤكد الفريق العامل جمدداً يف هذا الشأن أن 
) أجهزة االستخبارات غالباً  (اس مفاوضات بني السلطات اإلدارية لكال البلدين        ما إىل والية دولة أخرى على أس      

وعنـدما تـتملص    . دون وجود ضمانات إجرائية، هي ممارسة تتعارض تعارضاً قطعياً مع أحكام القانون الدويل            
ا أن تدَّعي   حكومة ما من الضمانات اإلجرائية، وخباصة حق الشخص املتضرر يف أن ُينظر يف قضيته، فال ميكن هل                

حبسن نية أهنا قد اختذت إجراءات معقولة يف سبيل محاية ما لذلك الشخص من حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك حقه                    
ونتيجة لذلك، تتحمل تلك احلكومة جزءاً من املسؤولية عما يتبع ذلـك مـن احتجـاز                . يف أال ُيحتجز تعسفاً   

  ).٥٠، الفقرة (A/HRC/4/40". تعسفي

  :دم، ُيصِدر الفريق العامل الرأي التايلوعلى ضوء ما تق  - ١٦

 مـن  ٩ و٢إن حرمان السيد البكري من حريته هو إجراء تعسفي، إذ يتناىف وأحكام املـادتني                 
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، ويندرج يف الفئة األوىل من الفئات الواجبة التطبيق عند               

وتتحمل حكومتا الواليات املتحدة األمريكية وأفغانستان . يق العاملالنظر يف القضايا اليت ُتعرض على الفر
  . كلتامها املسؤولية عن انتهاك حق السيد البكري يف احلرية

                                                      

على الدول األطراف، مبوجب "لفريق العامل إىل أن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان قد أوضحت أن يشري ا )١٩(
قوق املشمولة بالعهد جلميع األشخاص الذين قد يوجدون يف إقليمها، وكذلك ، أن حتترم وتكفل احل٢ من املادة ١الفقرة 

 بشأن طبيعة االلتزام القانوين العام املفروض على        ٣١/٢٠٠٤التعليق العام رقم    ". (جلميع األشخاص اخلاضعني لواليتها   
 ).١٠الدول األطراف يف العهد، الفقرة 
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وبناًء على هذا الرأي، يطلب الفريق العامل إىل احلكومتني أن تتخذا التدابري الالزمة لتصحيح هذا الوضع     - ١٧
 الواردة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ويف العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق       وجعله متوافقاً مع املعايري واملبادئ    

  . املدنية والسياسية

  ٢٠٠٧مايو / أيار١١اعُتمد يف   

  )إكوادور( ١٢/٢٠٠٧الرأي رقم 

  ٢٠٠٦مارس / آذار٢٣موجهة إىل احلكومة يف : رسالة

  أنطونيو خوسيه غارسيس لور: بشأن

  اص باحلقوق املدنية والسياسيةالدولة طرف يف العهد الدويل اخل

  .)٣٢/٢٠٠٦ من الرأي ١النص ذاته الوارد يف الفقرة (  - ١

  .يشكر الفريق العامل احلكومة ملا وافته به من معلومات عن هذه القضية  - ٢

  .)٣٢/٢٠٠٦ من الرأي ٣النص ذاته الوارد يف الفقرة (  - ٣

، الذي يعمل   ١٩٥١أبريل  / نيسان ٣٠لود بتاريخ   أنطونيو خوسيه غارسيس لور، اإلكوادوري اجلنسية، املو        - ٤
 ٣ سنة من اخلدمة يف هيئة التعليم اإلكوادورية ومقيم يف كيتو؛ حمتجز يف السجن رقم ٣١ُمَدرِّساً مبدرسة مالية ولديه 

 كـانون   ٢١، حيث كان رجال الشرطة قد ألقوا القبض عليـه بتـاريخ             ٢٠، الزنزانة رقم    C العنرب   بالعاصمة،
ومل ُيربز له رجال .  يف مكان عمله، وهو مدرسة مجهورية شيلي بكيتو، بينما كان يلقي درساً       ٢٠٠٥ير  ينا/الثاين

  . مث اقتّيد السيد غارسيس لور إىل مقر الشرطة القضائية. الشرطة إذناً بإلقاء القبض عليه

ويس مـورا، أمـراً     وبعد إلقاء القبض عليه بثالثة أيام، أصدر قاضي حمكمة التحقيق العاشرة، القاضي ل              - ٥
وُوجهت إليه هتمة التقاط صور ذات طابع إبـاحي         . باحتجازه وقائياً رهن التحقيق بتهمة هتك حرمة فتاة قاصر        

وأنكر غارسـيس لـور     . لفتاة قاصر، إثر شكوى قدمها هذه يف هذا الشأن خمترب لتحميض األفالم الفوتوغرافية            
بس ذكور وتتظاهران بأهنما ذكران قد استعارتا منه آلة التصوير التقاطه تلك الصور، مدعياً أن فتاتني ترتديان مال

  . اليت ميلكها أثناء توجهه إىل حديقة حيوانات غوايابامبا، اللتقاط صور لـه ولرجل ُيدعي سيغوندو موغروفيخو

ثالث بيد أن اجللسات ال. وبعد إصدار الئحة اهتام ضده، ُوجهت إليه ثالثة إخطارات للمثول أمام احملكمة  - ٦
  إال أن املُدعى عليـه     . قد أُرجئت بسبب غياب الطرف املدعي، على أن ُتعقد اجللسات امللغاة بعد ذلك بشهرين             

  . ما برح موقوفاً قيد االحتجاز الوقائي منذ ما يزيد على العام دون أن ُيستدعى للمثول أمام قاضٍ

حتجاز تعسفي وغري قـانوين، حيـث إن   ويفيد مصَدر البالغ أن احتجاز املتهم املذكور هو بأي حال ا            - ٧
 قانوناً ُمعدِّالً لقانون العقوبات يقضي بعدم اعتبار هتك ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٠الربملان الوطين قد أصدر بتاريخ 
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وعليه، ال جيوز حماكمة املتهم مبقتضى أي حكم من أحكام القانون،           . احلرمة جرمية ُيعاقَب عليها مبقتضى القانون     
  .املواد ذات الصلة من قانون العقوباتنظراً إللغاء 

وعالوة على ذلك، يدعي املصدر أن املتهم قد تعرَّض للتعذيب يف خمفر الشرطة الوطنية على أيدي موظف   - ٨
لدى النيابة العامة يوجد مكتبه يف الطابق الثالث من املخفر املذكور، حيث اهنال املوظف املذكور علـى املتـهم         

وبعد ذلك، أُودع زنزانة ". حقوق اإلنسان"لفقري بواسطة هراوة ُنقشت عليها عبارة      بالضرب يف أسفل عموده ا    
مع حمتجزين آخرين، قال هلم رجال الشرطة إنه هّتاك أعراض، مما محل السجناء اآلخرين على تعريته وضربه ضرباً 

َدر أن مثة وقائع أخـرى مل       ويدعي املص . ُمربحاً، مع توجيه اإلهانات إليه وإحراق خده األيسر بواسطة لفافة تبغ          
ويبني أن املتهم قد أُصيب نتيجة لذلك جبروح بالغة يف قضيبه، وبات عاجزاً . حيدث تقصٍ هلا على النحو الواجب   

  . وال ُتقدم له الرعاية الطبية الواجبة. عن القرفصاء، وينفث دماً عند هنوضه

هودة، يتمتع باحترام وثقة طلبته وزمالئه ويدعي املصدر أن خوسيه غارسيس لور موظف مهين ذو مسعة مش  - ٩
ويرى املصدر أن إلقـاء     . وليست لديه سوابق لدى الشرطة أو القضاء      . وأرباب األسر وجريانه وأفراد اجملتمع عامة     

وأن ما تعرض له من جتاوزات من       . القبض عليه قد جرى على حنو ُمخل مببادئ التصرف الرشيد واملتناسب واملتوقع           
  . لعامة يتناىف مع واجبها يف محاية املواطن وُيخل حبقه يف احلرية والسالمة الشخصيتنيِقبل السلطات ا

وخيلص املصدر إىل أنه قد أُخل حبق خوسيه غارسيس لور يف التمتع حبقـه يف احلريـة الشخـصية ويف                      - ١٠
د االحتجاز التعسفي، االستفادة من الضمانات القضائية ومراعاة أصول احملاكمة العادلة، وذلك لكونه موضوعاً قي

  .مما عرَّض صحته وحياته العائلية ومسعته للخطر اجلسيم

 ١٣ويف  . ٢٠٠٦مـارس   / آذار ٢٣وقد أُحيلت االدعاءات الواردة يف الفقرات السابقة إىل احلكومة بتاريخ             - ١١
راء عقـايب   لقد خضع خوسيه غارسيس لور إلج     : نوفمرب من العام املذكور، ردت احلكومة مبا يلي       / الثاين تشرين

عادي، وفقاً ألحكام التشريعات اجلزائية ولإلجراءات اجلزائية املعمول هبا يف إكوادور، حيث روعيـت مجيـع                
  .الضمانات الدستورية وأصول احملاكمة العادلة حبذافريها

جرميـة  ويتبّين من السوابق القضائية املرفقة ومن األدلة الدامغة اليت ُجِمعت أن املُدعى عليه قد ارتكب                  - ١٢
وال ميكن بالتايل االدعاء بأنه قد احُتجز تعسفاً، حيث إنه قد أُتيح له أن ميارس حبرية حقه . جسيمة حبق فتاة قاصر

  .يف التمتع بالضمانات اإلجرائية وفصلت يف قضيته حمكمة علنية ونزيهة ومستقلة

جرمية االعتداء على احلرمة، ممـا      أما الئحة االهتام الصادرة ضده فهي تتضمن وقائع جلية قوامها ارتكاب              - ١٣
وقد صدر احلكم تنفيذاً ألحكام قانون العقوبات حبذافريها        . يعتربه قانون العقوبات ارتكاب جرمية االعتداء اجلنسي      

ومع مراعاة التوصيف اجلنائي جلرمية االعتداء على العفة، وهو توصيف استعيض عنه يف تعديل قـانون العقوبـات                  
فالتوصيف اجلنائي القدمي املتمثل يف االعتداء على العفة قد ظل وارداً، . تمثل يف االعتداء اجلنسيبالتوصيف اجلنائي امل

فالفعل الذي يشكل جناية    . يف التشريع اإلكوادوري اجلديد، يف التوصيف اجلنائي اجلديد املتمثل يف االعتداء اجلنسي           
  .جلديد الذي يستوجب احملاكمة عليهمل ُيحذَف، بل بات يشكل عنصراً من عناصر التوصيف اجلنائي ا
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ومل ُتغفَل القواعد األساسية لإلجراءات القضائية اليت قد متس سالمة اإلجراءات اجلنائية أو قد تـؤثر يف                   - ١٤
وقد فُتح ملف القضية عندما أبلغ موظفو خمترب لتحميض الصور الفوتوغرافية، كـان      . القرار املتخذ بشأن القضية   
أودعه فيلماً لتحميضه، عن ظهور فتاة قاصر عاريةً يف الصور، فقد املخترب شكوى بذلك خوسيه غارسيس لور قد 

وطلب املكتب املذكور تفويضه قضائياً سلطة إلقاء القبض على         . إىل وحدة اجلنايات اجلنسية مبكتب املدعي العام      
فتاة القاصر أن املدعى عليه قد وذكرت والدة ال. املدعى عليه، وألقي القبض عليه فعالً وهو يسري يف أحد الشوارع
وصرح املدعى عليه إلحدى حمطـات      .  عاماً ١١فقد صوابه، حيث إنه طلب الزواج من ابنتها البالغة من العمر            

وقدمت القاصر أثناء احملاكمة شرحاً مفصالً ملا تعرضت لـه من اعتداءات ذات    . التلفزيون بأنه مغرم بتلك الفتاة    
وتتـضمن  . ن بوسعها تقدمي شكوى ضد املعتدي عليها، لتهديده إياهـا بالقتـل       طابع جنسي، مضيفة أنه مل يك     

سجالت احملكمة أدلة عديدة على هذه الوقائع، من بينها تقارير خرباء وإفادات شهود وإدعاءات خطـرية عـن                  
  .ضلوع خوسيه غارسيس لور بوصفه مرتكب الفعل اإلجرامي فكرياً ومادياً

على خوسيه غارسيس لور؛ وأتيحت لـه إمكانيـة ممارسـة حقـه            وقد صدر حكم عادل وموضوعي        - ١٥
ورُوعيت اإلجراءات القانونية املعمول هبا والقواعد الواجبة  . املشروع يف الدفاع، ومتتع جبميع الضمانات القضائية      

 اجلنائية  االتباع وأصول احملاكمة العادلة يف مجيع مراحل حماكمة املدعى عليه، وقضيته معروضة حالياً على احملكمة              
  . الثانية للبت فيها

، على حنو ما ذكره املصدر للفريق العامل، "القاط صور إباحية لفتاة"ب والسيد غارسيس لور ليس متهماً       - ١٦
العامل وال يرد يف حمضر احملاكمة العذر األرعن والتافه املقدم إىل الفريق     . بل بارتكاب جرمية شائنة حبق فتاة قاصر      

، مما يدلل على    "ن مالبس ذكور وتتظاهران بأهنما ذكران قد استعارتا منه آلة التصوير اليت ميلكها            فتاتني ترتديا "بأن  
  . نية املتهم املراَوغة والتهرب أمام هيئة دولية بقصد َصرف انتباه قضاهتا وإهلائهم عن النهوض باملهام املكلفني هبا

يف حد ذاهتا فعالً شائناً ترتبت عليه نتائج ُمَروِّعة وختتم احلكومة ردها مؤكدة أن الوقائع املعروضة تشكل   - ١٧
مـصاحل الطفـل    "ووفقاً ملا تنص عليه اتفاقية حقوق الطفل، ومجهورية إكوادور طرف فيها، فإن             . حلقت بطفلة 

. وهذا وارد يف قانون األطفال واملراهقني اإلكوادوري. جيب أن تكون هي االعتبار الرئيسي يف أي إجراء" الفضلى
تداء جنسياً على القاصرين، واستخدام األطفال يف املواد اخلالعية، وامليل اجلنسي إىل األطفال، هي أمور ال بد فاالع

وهذا متاماً هو ما سعت إليه هذه القضية، حيث وقعت فتاة قاصر يف احلادية عشرة من عمرهـا                  . من مكافحتها 
  . ىل تطبيق صحيح للعدالة ومعاقبة املذنبنيواهلدف من اإلجراء القضائي هو التوصل إ. ضحية لعملية شنيعة

وال يسعى الفريق العامل، سواء يف هذه القضية أو يف أية قضية أخرى، إىل أن حيل حمل احملاكم الوطنية أو   - ١٨
فمهمته تقتصر على التثبت مما إذا كان خوسيه غارسيس لور قد وقع ضحية . أن يصدر حكماً بتربئة أحد أو جترميه

ي أم مل يقع، ومما إذا كانت قد روعيت يف قضيته ضمانات احملاكمة العادلة وفقاً للمبادئ والقواعد الحتجاز تعسف
  . واملعايري الدولية

ويدعي املصَدر حدوث انتهاكات خطرية لضمانات احملاكمة العدالة والرتيهة، األمـر الـذي أنكرتـه                 - ١٩
.  تعليقاته عليه، على الرغم من دعوته إىل القيام بذلك   ومل يقدم املصَدر مالحظاته بشأن رد احلكومة أو       . احلكومة

وعالوة على . وأكد املصَدر أن خوسيه غارسيس لور قد أُلقي القبض عليه دون أمر قضائي، وهو ما نفته احلكومة
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ذلك، أوردت احلكومة تفاصيل عما اختذه مكتب املدعي العام من إجراءات يف سبيل استصدار األمر القـضائي                 
وأكد املصَدر أيضاً أن خوسيه غارسيس لور قد تعرَّض للتعذيب يف مرافق الـشرطة              . لقاء القبض عليه  الالزم إل 

الوطنية، وردَّت احلكومة على ذلك مكتفيةً بتأكيد أن الضمانات الدستورية واإلجرائية قد روعيت مجيعها حبيث               
 أن املتهم قد ُحوكم استناداً إىل عقوبـة مل  وذكر املصَدر أيضاً . بات من غري املمكن إلغاء ما انتهت إليه احملاكمة        

تعد قائمة، فردت احلكومة مؤكدة أن اجلرمية موضع احملاكمة قد أُدرجت يف قانون جديد يتناول جرمية االعتداء                 
  . وعرضت احلكومة التشريع ذا الصلة، مؤكدة استمرار سريانه. اجلنسي

وسيه غارسيس لور مل ُيحَضر أمام قاضٍ طيلة مـا          ومن جهة أخرى، مل تَدَحض احلكومة االدعاء بأن خ          - ٢٠
ويف هذه احلالة بالذات، فإن إبقـاء       . يزيد على العام وأنه أُبقي قيد االحتجاز الوقائي لفترة تتجاوز مهلة معقولة           

تعقيد، ولكـون   املتهم حمتجزاً بانتظار حماكمته لفترة تزيد على عام ال يبدو أمراً ال تناسبياً، نظراً ملا تتصف به اجلرمية من                    
فالطول املفرط للفترة اليت يتعني على املتهمني أن يقضوها قيد االحتجـاز            . الضحية فتاة قاصر، ولسري إجراءات احملاكمة     

بانتظار احملاكمة، يف حني يتعني افتراض براءهتم إىل أن تثبت إدانتهم نتيجة احملاكمة، هو أمر سبق للفريق العامل أن الحظه                    
  . واعتربه أمراً يدعو جدياً إىل قلقه٢٠٠٦فرباير / قام هبا إىل إكوادور يف شباطأثناء الزيارة اليت

وفيما يتعلق مبا ادُّعي عن تعذيب املتهم وعدم تقدمي رعاية طبية لـه، يرى الفريق العامل أيضاً وجوب                   - ٢١
 أيضاً أثناء زيارته للبلد، التحقيق على النحو الواجب يف كل ادعاء بالتعذيب، وخباصة منذ أن أتيح للفريق العامل،

. أن يشاهد يف زنزانات خمافر الشرطة عدة حمتجزين ظهرت على أجسادهم عالمات سوء معاملة وضرب وتعذيب
واشتكى البعض منهم إىل الفريق العامل أهنم ُضربوا يف زنزانات خمافر الشرطة، وُعذبوا جسدياً، الرغامهم علـى        

ويف هذه القضية بالذات، ُوجهت التهمة   . (A/HRC/4/40/Add.2)رتكبوها  االعتراف بإتيان جرائم وجنايات مل ي     
اجلنائية دون االستناد إىل اعتراف املتهم، مما يبني أن ما ادُّعي من تعرُّض املتهم للتعذيب مل يؤثر، من حيث املبدأ،              

لعامل، يرى الفريق أن    ومهما يكن، وعلى الرغم من أن هذا األمر ال يندرج يف نطاق والية الفريق ا              . يف الدعوى 
على احلكومة والنيابة العامة والسلطات القضائية أن تنظر بعناية يف كل ادعاء يتعلق بالتعذيب وأن حتيل كل ما يرد 
إليها من ادعاءات يف هذا الشأن إىل املقرر اخلاص جمللس حقوق اإلنسان املعين بالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة 

  . لالإنسانية أو املهينةأو العقوبة القاسية أو ا

ويف اخلتام، يرى الفريق العامل أن ادعاءات املصَدر قد دحضتها عموماً احلكومة، اليت قدمت مستندات                 - ٢٢
ومل يعلق املصدر أو يديل مبالحظاته على رد احلكومة، على الر غم من             . قضائية ُتفَصِّل وتؤيد حججها وتفنيداهتا    

  . ام بذلكدعوته وإتاحة اإلمكانية لـه للقي

وخالصة القول، يرى الفريق العامل أنه مل يالحظ، من جممل ما تلقاه من معلومات، عدم مراعاة، على                   - ٢٣
  .حنو خطري، لقواعد احملاكمة العادلة، مما كان سيضفي على احتجاز خوسيه غارسيس لور طابعاً تعسفياً

  . الشخص ليس تعسفياًونظراً ملا تقدم، خيلص الفريق العامل إىل أن احتجاز هذا   - ٢٤

  ٢٠٠٧مايو / ايار١١اعُتمد يف   
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  )فييت نام (١٣/٢٠٠٧الرأي رقم 

  .٢٠٠٦أغسطس / آب٤موجهة إىل احلكومة يف : رسالة

  .الدكتور فام هونغ سون: بشأن

  .الدولة طرف يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  .)٣٢/٢٠٠٦م  من الرأي رق١النص ذاته الوارد يف الفقرة (  - ١

  .)٣٢/٢٠٠٦ من الرأي رقم ٣النص ذاته الوارد يف الفقرة (  - ٢

وقـد أحيلـت ردود     . يرحب الفريق العامل بتعاون احلكومة، اليت وافته مبعلومات عن ادعاءات املصدر            - ٣
  .احلكومة إىل املصدر، الذي قدم يف ردوده مالحظات بشأهنا

الدكتور فان هونغ سون مواطن فييتنامي من : القضية املوجزة أدناهوأُبلغ الفريق العامل على النحو التايل ب  - ٤
، مقيم يف هانوي، ومن دعاة الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف فييت نـام، ألقـي               ١٩٦٨مارس  / آذار ١١مواليد  

  . القبض عليه لنشره بواسطة اإلنترنت بيانات تدعو إىل االنفتاح السياسي والدميقراطية

 ،Tradewind Asia، وعمل مديراً جتارياً لـدى شـركة   ١٩٩٢ّرجيي اجلامعة الطبية هبانوي عام الدكتور سون من ِخو  - ٥
وقد نشر العديد من املقاالت عرب اإلنترنت، من        . وهي شركة أجنبية للمستحضرات الصيدالنية، إىل أن أُلقي القبض عليه         

وترجم ". البحث عن الوفاق  : سيادة وحقوق اإلنسان  ال"، و "حمور أساسي يف نظام عاملي جديد     : الترويج للدميقراطية "بينها  
يوليه /ويف متوز . ، وهي حبث يتناول القيم الدميقراطية     "ما هي الدميقراطية؟  "أيضاً مقاالت ونشرها على اإلنترنت، من بينها        

 اعترافـاً بـشجاعته يف   Hellman/Hammett grant، قدمت هيئة رصد حقوق اإلنسان إىل الدكتور سون منحة ٢٠٠٣
  .لكتابة يف مواجهة االضطهاد السياسيا

 ٢٧وقام أفراد من مكتب األمن والتحقيقات التابع لوزارة األمن العام بإلقاء القبض على الدكتور سون يف                   - ٦
وطلبت زوجته، . ومل يستلم عند اعتقاله أمراً بإلقاء القبض عليه.  أثناء وجوده يف مرتله هبانوي٢٠٠٢مارس /آذار

.  نسخة من إذن القبض على الدكتور سون بعد بضعة أيام من إلقاء القبض عليه، لكنها مل تتلق شيئاً                  السيدة فو ثوي ها،   
  .  من قانون العقوبات٨٠واهتمت حكومة فييت نام الدكتور سون بالتجسس وأدانته بذلك مبوجب أحكام املادة 

واحُتجز فترة . انغ مبحافظة ثان هواوُنقل الدكتور فام هونغ سون إىل معسكر اعتقال ناٍء يف قرية ياين غين  - ٧
. ، أصيب بورم يف أنفه    ٢٠٠٥ويف عام   . وكانت صحته سيئة للغاية، وكان مصاباً بفتق      . تزيد على أربع سنوات   

  . وأفيد بأنه مل يتلق رعاية طبية ملعاجلة اعتالالته، وجلأ إىل استخدام شريط بالستيكي لسد فتقه

يس هيئة االدعاء بالنيابة الشعبية العليا الئحة اهتام رمسية ضـد           ، أصدر رئ  ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ١٠ويف    - ٨
دول أجنبية من أجل استخدامها يف معارضة /الدكتور سون متهماً إياه جبمع وتوريد معلومات ووثائق لصاحل دولة

  . مجهورية فييت نام االشتراكية
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 يف هانوي، مبقاطعة فـو يل       ، احُتجز الدكتور سون يف عدة مراكز اعتقال       ٢٠٠٢مارس  / آذار ٢٧وبعد    - ٩
  .ومقاطعة تان هاو

واتُّهم الدكتور سون جبرائم جتسس نامجة عن اتصاالته الربيدية اإللكترونية بعناصر رجعية منفية، وذلك                - ١٠
واتُّهم أيضاً بتلقي أموال من تونغ لوان، وهي مجاعة فرنسية مؤيدة           .  من القانون اجلنائي   ٨٠وفقاً ألحكام املادة    

وتتهم ... تشوه مسعة وسياسة احلزب والدولة "طية يف فييت نام، وبتزويد أشخاص منفيني مبواد ومعلومات للدميقرا
  ". الدولة باطالً بانتهاك حقوق اإلنسان

وأفاد املصَدر بأن إلقاء القبض على الدكتور سون بناًء على اهتامات بالتجسس كان ذريعة لنشره املقال                  - ١١
، "دالئل مبشرة بالدميقراطية يف فييت نام"وكتب الدكتور سون أيضاً مقالة بعنوان   ". ية؟ما هي الدميقراط  "املعنون  

-P4، قام أفراد من وحدة الشرطة اخلاصة        ٢٠٠٢مارس  / آذار ٢٤ويف  . وزعها أيضاً على كبار مسؤويل احلكومة     

A25تور سون رسالة وعقب ذلك، نشر الدك.  بتفتيش مرتل الدكتور سون، وصادروا حاسوبه وأوراقه الشخصية
  . مفتوحة على اإلنترنت احتج فيها على تفتيش مرتله ومصادرة ممتلكاته

 ٢٧ومل ُيسمح للدكتور سون بأي اتصال بعائلته أو مبستشار قانوين، من تاريخ إلقاء القبض عليـه يف                    - ١٢
  . ٢٠٠٣يونيه / حزيران١٨ حىت موعد حماكمته األوىل يف ٢٠٠٢مارس /آذار

 سون أن يعتمد على زوجته لتختار حمامياً نيابة عنه، نظراً لعدم السماح لـه باالتصال               واضطر الدكتور   - ١٣
وقدمت زوجته التماسات إىل سلطات التحقيق وسلطات السجون كيما تسمح للدكتور سون بأن يلتقي . مبحامني

ّيه يف السجن قبل احملاكمة، لكن طلبها ُرفض        يه، وقبـل احملاكمـة      شهراً من القبض عل    ١٥وبعد حوايل   . مبحامّي
ّيه، تران الم ودام فان هيو   .بأسبوع واحد فقط، التقى مبحامّي

 مبحكمة الشعب ٢٠٠٣يونيه / حزيران١٨وجرت حماكمة الدكتور سون يف جلسة مغلقة عقدت بتاريخ        - ١٤
 الدكتور  ومل ُيسمح، سواًء لدبلوماسيني أجانب أو لصحفيني، بدخول احملكمة، وأثناء احملاكمة، رفض           . يف هانوي 

ومل ُيسمح لزوجته بأن تظل يف      . سون الدفاع الذي أعده حمامّياه، ودافع عن نفسه دون االستعانة مبستشار قانوين           
ودامت احملاكمة نصف يوم، وأدين الدكتور سون بالتجسس مبوجب أحكام . قاعة احملكمة أثناء تواجد زوجها فيها

 عاماً ُيفَرج عنه يف هنايتها، على أن يظل         ١٣ليه بالسجن ملدة    وحكمت احملكمة ع  .  من القانون اجلنائي   ٨٠املادة  
  .حتت املراقبة اإلدارية لفترة ثالث سنوات

ّيه إلعداد طلب استئناف احلكم، لكنه . وطعن الدكتور سون يف قرار احملكمة  - ١٥ وُسمح له باالجتماع مبحامّي
 مبحكمـة   ٢٠٠٣أغـسطس   / آب ٢٦  وُعقدت جلسة مغلقة يف   . ظل غري مسموح له أن يتصل بزوجته وأسرته       

وخرج الدكتور سون وحماميه دام فان هيو من احملكمة احتجاجاً على عـدم شـفافية               . الشعب العليا يف هانوي   
. اإلجراءات وعدم مراعاة أصول احملاكمة العدالة، مقاطَعني احملكمة ورافَضني املشاركة يف طلب استئناف احلكم             

كمة احلكم الصادر على الدكتور إىل السجن ملدة مخس سنوات، ُيطلَـق            ويف ختام إجراءات الطعن، خفَّضت احمل     
  . سراحه يف هنايتها ويوضع حتت اإلشراف اإلداري ملدة ثالث سنوات

وأفادت احلكومة يف ردها األّويل على االدعاءات الواردة أعاله بأن فام هونغ سون قد أُخلي سـبيله يف                    - ١٦
  سجيناً مبوجب أمر عفو خاص صـادر عـن رئـيس مجهوريـة              ٥ ٣٥٢ كواحد من بني     ٢٠٠٦أغسطس  /آب
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وذكـرت أن   . فييت نام مبناسبة االحتفال بالذكرى السنوية احلادية والستني للعيد الوطين للجمهورية االشتراكية           
 يبقى الدكتور سون يتمتع، منذ إخالء سبيله، حبقوق املواطَنة الطبيعية، إال أنه يتعني عليه االمتثال لقرار احملكمة بأن

وكان الدكتور سون قد اتُّهم بارتكاب أفعال خملة        . حتت اإلشراف اإلداري يف منطقة إقامته لفترة ثالث سنوات        
 عاماً الرتكابـه    ١٣، حكمت عليه حمكمة الدرجة األوىل بالسجن ملدة         ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ١٨ويف  . بالقانون

ونظراً حلسن سلوكه املتمثل يف التعاون . ون العقوبات من قان٨٠ من املادة ١جرمية التجسس، وفقاً ألحكام البند 
 قراراً بتخفيف احلكم الصادر عليه إىل ٢٠٠٣أغسطس / آب٢٦والتوبة، أصدرت حمكمة االستئناف يف هانوي يف 

  ). من قانون العقوبات٨٠ من املادة ٢البند (السجن ملدة مخس سنوات بتهمة التجسس 

وقالت . جزة يف الفقرات الواردة أعاله ال أساس هلا من الصحة إطالقاً          ورأت احلكومة أن االدعاءات املو      - ١٧
إنه ال يوجد يف فييت نام سجناء ضمري أو منشقون مقموعون، وإن حرية الرأي والكالم، وحرية الصحافة، واحلق 

ون، هي حريـات  يف االطِّالع على املعلومات، واحلق يف التجمع، ويف التنظيم النقايب والتظاهر وفقاً ألحكام القان     
  .١٩٩٢ من دستور عام ٦٩وحقوق معترف هبا صراحةً مبوجب املادة 

وأحال الفريق العامل رد احلكومة إىل املصَدر، الذي أكد أن الدكتور سون قد أُطلق سراحه من السجن                   - ١٨
ـ              . ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٣٠يف   ه غري أن املصدر أفاد بأن الدكتور سون يواجه قيوداً عدة مفروضة علـى حريات

األساسية كشرط من شروط اإلفراج عنه، وأنه ال يتمتع حبقوق املواطَنة الطبيعية، حيث إنه بات يواجه، كجزء من 
فالقيود املفروضة على الدكتور سـون خملـة        . عملية وضعه حتت اإلشراف، احتجازاً تعسفياً من الناحية الفعلية        

ومع أنه يسمح له بالتحرك باحلد األدىن       . لرأي والتعبري حبرياته األساسية، كحرية التنقل وحرية االجتماع وحرية ا       
  .خارج مرتله، فإن ذلك ال يغري مادياً من طبيعة كونه موضوعاً قيد اإلقامة اجلربية يف مرتله

ويفيد املصَدر بأن الشرطة قد قََصرت املسافة املسموح للدكتور سون بالتنقل ضمنها على مساحة حمدودة   - ١٩
، رفضت السلطات طلب منحـه إذنـاً        ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ٢ويف  . رونغ، حيث يسكن  داخل منطقة هاي با ت    

وُرفض طلب آخر له، بالتوجه إىل . بالذهاب إىل حبرية هوان كيام، اليت تقع على مسافة كيلومترين تقريباً عن مرتله
ن ولزيارة قرب والده، مع     مدينة نام دين اليت تبعد حوايل مائة كيلومتر جنوَب هانوي، لزيارة والدته وأقارب آخري             

وُرفض أيضاً طلبه دخول مستشفى للخضوع لعملية لعالج فتقـه األريب           . أن والده كان قد ُتويف منذ فترة قريبة       
  .وإلجراء فحوصات طبية جلهازه التنفسي، حيث ردت السلطات بأنه ميكن له أن يستقبل طبيباً يف بيته

فأفرادها، بزيهم الرمسـي أو     . ع ملراقبة متواصلة من الشرطة    وأفاد املصَدر كذلك بأن الدكتور سون خيض        - ٢٠
وهناك دوماً شرطيان يتتبعانه كلما غادر مرتله، مما ميس حريته . مبالبس مدنية، يتواجدون باستمرار يف بيته وحوله

تماع مبنشقني، ُوتضايق السلطات النشطاء الداعني إىل الدميقراطية الذين حياولون زيارته، ومنعته من االج. يف التنقل
وأمـرت  . حيث تعرَّض لتحرُّش جسدي من ِقبل عناصر الشرطة عندما حاول االلتقاء باملدعو هوانغ مينك تشني              

  .الشرطة بإقفال خطي هاتف حممول يستخدمهما أقرباؤه، وُمنع من حماولة استخدام اإلنترنت

دعاءات جديدة، وقرر، يف دورتـه      ورأى الفريق العامل أن تعليقات املصَدر على رد احلكومة تتضمن ا            - ٢١
وأشارت احلكومة، يف ردها الثاين، إىل أنه، على الرغم من أن الدكتور            . السابعة واألربعني، إحالتها إىل احلكومة    

سون كان قد ُمنح عفواً خاصاً فيما يتعلق باحلكم بسجنه ملدة مخس سنوات، فقد ُحكم عليه أيضاً بأن يبقى حتت 
 من قـانون  ٣٨ و٨٠ثالث سنوات يف منطقة سكنه كعقوبة إضافية وفقاً ألحكام املادتني   اإلشراف اإلداري ملدة    
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واحلكم عليه هبذه العقوبة اإلضافية صحيح متاماً وفقاً ألحكام القوانني الفييتنامية، ويتفق متاماً وأحكام             . العقوبات
 إىل ما ارتكبه الدكتور سـون مـن         ومستوى العقوبة اإلضافية قد قررته حمكمة الشعب استناداً       . القانون الدويل 

أحكام القانون تقتضي بأنه ينبغي أن تتاح للمحكوم عليه، أثناء فترة تنفيذه هـذه العقوبـة                . انتهاكات للقانون 
وال ُيسمح له بالتمتع . اإلضافية، حرية مغادرة منطقة سكنه، إال أنه ال ُيسمح له مبمارسة أو مزاولة عدد من املهن

فإذا أراد مغادرة منطقة سكنه، عليه أن . نة أو حرياهتا كغريه من املواطنني الفييتناميني العاديني     جبميع حقوق املواطَ  
وهذا إجراء طبيعي متاماً يف الكثري من دول العامل         . حيصل على موافقة الوكاالت املهنية املوجودة يف منطقة سكنه        

علق حبالة الدكتور سون الصحية، فهي طبيعية       أما فيما يت  . األخرى، وليس شكالً من أشكال االحتجاز التعسفي      
فإذا كان يعاين بعض االعتالالت، فله كامل احلق يف اخلضوع لفحوصات طبية وتلقي العالج، شأنه يف ذلك . متاماً

  .شأن غريه من املواطنني العاديني

واجه اآلن أوضاعاً معّينة ويرى املصَدر، يف تعليقاته على رد احلكومة الثاين، أنه، نظراً ألن الدكتور سون ي  - ٢٢
فاألوضاع املفروضة عليه هي فعلياً     . كجزء من عملية وضعه حتت اإلشراف، فما زال ضحية لالحتجاز التعسفي          

. شكل من أشكال اإلقامة اجلربية، أي شكل من أشكال االحتجاز التعسفي على حنو ما يقره الفريـق العامـل                  
  . شديدة على حرية احلركة وحرية االجتماع وحرية التعبريفاإلقامة اجلربية تنطوي عادةً على فرض قيود

ة الدكتور سون الراهنة هي حرمان من احلريـة  ـوعلى الفريق العامل أن يبت أوالً يف ما إذا كانت حال      - ٢٣
  .مبثابة احتجاز

 وينوه الفريق العامل بأنه، بالرغم من أن الدكتور سون يتعرض لقيود شديدة مفروضة على حريتـه يف                  - ٢٤
احلركة وحريته يف الرأي والتعبري وحريته يف االجتماع، فهو ليس حمتجزاً يف مكان مغلق ومقفل ال يستطيع مغادرته 

ميكن " بشأن اإلقامة اجلربية، أنه      ١/٩٣وما انفك الفريق العامل يؤكد، وفقاً ملداولته        . دون أن يؤذن لـه بذلك    
وخيلص ".  أن تكون يف مكان مغلق ال يسمح للشخص مبغادرته         مقارنة اإلقامة اجلربية باحلرمان من احلرية، بشرط      

  .الفريق العامل إىل أن القيود املذكورة أعاله ال تعد مبثابة حرمان من احلرية

غري أن الفريق العامل يالحظ أن هذه القيود هي نتيجة لقرار احملكمة وضع احملكوم عليه حتـت املراقبـة                     - ٢٥
. ا السبب، جيدر التثبت من أن احلكم الصادر قد صدر وفقاً للمعايري الدوليـة             وهلذ. اإلدارية لفترة ثالث سنوات   

، باحلق يف )١٧من املادة ) أ(الفصل جيم، الفقرة الفرعية (ومن مث، فإن الفريق العامل حيتفظ، وفقاً ألساليب عمله 
  .إصدار رأي بشأن هذه القضية

  دلة، وأن احتجازه بانتظـار حماكمتـه وإدانتـه         ويذكر املصَدر أن الدكتور سون مل حياكم حماكمة عا          - ٢٦
  .ال يرجعان سوى إىل كونه قد استخدم حقه يف حرية التعبري

وفيما يتعلق بانتهاك احلق يف احلصول على حماكمة عادلة، ينوه الفريق العامل إىل أن احلكومة مل ترفض،                   - ٢٧
ال سيما تلك املتصلة باألسـباب الـيت أدت إىل          أو حىت تناقش، يف ردها الوقائع واالدعاءات الواردة يف البالغ،           

ومل تعلق احلكومة على االدعـاءات   . القبض على الدكتور سون واحتجازه وإدانته، وتلك املتعلقة بتفاصيل وقائع احملاكمة          
ـ                        غ بأن الدكتور سون قد ُحرم من حقه يف أن حياكم بسرعة، ومن حقه يف االستعانة مبحام خيتاره، ومن حقـه يف أن ُيَبلَّ
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 من  ١٤ و ٩بسرعة بالتهم املوجهة إليه، ومن حقه يف حماكمة عادلة وفقاً للقواعد الدولية، على حنو ما تنص عليه املادتان                   
  .العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، الذي انضمت إليه فييت نام كطرف فيه

احلكومة بأن الدكتور سون قد اُتهم بارتكاب أفعال وفيما يتعلق بالتمتع باحلق يف حرية الرأي والتعبري، أفادت     - ٢٨
 مـن قـانون     ٨٠ عاماً الرتكابه جرمية التجسس، وفقاً ألحكام املـادة          ١٣خملة بالقانون وُحكم عليه بالسجن ملدة       

العقوبات، دون أن تقدم تفاصيل حمددة بشأن الوقائع اليت صدرت بناًء عليها االهتامات هذه، ودون أن تدحض احلجة                  
  . ساقها املصدر، وهي أن احتجاز الدكتور سون وإصدار احلكم عليه قد أعقبا نشر مقاالت تنتقد احلكومةاليت

وخبصوص مسألة خرق التشريع الوطين اليت أثارهتا احلكومة، ُيذكِّر الفريق العامل بأن من واجبه، عمالً                 - ٢٩
 الدولية ذات الصلة الواردة يف اإلعالن العاملي        بالوالية املسندة إليه، أن يضمن متاشي القانون الوطين مع األحكام         

وبناء عليه، جيب   . حلقوق اإلنسان أو يف الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة اليت صدقت عليها الدولة الطرف             
على الفريق العامل، حىت وإن كان االحتجاز متوافقاً مع التشريع الوطين، أن يضمن اتساقه أيضاً مـع أحكـام                   

  .ويل ذات الصلةالقانون الد

ويف القضية موضوع البحث، ونظراً ألنه ال يبدو أن احلكومة قد اهتمت الدكتور سون بارتكاب أفعـال         - ٣٠
غري تلك احملددة يف البالغ، أي بكتابته بيانات تنتقد احلكومة، وبنشر هذه البيانات بواسطة اإلنترنت، فإن القانون 

ضده ال ميكن اعتباره متوافقاً مع األحكام ذات الـصلة الـواردة يف             الوطين الذي صدرت بناء عليه الئحة اهتام        
  .اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ويف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

 ٢٧ولألسباب املذكورة أعاله مجيعها، يرى الفريق العامل أن احتجاز الدكتور سون يف الفترة ما بـني                   - ٣١
 كان يرجع إىل نشره سلمياً بواسطة اإلنترنت أفكاراً وآراًء تدعو           ٢٠٠٦أغسطس  /آب ٣٠ و ٢٠٠٢مارس  /آذار

 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ومن العهد الدويل ١٩إىل االنفتاح السياسي والدميقراطية، وهو حق تقّره املادة 
 يف تصريف الشؤون العامة، وهو      وقد أثر احتجازه أيضاً يف حقه يف املشاركة       . اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية   

  . من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية٢٥حق تنص عليه املادة 

  :وعلى ضوء ما تقدم، ُيصِدر الفريق العامل الرأي التايل  - ٣٢

أغسطس / آب ٣٠ و ٢٠٠٢ماس  / آذار ٢٧إن حرمان الدكتور سون من حريته يف الفترة ما بني               
 من العهد الـدويل اخلـاص   ٢٥ و١٩ و١٤ و٩ياً، لكونه خيالف أحكام املواد  كان إجراًء تعسف ٢٠٠٦

باحلقوق املدنية والسياسية الذي انضمت إليه فييت نام كدولة طرف فيه، ويندرج يف الفئـتني الثانيـة                 
  .والثالثة من الفئات الواجبة التطبيق لدى النظر يف القضايا اليت ُتعرض على الفريق العامل

فريق العامل، بعد أن خلص إىل أن احتجاز الدكتور سون تعسفي، إىل حكومة فييت نـام أن                 ويطلب ال   - ٣٣
تتخذ التدابري الالزمة لتصحيح هذا الوضع هبدف جعله متوافقاً مع املعايري واملبادئ الواردة يف اإلعـالن العـاملي               

  .حلقوق اإلنسان ويف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  ٢٠٠٧مايو / أيار١١ اعتمد يف
 -  -  -  -  -  


