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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالحتجاز التعسفي

 الفريق العامل المعني باالحتجاز التعسُّفي في دورته اآلراء التي اعتمدها   
 (2014 نوفمبر/تشرين الثاني 21-17)ن يالحادية والسبع

 (لبنان) 57/2014الرأي رقم   
 2014حزيران/يوني   25بالغ موج  إلى الحكومة في   
 آخر في قضية مخيم نهر البارد ا  محتجز  71بشأن: محمد علي نجم و  

 .البالغلم ترد الحكومة على 
 .*الدولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

الصاارر نا   1991/42أنشئ الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي مبوجب القرار  -1
. 1997/50جلنااح حقااون اننساااا  ااابقاد الااة مااررق االيااح الفريااق العاماال اا اا ت ا    رار ااا 

امارر ا لاث س  انواق مبوجاب  2006/102الواليح   مقرره اأ ر جملس حقون اننساا  ذه 
. اماررق الوالياح لاث س  انواق أمبارب مبوجاب 2010أيلول/ اتترب   30املؤرخ  15/18 راره 
. اأحاال الفرياق العامال الات ذ املاذعور أنا ه    2013أيلول/ اتترب   26املاؤرخ  24/7القرار 

 ، املرفق(.Corr.1ا، A/HRC/16/47احلكومح افقاد أل اليب نربله )
   احلاالق التاليح:اد ايعت  الفريق العامل  لب احلريح  جراءد تعسفي -2

 ذا اتض ت ا ات الح االحتجااب باأس أ اان  اانوي لت يار  الب احلرياح )مثال  ( )أ 
رغا  دارار  اانوا نفاو ينعتاق نلياه(  أا  بقاء الشاص  ر ا  االحتجااز بعار  ضااء مارت نقوبتاه

 )الفئح األا (؛
__________ 

 .1972تشري  الثاي/نوفرب   3انض  لتناا    الع ر الرايل اخلاص باحلقون املرنيح االسيا يح    *
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 7احلرياق الة تكفل ا املوار  أا  ذا عاا  لب احلريح نامجاد ن  ممار ح احلقون ( )ب 
ماااا  انناااا ا العاااااملي حلقااااون اننساااااا اعااااذل ،   حالااااح  21ا 20ا 19ا 18ا 14ا 13ا

 21ا 19ا 18ا 12الرال األطراف   الع ر الرايل اخلاص باحلقون املرنيح االسيا يح، املاوار 
 الع ر )الفئح الثانيح(؛م   27ا 26ا 25ا 22ا

جزئياااد بالقواناار الراليااح املتصاالح باااحلق    اعربااح  أا  ذا عاااا ناارت التقياار علياااد  )ب( 
الصاكو  الراليااح  ا  نارلاح، ا اي القواناار املنصاوص نلي ااا   اننا ا العاااملي حلقاون اننساااا

ياااح تعسااافياد )الفئاااح ذاق الصااالح الاااة  تلت اااا الرالاااح املعنياااح، مااا  اخلعاااورت  يااا  يصااا   ااالب احلر 
 الثالثح(؛
ال جئاوا ل حتجااز انرارس ملارت  أا امل ااجراا أا  ذا تعرض ملتربسو اللجاوء )ر( 

  ضائياد )الفئح الرابعح(؛ أا التظل   رارياد  أا طويلح راا  مكانيح املراجعح
 ذا شاااكل  ااالب احلرياااح انت اعااااد للقاااانوا الااارايل بساااتب التربيياااز نلااا  أ اااان  ( ) 
 الو ااا اال تصااارس، أا الااري ، أا اللغااح، أا االجترباااني، أا انثااين أا األداال القااومي أا املولاار،

أس ا اااا ،مبااار،  أا اننا اااح أا امليااال اجلنساااي، أا ناااوجل اجلااانس، أا غااا ه، أا الااارأس السيا اااي أا
  ر يؤرس    ذل  )الفئح اخلامسح(. أا جتا ل املسااات   حقون اننساا نل  حنو ي رف   

 البالغات  
 الت ذ الوارر م  املصرر  

 يلي: ما أبلغ الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي بالقضيح املوجزت أرناه اجاء في ا -3
   طااار املواج اااق الااة اد شصصاا 87للربصاارر، انتقلاات اااابراق اجلاايين اللتناااي اد افقاا -4

شااااا رس أيار/مااااااايو  جااااارق   ااااااي  لااااار التاااااارر ل جئاااااد الفلسااااااعينيد   الفااااا ت املربتااااارت باااااد
 أيااااار/ 20. اأفياااار بااااأا اجلاااايين اللتناااااي  صاااام املصااااي  ابتااااراء ماااا  يااااوت 2007اأيلول/ ااااتترب  

، لقتااال جمربونااح فااتم ان اا ت، ا ااي جمربونااح 2007متوز/يوليااه  15مث رمبلااه،    2007 مااايو
ما  اد شصصا 72مسل ح زن  ألا عانت موجورت   املصاي . ايقتصار مو اوجل  اذا الات ذ نلا  

 ماااا بساااتب احلكااا  نلاااي    اد،ء )انظااار املرفاااق( يقاااال  لااا   تجااازاا    اااج  رامياااح حاليااا اااؤال
أللااا  ينتظاااراا  أا تنفياااذ احلكااا (، ينتظاااربالساااج  )بااال  ا أحااار   حكااا  نلياااه باننااارات ا اااو 

 باااملو وفد اخلربسااح نشاار ا مبااري ، فااخا بياان   شصصاااد ااحااراد  يتعلااق فيربااااخلضااوجل للرب اعربااح. ا 
 راناح اأمبلااي  اتيله   لاياح املعااف، اشصصاااد ،مبار أ ريا  ا ضا  نقوبتااه تصارر   حقاه أس  مل

 انتظار  اعربت  .    بكفالحبا ي األشصاص الث ثح نشر، فأفرب نن    أما اأمبلي  تيله.
اتفيااار املعلومااااق الاااواررت باااأا بعاااي األشاااصاص الاااذي  يااارني  اااذا الااات ذ احتجااااز    -5

 صااي  املاارنيد  مااا نناار نقعااح التفتاايين التابعااح للجاايين ء  ااكاا املجااتعساافاد  اار انتقلااوا حلظااح  
   بيااو   متاشاارت؛ اانتقاال ا مبااراا مباا ل الفاا ت الااة أنقتاات األحااراس اا ااتربر ذلاا  حااى أا
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. ايفياار املصاارر بااأا  ااذه االنتقاااالق نفااذق ماا  راا مااذعرت  ضااائيح اراا تتليااغ 2009 نااات
   احلاالق، ننادر م  اابراق اجليين. املعتقلد بأ تاب انتقاهل ، اتو  تنفيذ ا   معظ

ايؤعاااار املصاااارر أا مجيااااا املشااااتته فااااي   ا تيااااراا بعاااار االنتقااااال    متاااا  ازارت الاااارفاجل  -6
براا ا تثناء، ن  تعر    ألنربال تعذيب مبع ت عاا القصر  اد،ال تجواهب ، األ  أبلغوا مجيع

 اا ت )اوربوناااح املساال ح املتعرفاااح من ااا  عاارا    نلااا  االناا اف بانترباااائ      جمربونااح فاااتم ان
  ا ااات اد غاا  متاشااارت ماااا  ااذه اوربوناااح. اأعااراا مجيعااا أا بخ اماااح داا ق متاشااارت أا (ومااحاملزن

الحااااق ألاااا  أعر ااااوا، عاااات التعااااذيب، نلاااا  تو يااااا  ا اااار تضااااربنت ان افاااااق بضاااالون     
 حالااح األشااصاص ،  اارر جملااس الااوزراء 2007حزيراا/يونيااه  7 ا  املواج اااق نلاا  حنااو متاشاار.

 . ريلاملو وفد    اولس الع
ايفير املصرر بأا معظ  الض ايا أبلغوا، فور مثوهل  أمات  يئاح القضااء العساكرس، نا   -7

ح ألس من   ا تعر    بعر االنتقال ألنربال تعذيب اأشكال أمبرب م   وء املعاملح راا أا تت
حاااى  اال تزنااات مااان   عااات التعاااذيب،الععااا    االن افااااق الاااة ان أا  مكانياااح تقااار  شاااكوب

تااتم هلاا   مكانيااح  امل احتجاااز   مااا ألاا  نزلااوا ناا  العااامل اخلااارجي فاا ت طويلااح يااحالععاا     انون
 االتصال مب ات.  أا رؤيح أ ر  

 ،ب/ 20اافقاااااااااد للربعلوماااااااااق الااااااااواررت، داااااااارر األماااااااار بااااااااخجراء عقيااااااااق  ضااااااااائي    -8
 تئااذ   تقنااد  جااراءاق االنتقااال االتو ياام . ا ياال  ا  ا ااي الت قيااق شاارجل ا 2007 أغسااعس

االحتياااطي بااأثر رجعااي ناا  طريااق  داارار مااذعراق انتقااال. ايؤعاار املصاارر أا الت قيااق ا ااتنر 
أر  بااه املت ربااوا ماا  ان افاااق  مااا اجلاايين اتضااربنت اااابراقبالكاماال    اضا اار الااة أناار ا 

عاات التعااذيب اطعنااوا أنفساا   في ااا فااور مثااوهل  أمااات  ا ااي الت قيااق الااذس جتا اال ذلاا  اأياار 
  جراء التو يم االحتياطي. 

 اتشااااا  املعلومااااااق الاااااواررت    أا ملااااام الت قياااااق  ااااار أغلاااااق   شااااا ر عاااااانوا األال/ -9
 متاااااوز/ 19    ال امي الن اااااائييصااااارر  اااااراره اال ااااا مل لكااااا   ا اااااي الت قياااااق 2007 ريسااااارب 
، 2013مب ل شا رس شاتاف/ف اير ا،ذار/ماارن  ،. انقرق   مت   ج  راميح2012 يوليه

نلااا  تساااريا اد  رار اااا رئااايس اولاااس العاااريل. احردااا للرب اعرباااح تاااو اد جلسااااق مت يرياااح عضااا  
 اضاعربااااااااق،  ااااااارر القا اااااااي جتزئاااااااح امللااااااام بتشاااااااكيل نااااااارت جمربونااااااااق مااااااا  املت رباااااااد  تلااااااام

 اال اماق.  بامبت ف
 أيلااااااااااول/ 27   ،ايشاااااااااا  املصاااااااااارر    أا جمربونااااااااااح أا  ماااااااااا  املت ربااااااااااد أحيلاااااااااات -10

   ،حكااا  نلاااي  اد شصصااا 12،    اضكرباااح )اولاااس العاااريل( ألال مااارت، اأا 2013  اااتترب 
فيربااا حكاا  نلاا  ،مباار اد ، بالسااج  ملاارر تاا ااح بااد نااامد امسااح نشاار ناماا2014أيار/مااايو 

ذعر ااا ا ااي  ا اار متثاال مسااألح مب فيااح. اأمبلااي  ااتيل  ت   اضا اار الااة تقااراد تناربانناارات ا اا
ن  أا باااا ي ر  أحااار  اااؤالء األشاااصاص ألناااه عااااا  ااار  ضااا  مااارت العقوباااح الصااااررت   حقاااه. اي ااا
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 تجااازاا حاليااااد    اااج  رامياااح لقضااااء  اد،شصصااا 11األشاااصاص اضكاااوت نلاااي  ، انااارر   
  .معتق د  87م  أدل اد شصص 58بانتظار اضاعربح، اد أيضنقوبت  ، ا تجز    ذا السج  

 1ايرب املصرر أا احتجاز  ؤالء األشصاص  او احتجااز تعسافي افياه انت اا  للفقارت  -11
ماا  الع اار الاارايل اخلاااص باااحلقون املرنيااح االسيا اايح. ايشاا  بوجااه مباااص،    أا  9ماا  املااارت 

ينعاوس اد تتليغ   باال اماق املوج ح هل  رمسي انتقال  ؤالء األشصاص راا مذعرت  ضائيح اراا
م  الع ر. ف   ا تيراا    مت  ازارت الرفاجل انزلوا نا  العاامل  9م  املارت  2للفقرت   نل  انت ا

يتلغاوا باال امااق املنساوبح  امل نرت بل أ ابيا نرت نقلاوا بعار ا     اج  رامياح.اد اخلارجي أيام
ي الت قيق ألال مارت، ابعار مارار شا ور نارت نلا  احتجااز   راا ننر مثوهل  أمات  ا   ال هل 

اال تنار    أ ان  انوي، اننر ذلا  فقاع نربار  ا اي الت قياق    تقناد  جاراءاق االنتقاال 
 االتو يم االحتياطي بأثر رجعي فأدرر مذعراق انتقال.

 9ما  املاارت  3أا  ذا الو ا يتعاارض ماا الفقارت اد ام  ج ح أمبرب، يرب املصرر أيض -12
بعاار  ضاااء ناارت شاا ور     ال ميثلااوا أمااات  ا ااي الت قيااق أال ماارت مل ماا  الع اار، ألا املت ربااد

ماا   اانوا أدااول اضاعرباااق  108االحتجااز. ايشاا  املصارر بان ااافح    ذلاا ،    أا املاارت 
أم  ملسااان بااا اايربا  ال التو ياام االحتياااطي ملاارت غاا   ااررت بالنسااتح لااتعي اجلاارائ  ياازاجلزائيااح جت

 م  الع ر.  9ما املارت اد يتعارض أيض ما الرالح، ا و
الععاااا     انونياااح انتقاااااهل  اد يتساااا   هلااا  أيضااا مل ايؤعااار املصااارر أا  ااااؤالء األشاااصاص -13

ماا  الع اار. ا اار  اارمت أ اار    9ماا  املااارت  4يتعااارض مااا الفقاارت  مااا ا ااو اد،ااحتجاااز   حالياا
 اتلم أنواجل الععوا راا جراب. ا امو   

اناااااا ات نلااااااا  ذلااااااا ، انتااااااا ق اللجناااااااح املعنيااااااح  قاااااااون اننسااااااااا   تعليق اااااااا العاااااااات  -14
 اعربااح نارلاااح،  ا  ( بشااأا احلااق   املساااااات أمااات اضاااع  ااهليئااااق القضااائيح2007)32 ر اا 

تساااتو  املعااااي   اال انجاااراءاق الاااة تتاشااار أماااات  يئااااق  ضاااائيح مباداااح  جاااراءاق غااا   انونياااح
العارلح. ااحلال أا اولس العريل املكلم مب اعربح  ؤالء األشصاص ميثال،  عربحاأل ا يح للرب ا 

املااس  أا للربصارر،  يئاح  ضاائيح مباداح اتصاح باالنظر    ضاايا االنتاراء نلا  أما  الرالاحاد افقا
 م  الع ر. فاولس العريل 14م  املارت  1يتعارض بالتايل، ما الفقرت  ما الوحرت الوطنيح، ا وب
عقيقيااح مبادااح بااه ايسااتنر   أحكامااه    الت قيقاااق األاليااح الااة جتري ااا أج اازت  ئااحميلاا   ي ال

 يسااربم با ااتصرات االن افاااق املنتزنااح عاات التعااذيب مااا أمنيااح أمباارب، امبادااح اااابراق اجلاايين،
ينعاوس نلا  انت اا  ملتارأ التقا اي  ماا تقتال االنا اض، اال  ر املت رباد. اأحكاماه تعتا  لائياح

 نل  ررجتد. 
ر ا  التو يام االحتيااطي مارت ماس  انواق راا اد شصصا 61ايؤعر املصرر أا  بقاء  -15

أا حلااق املت ربااد   اد  داارار الئ ااح ا ااات، ا ااو تو ياام يسااتربر حااى يومنااا  ااذا، يشااكل انت اعاا
 م  الع ر. 14)ب( م  املارت 3للفقرت اد م ر له افق ال  اعربوا راا تأمب 
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يكااره نلاا  الشاا ارت  أال حااق الشااص    14)ز( ماا  املااارت 3تضاارب  الفقاارت  اد،اأمباا   -16
االن افااق املنتزناح اد  ذا الصرر، جيب أا ترفي تلقائي ا  نل  االن اف بذنب. أا  ر نفسه

العارف  اي ما  ينتغاي هلاا، نلا  أياح حاال، أا تثتات أا املات    ار أر  عت التعاذيب. االرالاح 
ايفير املصرر بأا األشاصاص تعر اوا للتعاذيب نارت أياات نزلاوا مب هلاا نا  العاامل  اد.بخفارته طون

اخلاااارجي   متااا  ازارت الااارفاجل اباااأا االن افااااق الاااة تضاااربنت ا اضا ااار  اااي بالتاااايل ان افاااااق 
    اذه اضا ار راا اد نليه، فاخا  راناح األشاصاص انثاينر نشار ا اتنارانتزنت عت التعذيب. ا 

اد أ ان  انوي اباذل  يعتا  احتجااز  ب  أس أرلح ماريح أمبرب، جيعل االحتجاز رناءأا يقرت اال
فااااخل   اد،شصصاااا 61بقياااح األشااااصاص الاااذي  ينتظااااراا اضاعرباااح، االتااااالغ نااارر    اد. أماااااتعسااافي

   أ ان  ذه اضا ر.معر وا برار   لإلرانح نل
 اد،ايشاا  املصاارر    أا  االب حريااح األشااصاص املااذعوري    مرفااق  ااذا الاات ذ حالياا -17

ينااررب  اارب  اد تعساافياد لل ااق   اضاعربااح العارلااح ايضاافي نلاا  احتجاااز   طابعاااد يشااكل انت اعاا
 العامل. الفئح الثالثح م  املعاي  املنعتقح نل  النظر   القضايا املعرا ح نل  الفريق

 رر احلكومح  
، االرناااءاق املااذعورت 2014حزيراا/يونيااه  25أحااال الفريااق العاماال،   ر ااالح مؤرمبااح  -18

   احلكوماااح اللتنانياااح اطلاااب  لي اااا تقااار  معلومااااق مفصااالح نااا  الو اااا احلاااايل ل ثاااين ا اااتعد 
 املذعوري  أن ه، ابياا األ ان القانوي الذس ي ر احتجاز  .اد شصص
تاارر حااى اليااوت، نلاا  االرناااءاق الااة  مل ايعاارب الفريااق العاماال ناا  أ اافه ألا احلكومااح -19

م  أ اليب نربال فرياق  16ا 15للفقرتد اد تعلب مترير امل لح اضررت للرر افق امل أحيلت  لي ا
 العربل.

 المناقشة  
ساربم لاه نل  الرغ  م  نرت ارار رر م  احلكومح، يعتقر الفرياق العامال أناه   ا اا ي -20

بااااانرالء برأيااااه   احتجاااااز األشااااصاص املااااذعوري  أناااا ه باال ااااتنار    املعلوماااااق املقرمااااح ماااا  
 م  أ اليب نربله. 16للفقرت  فقاد ا املصرر راا غ  ا، اذل  

 ااااذه القضاااايح، امبتااااارق احلكومااااح االمتناااااجل ناااا  رحااااي االرناااااءاق الااااة أر  هبااااا  ا  -21
ا ر أر ا  الفرياق العامال   اجت اراتاه القضاائيح العرائاق  اد.املصرر، ا ي ارناءاق مبع ت ظا ري

مااااا  الوثيقاااااح  68الاااااة يتتع اااااا   معاجلاااااح مساااااائل األرلاااااح )انظااااار، نلااااا   اااااتيل املثاااااال، الفقااااارت 
A/HRC/19/57 اد ظااا ر الوجا ااح نلاا  انت ااا  الشااراف الراليااح انت اعاا (. فااخذا  اارت املصاارر رلااي د
أرارق رحي  ما انثتاق م  مسؤاليح احلكومح  ذااجب انتتار نبء  اد،تعسفياد يشكل احتجاز 

االرنااااءاق املقرماااح. انليااااه، يتعاااد نلاااا  الفرياااق العاماااال أا يساااتنر   رأيااااه    الااارليل الظااااا ر 
 .صررالوجا ح الذس  رمه امل
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اي حظ الفرياق العامال بقلاق باالغ أا األشاصاص املاذعوري     اذه القضايح  ار تعر اوا  -22
  الذس ذ ب م  تلقاء نفسه    ازارت الرفاجل، ل نتقال اجلرباني نل  مجيعاد، فيربا نرا الشص

اد أيرس ننادر م  اابراق اجليين راا  براز مذعراق انتقال. اأا  ذه املاذعراق أرمبلات الحقا
    أرلح  رم ا أفرار م  اابراق اجليين.اد ا تنر علي ء رب   جرا

رض األ ا ااااي ماااا  تعاااااريي ايعاااارب الفريااااق العاماااال نااااا   لقااااه بوجااااه مباااااص ألا الغااااا -23
األشصاص لشى أشكال التعذيب ااملعاملح القا يح اال  نسانيح اامل ينح عااا  او متكاد ماوظفد 

يرغتااوا   عشاام  ال   ازارت الاارفاجل ماا  امباات ن األرلااح. اجتاارر انشااارت    أا بعااي الضاا ايا
ذلاا  يعااور     شاا  أا اال ذعاار طتيعت ااا بالتفصاايل، أا مور اات نلااي   أنربااال التعااذيب الااة

بساتب تعر ا   لصارمح نفسايح. انقاب انت ااء أنرباال التعاذيب، أرغا  مجياا  أا شاعور   بالعاار
الض ايا نل  تو يا اضا ر الة أنر ا ننادر املصابراق، اانتربر ا الحقاد،  ضات النيابح العاماح 

 . رلحاحيراد لألاد ااضكربح مصرر 
ارتكاااب مبعااأ  ضااائي جسااي     رارت امل حقااح ما  اد ايشاعر الفريااق العاماال باااجلزجل أيضاا -24

ماررق فا ت احتجااز الضا ايا    احلار األ صا  ابولاغ   تاأمب  جلسااق اضاعرباح.   ذ اجلنائيح.
اانت اا  الت قيااق   شاا ر   2007اانتقاال معظاا  الضاا ايا بااد شاا رس أيار/مااايو اأيلول/ ااتترب  

 19    ال رار اال ااااات الن ااااائييصاااارر  اااا مل امااااا ذلاااا ، اد.تقريتاااا 2007 ريساااارب عااااانوا األال/
. اانعلقااات اجللسااااق الترب يرياااح لتااارء اضاعرباااح   لاياااح املعااااف   شااا رس 2012متوز/يولياااه 

متثل اوربونح األا  م  املت ربد أمات اولس العريل ألال  امل ،2013شتاف/ف اير ا،ذار/مارن 
  .2013 رب  تتأيلول/ 27    ال مرت
اد دااااارمباد الحتجاااااز الااااة تعاااارض هلااااا الضاااا ايا انت اعاااااشااااكلت نربلياااااق االنتقااااال اا -25

 اد،انتقالااه تعسااف أا ماا  الع اار، الااة تاان  نلاا  ناارت جااواز تو ياام أحاار 9ماا  املااارت  1 للفقاارت
لإلجاراء املقارر فياه. اد أل اتاب يان  نلي اا القاانوا اطتقا  ال انرت جاواز حرمااا أحار ما  حريتاه

الة تن  نل  أنه يتوجب  ب ذ أس شاص  يات  تو يفاه  9م  املارت  2 رتاانت كت أيضاد، الفق
 بأيح  ربح توجه  ليه.اد يتوجب  ب غه  ريع عربا  بأ تاب  ذا التو يم لرب ا ونه

امثااااح  اناااارت را ااااصح   القااااانوا الاااارايل تقضااااي بااااأا يكااااوا احلااااتس االحتياااااطي  جااااراء  -26
 . اأعار الفرياق العامال   تقرياره السانوس(1)كا ا تثنائياد اأا تكوا مرته  ص ت    أ ص  حار مم

(، أا االنتقااااال جيااااب أا 58-48، الفقااااراق ماااا  A/HRC/19/57)انظاااار الوثيقااااح  2011 لعااااات
مااا  الع ااار نلااا  التااازامد جمتربعااادر  اااا  9مااا  املاااارت  3اتااان  الفقااارت  .اد نائييكاااوا احتجاااازاد ا اااتث
األا  الااة تلااي  االب احلريااح،    أحاار  أس   األيااات اد،املعتقاال،  ااريع أا اجااوب تقاار  املو ااوف

مااا  الوثيقاااح  53أا يفااارب نناااه )انظااار الفقااارت  أا القضاااات ااجاااوب  اعربتاااه مبااا ل م لاااح معقولاااح
A/HRC/19/57.) 

__________ 

 27، ا راء املعترباارت   1787/2008انظاار، نلاا   ااتيل املثااال، اللجنااح املعنيااح  قااون اننساااا، الاات ذ ر اا   (1)
 .4-7ا 3-7، الفقرتاا 2013،ذار/مارن 
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 الااذس ياان  نلاا  أنااه 9ماا  املااارت  3اا اات كربل  ااذا احلكاا    اجلاازء الثاااي ماا  الفقاارت  -27
اضاعربااح  ااو القاناارت العامااح، الكاا  ماا  جيااوز أا يكااوا احتجاااز األشااصاص الااذي  ينتظااراا  ال

اجلااائز تعليااق انفااراب ناان   نلاا   اارباناق لكفالااح حضااور   اضاعربااح   أيااح مرحلااح أمباارب ماا  
القضائيح، الكفالاح تنفياذ احلكا  ننار اال تضااء. اي تاب نلا  ذلا  االنا اف  قمراحل انجراءا

 (.54ل ح العرالح )املرجا نفسه، الفقرت ا تثناءد ملص  ال يلجأ  ليه ال باحلريح عقانرت اباالحتجاز
 م  الع ر نل  الن و التايل: 9م  املارت  3اميك   جياز األحكات الواررت   الفقرت  -28

جيب أا يكوا أس احتجاز ا تثنائياد اأا تكاوا مرتاه  صا ت؛ اجياوز أا يقا ا  
القضاااائيح  ااارباا حضاااور املااارن  نلياااه   انجاااراءاق   ال تسااات رف ال انفاااراب بتاااراب 

 (.56)املرجا نفسه، الفقرت 
( للجناااح املعنياااح 2014)35أا يشااا     التعلياااق العاااات ر ااا  اد اياااور الفرياااق العامااال أيضااا -29

 يلي: ما الذس ين  نل  (2) قون اننساا
ال ينتغااي أا يكااوا احتجاااز املت ربااد  تاال اضاعربااح ممار ااح  ااائرت. اجيااب أا  

 اارار بشااأا احلالااح الفرريااح يؤعاار معقوليااح االحتجاااز يسااتنر االحتجاااز ر اا  اضاعربااح    
تكاارار اجلرميااح، نلاا   ااتيل  أا الت نااب باألرلااح أا ا اارارته ماا  أجاال منااا فاارار املاات  
. اينتغاااي أا  ااارر القاااانوا العوامااال ذاق النتتااااراملثاااال، ماااا أمباااذ مجياااا الظاااراف   ا

ل "األما  العاات". تتضارب  تلا  العوامال معااي  غامضاح افضفا اح مثا أال الصلح، اجياب
يكوا االحتجاز السابق للرب اعربح  لزامياد  ق مجيا املت ربد الذي  يواج وا  أال اجيب

  رباد  ررت راا مرانات للظراف الفرريح. 
ااالتت نلااا  حاااق عااال شاااص  اد مااا  الع ااار أيضااا 9مااا  املاااارت  4اتااان  الفقااارت  -30 حريتاااه   

تفصااال  اااذه اضكرباااح راا  بعااااء    انونياااح االنتقاااال   الرجاااوجل     كرباااح لكاااي  أا باااالتو يم
انتقالااه، اتااأمر بااانفراب ننااه  ذا عاااا االنتقااال غاا   ااانوي. ااألشااصاص املشااار  لااي      ااذه 

   أنربااال التعاذيب الااة تعر ااوا هلااا أا  مكانيااح الععا     انونيااح احتجاااز    تااتم هلاا مل القضايح
ز   مبعازل نا  العاامل اخلاارجي. ا ار  ارمت أ ار      انونيح انتزاجل ش ارت الزار أثنااء احتجاا أا

ا ااااامو   اتلاااام أنااااواجل الععااااوا راا جااااراب. امباااا ل الت قيااااق القضااااائي، الااااذس جاااارب بعاااار 
يؤمباذ بكال الععاوا  مل اعاا القصر مناه  دارار ماذعراق انتقاال، جازنربلياق االنتقال ااالحت

 ن افاق زائفح. املقرمح بينربا  تلت تقارير اابراق اجليين الة ا تنرق    ا
ماا   ااانوا أدااول اضاعرباااق اجلزائيااح الااة  108أا املااارت اد ايعتقاار الفريااق العاماال أيضاا -31

أم  الرالاااح، املساااان بااا  ذلااا  جااارائ   مباااا جتياااز االحتجااااز ملااارت غااا   اااررت   بعاااي اجلااارائ ،
 م  الع ر. 9تتعارض برار ا ما املارت 

__________ 

 .38للجنح املعنيح  قون اننساا، الفقرت  35التعليق العات ر    (2)
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 اتجرس أماماه اضاعربااق  أا عاريل الاذس جارقام  رااني القلق األمبرب أا اولس ال -32
يساتو  الشاراف ال زماح لتشاكيل  كرباح مساتقلح ا ايارت. اجملاس الاوزراء  ال بشأا  ذه القضايح

خيااالم متاارأسر الفصاال بااد الساالعاق  مااا يتاات   القضااايا ا يل ااا     يئااح اولااس العااريل ا ااو
 ضائيح مباداح اتصاح باالنظر   االنت اعااق  يئح اد . ايعت  اولس العريل أيضلقضاءاا تق ل ا

. اتعتا  أحكاماه لائياح أا املتعلقاح بااألم  يزيار ما  حارت  اماا .الانقيتقتال  اال الوحارت الاوطنيدر
  املشاااعل املرتتعااح بافتقااار اولااس العااريل    اال ااتق ليح ااحليااار    ااذه القضاايح،  داارار حكاا

 اننرات   حق أحر  ؤالء الض ايا.
نل  الت قيقاق األاليح الة جتري ا أج زت اد  ات نل  ذل ، يعتربر اولس العريل عليان -33

اااابراق اجلاايين، ا ااو يتاايم   عثاا  ماا  األحياااا ا ااتصرات االن افاااق   اايربا اال أمنيااح أمباارب،
املنتزنح عت التعذيب  ر املت ربد راا أرلح ماريح أمبرب تثتت  اذه االن افااق. الاذل ، فاخا 

، الااة 14ماا  املااارت  1مااا الفقاارت  اا رانااح املت ربااد أمااات  ااذه اهليئااح القضااائيح يتعار ااا  ربااح اع
  حقو اااه  أا تااان  نلااا  أناااه مااا  حاااق عااال فااارر، لااارب الفصااال   أياااح  رباااح جزائياااح توجاااه  لياااه

االتزاماته   أيح رنوب مرنيح، أا تكاوا  ضايته  ال نظار منصام انلاين ما   تال  كرباح اتصاح 
  ك  القانوا. شأتمنمستقلح حياريح، 

بااالنظر    دااارار األحكااات بعااار ماارار أعثااار ماا  ماااس  اانواق نلااا  التو ياام االحتيااااطي  -34
املستربر بالنستح لألشصاص الذي  أ رينوا، اا تربرار التو يم االحتياطي حى الياوت بالنساتح لألشاصاص 

اد ا ااتعد اضتجاازي  حاليااانثااين نشاار الااذي  ينتظااراا اضاعربااح، اجااب انتتااار حااق األشااصاص االثنااد 
ماا  الع اار منت كاااد. عااذل   14)ب( ماا  املااارت 3للفقاارت اد ماا ر لااه افقاا ال   أا  اااعربوا راا تااأمب 

، الااة تضاارب  14 )ز( ماا  املااارت3تنعاوس  اعربااح األشااصاص اضتجاازي  ا راناات   نلاا  انت ااا  للفقاارت 
 اف بذنب.نل  االن   أا يكره الشص  نل  الش ارت  ر نفسه أال احلق  
نا   لقاه بشاأا معاملاح ال جئاد اد ان ات نل  ذل ، يور الفريق العامل أا يعرب جمرر -35

أشاا   ليااه   ،راء  ااابقح )نلاا   اااتيل  مااا اامل اااجري  ااألجانااب املوجااوري    التلاار، نلاا  حنااو
 (.2012/44االرأس ر    2011/55ر   ، االرأس 2011/14املثال، الرأس ر   

 والتوصياتاآلراء   
 تقرت، يصرر الفريق العامل الرأس التايل: ما    وء -36

ألنااااه خياااااالم  اد،يعتاااا   اااالب حريااااح األشاااااصاص املشااااار  لااااي    جاااااراء تعساااافي 
م  الع ار الارايل اخلااص بااحلقون املرنياح  14( ااملارت 4    1، )الفقراق م  9 املارت

ملعااااي  املنعتقاااح نلااا  النظااار   االسيا ااايح، ايناااررب  ااارب  الفئتاااد األا  االثالثاااح مااا  ا
 القضايا املعرا ح نل  الفريق العامل.
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انلياااه، يعلاااب الفرياااق العامااال    احلكوماااح اللتنانياااح ا ااااذ التاااراب  ال زماااح راا تاااأمب   -37
لتصااا يم  اااذا الو اااا امواءمتاااه ماااا املعااااي  ااملتاااارد املنصاااوص نلي اااا   الع ااار ا اااائر املعااااي  

 الراليح ذاق الصلح.
يضا   انتتاره مجياا م بسااق  اذه القضايح عرياراد، يارب أا احلال   ذ االفريق العامل، -38

اد ناا  اضتجاازي  اماان    تعويضاااق معقولااح امنا ااتح افقاااد املنا ااب يكااوا بااانفراب فااور اننصااا  
أمبلاي  أا م  الع ر. ا ق لألشاصاص الاذي   ضاوا بالفعال نقوباح الساج  9م  املارت  5للفقرت 
  اعربح احلصول نل  تعويضاق أيضاد. راا  تيل  
ترحي    ذه  امل ريل هباا يل الفريق العامل االرناءاق املتعلقح بسوء املعاملح، الة أ   -39

 العقوبااح القا اايح أا القضاايح،    املقاارر اخلاااص املعااين مبسااألح التعااذيب اغاا ه ماا   ااراب املعاملااح
 اق امل ئربح.امل ينح ال اذ انجراء أا ال  نسانيح أا

 [2014تشري  الثاي/نوفرب   21]انتربر   
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 مرفقال

 االنتقالتاريخ  العنواا مكاا الوالرت  نح الوالرت   اجلنسيح اال   بالعربيح اال    
1 Mohammed Ali Najem  محمههههد علههههي

 نجم

فلساااااااااااااااااااااااااعيين 
  ورس 

 10/02/2007 اي  لر التارر  اي  لر التارر  1980

2 Khodor Soleiman Al-Meree/ 

Nom de la mère: Wardeh 

خضههههههههههههههههههههههههههههر 
سهههههههههههههههههههههليمان 

 المرعي

اارس  -نكااااااااار  1974 لتناي
)مشااااااااااال  مبالاااااااااار
 لتناا( 

 19/05/2007 اارس مبالر

3 Mahmoud Medhat Al-

Andouri 
محمههههههههههههههههههههههود 
مههههههههههههههههههههههدح  

 اندوري

 25/05/2007 طرابلس بانيان 1985 لتناي

4 Bilal Ahmed Ismail Al Masri   بههههالم أحمههههد
إسههههههههههههههههماعيل 

 المصري

 13/06/2007 طرابلس طرابلس 1987 لتناي

5 Talal Adul Rahman Radwan  طههههههههههههههههههههههههههههالم
عبههههههدالرحمان 

 رضوان

 02/07/2007 طرابلس طرابلس 1978 لتناي

6 Amer Mustafa Al-Jasem  عهههههههههههههههههههههههههههههههامر
مصههههههههههههههههههه فى 

 الجاسم

 02/07/2007 طرابلس طرابلس 1978 لتناي

7 Ahmed Ali Kobeiter  أحمهههههد علهههههي
 قبي ر

 طااااااااااااااااااااااااااااااااارابلس/ 1978 لتناي
 القلربوا

 05/07/2007 القلربوا

8 Yaser Na’eem Hasan  ياسهههههههر نعهههههههيم
 حسن

 07/07/2007 اي  لر التارر  اي  لر التارر  1975 فلسعيين

9 Jihad Saeed Mawed/ 

Nom de la mère: Fatima 

جهههههاد سههههعيد 
 موعد

 11/07/2007 اي  لر التارر  اي  لر التارر  1972 فلسعيين

10 Ziad Jamil Badran/ 

Nom de la mère: Aziza 

زيهههههاد جميهههههل 
 بدران

 11/07/2007 اي  لر التارر  اي  لر التارر  1984 فلسعيين

11 Simon Ahmed Ibrahim/ 

Nom de la mère: Soumayeh 

سهههههههههههههههههههههههيمون 
أحمههههههههههههههههههههههههههههد 

 إبراهيم

 11/07/2007 اي  لر التارر  اي  لر التارر  1973 فلسعيين

12 Firas Mohammed Awad/ 

Nom de la mère: Aminah 

فههرام محمههد 
 عوض

 11/07/2007 اي  لر التارر  اي  لر التارر  1983 فلسعيين

13 Moueen Badei Wehbe   معههههههين بههههههدي
 وهبي

 11/07/2007 اي  لر التارر  اي  لر التارر  1961 فلسعيين
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 االنتقالتاريخ  العنواا مكاا الوالرت  نح الوالرت   اجلنسيح اال   بالعربيح اال    
14 Nizar Ahmed Al-Ashkar  نههههههزار أحمههههههد

 األشقر

 11/07/2007 اي  لر التارر  اي  لر التارر  1970 فلسعيين

15 Mohammed Souleiman 

Merei 

محمههههههههههههههههههههههههههد 
سهههههههههههههههههههههليمان 

 المرعي

 20/07/2007 اي  لر التارر  اارس مبالر 1968 لتناي

16 Mohammed Jamil Kasim/ 

Nom de la mère: Zahiyeh 

محمد جميهل 
 قاسم

 20/07/2007 اي  لر التارر  الكويت 1982 فلسعيين

17 Wisam Jamil Badran/ 

Nom de la mère: Aziza 

وسهههام جميهههل 
 بدران

 20/07/2007 اي  لر التارر  اي  لر التارر  1976 فلسعيين

18 Mohammed Moueen Wehbe/ 

Nom de la mère: Khadija 

محمهههد معهههين 
 وهبي

 25/07/2007 اي  لر التارر  اي  لر التارر  1986 فلسعيين

19 Yousof Saleh Al-Moghrabi/ 

Nom de la mère: Fatima 

يوسههههههههههههههههههههههههه  
صهههههههههههههههههههههههههههال  

 المغربي

 27/07/2007 اي  لر التارر  اي  لر التارر  1968 فلسعيين

20 Jamaluddeen Mustafa Malas  جمههام الههدين
مصههههههههههههههههههه فى 

 ملص

 29/08/2007 طرابلس املنيح 1977 لتناي

21 Mohamed Mahmoud 

Shaaban 

محمههههههههههههههههههههههههههد 
محمههههههههههههههههههههههود 

 شعبان

 29/08/2007 ديرا ديرا 1986 لتناي

22 Mohammed Kasim Al-Saadi  محمههد قاسههم
 السعدي

 30/08/2007 اي  لر التارر  اي  لر التارر  1971 فلسعيين

23 Basheer Bin Mohammed  

Al-Tayyeb Al-Armani 

بشهههههههههير بهههههههههن 
محمههههههههههههههههههههههههههد 
ال يهههههههههههههههههههههههه  

 األرماني

 - جااااااااااااااااااااااااااااومد 1985 تونسي
 بنزرق

 28/09/2007 اي  لر التارر 

24 Husam Fouad Khalil  حسههههام فهههه اد
 خليل

 28/09/2007 اي  لر التارر  اي  لر التارر  1980 فلسعيين

25 Mohammed Khalaf 

Mohammed Al-Jabri 

محمههد خلهه  
محمههههههههههههههههههههههههههد 

 الجابري

 28/09/2007 اي  لر التارر   لعنح نرباا 1984 نرباي

26 Nasru-deen Oddah Balkayim  نصههههههههههههههرالدين
 عدة بلقايم

 االيااااااااح تيااااااااارق/ 1986 جزائرس
 اجلزائر

 28/09/2007 اي  لر التارر 
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 االنتقالتاريخ  العنواا مكاا الوالرت  نح الوالرت   اجلنسيح اال   بالعربيح اال    
27 Mohammed Hamzeh Al-

Sheikh Othman 

محمههد حمههزة 
الشهههههههههههههههههههههههههي  

 عثمان

 28/09/2007 اي  لر التارر  مح  1986  ورس

28 Ahmed Hasan Al-Labash  أحمههد حسههن
 اللبش

 28/09/2007 اي  لر التارر  ررنا 1979  ورس

29 Ahmed Ali Ahmed  أحمهههههد علهههههي
 أحمد

 02/10/2007 اي  الترااس املينا/طرابلس 1983 فلسعيين

30 Husein Hasan Al-Latif  حسين حسن
 الل ي 

 02/10/2007 اي  لر التارر / وريالتوعربالا 1986  ورس

31 Amer Salem Souleiman Al-

Seirai 

عهههههامر سهههههالم 
سهههههههههههههههههههههليمان 

 السعيري

 02/10/2007 اي  لر التارر  شرارت 1985  عورس

32 Mubarak Naji Amer Al-

Korbi 

مبهههارا نههههاجي 
 عامر الكربي

 02/10/2007 اي  لر التارر  جنراا/شرارت 1986  عورس

33 Nasser Mohammed Shiba   ناصههر محمههد
 شيبة

جنراا/املربلكااااااااااااااح  1983 ميين
 السعوريحالعربيح 

 02/10/2007 اي  لر التارر 

34 Ezz al-Din Abdul Qadir Bin 

Musa 

عههههههههز الههههههههدين 
عبهههههد القهههههادر 

 بن موسى

 02/10/2007 اي  لر التارر  الراس حسد 1975 جزائرس

35 Fathi Bin Nasr Bin Hasan  

Al-Asadi 

فتحههههههههي بههههههههن 
ناصهههههههههههههههههههههههههههههر 
الحسههههههههههههههههههههههن 

 العصادي

أاالر بااااااااااااااااااااااااااااااااااااو  1982 تونسي
 نافيح/عسرب

 02/10/2007 اي  لر التارر 

36 Ashraf Yousuf Abu Zeinab   أشهههههههههههههههههههههههههرف
يوسهههههه  أبههههههو 

 زين 

 02/10/2007 اي  لر التارر  ال ذ يح ) وريا( 1987  ورس

37 Abdallah Saaduddeen 

Shukri 

عبههههههههههههههههههههههههدا  
سههههههههههههعدالدين 

 شكري

 04/10/2007 اي  لر التارر  ال ذ يح ) وريا( 1986  ورس

38 Ahmed Zakaria Al-Sheikh  أحمههههد ز ريههههها
 الشي 

األدااااااااااااااااااااااااااااال: 
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااورس 

 فلسعيين 

 26/10/2007 اي  لر التارر   وريا 1979

39 Ahmed Bassam Kasem  أحمههههد بسههههام
 قاسم

األدااااااااااااااااااااااااااااال: 
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااورس 

 فلسعيين

 /بالساااااايرت زيناااااا 1985
 رمشق

 26/10/2007 اي  لر التارر 
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 االنتقالتاريخ  العنواا مكاا الوالرت  نح الوالرت   اجلنسيح اال   بالعربيح اال    
40 Ahmed Kayed Habbous  أحمهههههد  ايهههههد

 حبوم

 26/10/2007 اي  لر التارر  دور 1986 فلسعيين

41 Ayedh Moubarak AL-

Kahtani 

عههايم مبههارا 
 القح اني

 26/10/2007 اي  لر التارر  الرياض 1985  عورس

42 Munir Ahmed Mohamed  منيهههههر احمهههههد
 محمد

 26/10/2007 اي  لر التارر  اي  لر التارر  1980 فلسعيين

43 Ezzeddene Abdul-Kader Bin 

Mousa 

عزالههههههههههههههههههههدين 
عبهههههههههههههدالقادر 

 بن موسي

 27/10/2007 اي  لر التارر  اجلزائر 1975 جزائرس

44 Khalid Ahmed Awad  خالههههد أحمههههد
 عوض

 ااااااااااااااااااااااااااااااااورس  
 فلسعيين

 ااااااي  العائاااااري / 1981
 مح  ) وريا(

 31/10/2007 اي  لر التارر 

45 Talal Moslim Saleh Al-Seiari  طهههالم مسهههلم
صههههههههههههههههههههههههههههلي  

 الصعيري

املربلكاااح العربياااح  شرارت 1984  عورس
 السعوريح

31/10/2007 

46 Mohammed Ahmed Yasine  محمههد أحمههد
 ياسين

 31/10/2007 اي  لر التارر  اي  ال مو  1987 فلسعيين

47 Nizar Farouk Al-Hasan  نهههههزار فهههههاروق
 الحسن

 31/10/2007 اي  لر التارر  حلب ) وريا( 1988  ورس

48 Hamza Daham Qwaider  حمههههزة دحههههام
 قويدر

 31/10/2007 اي  لر التارر  محاه 1983  ورس

49 Mohamed Hussein Rahal  محمههههههههههههههههههههههههههد
 حسين رحام

 31/10/2007 اي  لر التارر   رلب 1972  ورس

50 Sergei Vladimir Fssonatski  سههههههههههههههههههههههرغاي
فالديميهههههههههههههههههر 

 فيسوتسكي

 10/11/2007 اي  لر التارر  نلشي  1989 را ي

51 Szenasi Iadhikar Aceh  شيناسههههههههههههههههههههي
 ياديكار آتش

 10/11/2007 اي  لر التارر  بولسار 1982 أملاي

52 Fadi Adel Khalid  فهههادي عهههادم
 خالد

 10/11/2007 اي  لر التارر  ب اق  1972 فلسعيين

53 Mohammed Mahil Al-Mteiri  محمد محيهل
 الم يري

 10/11/2007 اي  لر التارر  القصي /بريرت 1983  عورس

54 Taha Ahmed Hadji-

Souleiman 

طهههههههه  أحمههههههههد 
حجهههههههههههههههههههههههههههي 

 سليمان

 10/11/2007 اي  لر التارر  ال ذ يح ) وريا( 1982  ورس
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 االنتقالتاريخ  العنواا مكاا الوالرت  نح الوالرت   اجلنسيح اال   بالعربيح اال    
55 Adnan Khodor Najjar  عههدنان خضههر

 نجار

 10/11/2007 اي  لر التارر  ب اق املزرنح 1983 فلسعيين

56 Naser Ahmed Ismail  ناصهههر أحمهههد
 إسماعيل

 15/01/2008 اي  لر التارر  اي  لر التارر  1961 فلسعيين

57 Obeida Ali Tawele   عبيهههههدة علهههههي
 طويلة

 13/02/2008 اي  لر التارر  اي  لر التارر  1984 فلسعيين

58 Nader Ahmad Al Qasem   نهههههادر أحمهههههد
 القاسم

 15/04/2008 اي  لر التارر  اي  لر التارر  1982 فلسعيين

59 Alaa Saleh Aref Haj 

Mahmoud  

عههههالء صههههال  
عارف الحها  

 محمود

 26/04/2008 اي  لر التارر  اي  لر التارر  1983 فلسعيين

60 Raafat Fouad Al-Khalil   رأفههههه  فههههه اد
 خليل

 25/04/2009 اي  لر التارر  اي  لر التارر  1979 فلسعيين

61 Salim Ali Abdul-Karim 

Saleh 

علههههههي سههههههليم 
عبهههههههههههدالكريم 

 صال 

 28/09/2007 اي  لر التارر  نرا 1983 ميين

62 Bilal Khodor Ibrahim  بههههالم خضههههر
 إبراهيم

 شيخ طابا 1983 لتناي
 نكار

 30/04/2007 طرابلس

63 Zakaria Abdul-Manaf 

Khodor 

ز ريهههههههههههههههههههههههههههههههها 
عبهههههههههدالمناف 

 خضر

 ررت 1976 لتناي
 مشال لتناا

 04/05/2007 طرابلس

64 Ahmed Fayez Safarjelani/ 

Nom de la mère: Nadia 

أحمههههههد فههههههايز 
 سفرجالني

 25/05/2007 طرابلس طرابلس 1979 لتناي

65 Abdul Razzaq Mohammed  

Al-Ali/Nom de la mère: 

Rajaa 

عبهههههد الهههههرزاق 
 محمد العلي

 05/06/2007 طرابلس نياق/نكار 1979 لتناي

66 Fayez Mohammed Abadan/ 

Nom de la mère: Souad 

فهههههايز محمهههههد 
 عبدان

 08/06/2007 ب اق املزرنح ب اق املزرنح 1965 لتناي

67 Othman Mohammed 

Ibrahim 

عثمههههههههههههههههههههههههههان 
محمههههههههههههههههههههههههههد 

 إبراهيم

-املنكاااااااااااااااااااااااااوبد 1978 لتناي
 الترااس/طرابلس 

 11/06/2007 طرابلس

68 Abdul-Kadir Mustafa 

Sanjakdar/Nom de la mère: 

Najah 

عبهههههههههههههدالقادر 
 مصههههههههههههههههههه فى

 سنجقدار

 13/06/2007 طرابلس طرابلس 1964 لتناي
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 االنتقالتاريخ  العنواا مكاا الوالرت  نح الوالرت   اجلنسيح اال   بالعربيح اال    
69 Ahmad Souleiman Merei   أحمههههههههههههههههههههههههههههد

سهههههههههههههههههههههليمان 
 مرعي

 20/07/2007 اي  لر التارر  اارس مبالر 1981 لتناي

70 Younis Khalid Shibli  يههههونس خالههههد
 شبلي

 29/08/2007 حي التعرب   ديرا 1987 فلسعيين

71 Nouri Nasr Al-Mahmoud  

Al-Hadji 

نههههههوري نصههههههر 
المحمههههههههههههههههود 

 الحجي

 10/11/2007 اي  لر التارر  محاه 1981  ورس

72 Muhammed Salih Al-

Zawawi  

محمد صهال  
 زواوي

 15/01/2008 اي  لر التارر  اي  ال مو  1972 فلسعيين

    


