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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الثالثة والثالثون

 من جدول األعمال 3البند 
حقوق اإلنسان، المدنية والسياسية واالقتصادية تعزيز وحماية جميع 

 في ذلك الحق في التنمية واالجتماعية والثقافية، بما

 تقرير الفريق العامل المعني باالحتجاز التعسفي  
  مذكرة مقدمة من األمانة  

، اعتمالالد 2015كالالان ا األولنساربالالم    31كالالان ا اليناينانالالاا       1خالال ل الةالالن  مالالن  
 91رأاالا  بأال ا احتجالاز  56املعين باالحتجاز التعربةي، مب جب  ج اءاته العاساال،، الة اق العامل 
شخصالالالالالا   241حك مالالالالال، بأالالالالال ا  42    عالالالالالاج    نالالالالالداء   83بلالالالالالدا   كمالالالالالا أحالالالالالال  37شخصالالالالالا    

حك مالالالال،  وأبللالالالالا الالالالالدول الة االالالالق العامالالالالل ب  الالالالا  11رسالالالالال، متعلاالالالال، باسعالالالالاءا      12 وكالالالال ل 
جاليان وأر جالا عالنيف    بعالا ا.الاال   وااعال ي الة االق العامالل اخت   تدابري ملعاجل، أوضاع احملت

عالالن امتنانالاله للاك مالالا  الالالد لبتالالا نداءاتالاله واختالال   تالالدابري مل اراتالاله باملعل مالالا  امل ل بالال، عالالن حالالال، 
 احملتجيان  
مالالالالب البلالالالالداا الالالالالد زارمالالالالا، و ا الالالال، ر مالالالالا اتعلالالالالق  وخالالالالاف الة االالالالق العامالالالالل حالالالال ارا  مربالالالالتم ا   

جالال ا الة االالق العامالالل زاالالارٍ  متابعالال،.    مال الال،  واالال س التا االال  املتعلالالق ، أ2015 بت  الال اته  و  عالالا 
 ( A/HRC/33/50/Add.1هب ه الياار     ضار، هل ا التا ا  )
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 مقدمة -أوالا  
أنأالالالال   جلنالالالالال، حاالالالال ي اانربالالالالالاا الة االالالالق العامالالالالالل املعالالالالين باالحتجالالالالالاز التعربالالالالةي مبات الالالالال   -1

اسعالاء ساللب ا. اال، تعربالةا  وراالا  للا اعالد ، وعيفد   ل ه بالتاا ق   حاال  42ن1991 ق ارما
املنصال   عل يفالالا   ااعالال ا العالاملي .االال ي اانربالالاا والصالالك ت الدول ال،  ا  الصالالل، الالالد واراالالا 

، بت ضالالالال ي والاالالال، الة االالالالق وت سالالالال ب 50ن1997عل يفالالالا الالالالالدول املعن الالال،  وقامالالالالا اللجنالالالال،،   ق ارمالالالا 
يفاج ان ال اردان  وق   لجلالح حاال ي ن اقيفا لتأمل مرب ل، االحتجاز ااساري ل اليب اللج ء وامل

أالال لن  26(  و  4ن6اانرباا،   سورته الرباسس،، والاال، الة االق العامالل وأكالدما )قال ار ا لالح 
والاال، الة االق العامالل  ال    ،7ن24، مالدس لجلالح حاال ي اانربالاا، مب جالب قال اره 2013سبتم  

 سن ا  أخ ا  
، كالاا الة االق العامالل 2015مت زنا ل اله  31كالان ا اليناينانالاا       1الةالن  مالن وخ ل  -2

)بالالالنن(، والربالالال د مالالالاس  أنالالالدانا   أسجالالال   بات ربالالالا - روالا جالالالااالربالالال د سالالال ت  ي  اتالالال لن مالالالن
ر الالل م نالالال   - سالال  ن والربالال د الربالال د خ سالال ه أن  ن الال    ةالالارا بريمالالال ساي )املكربالال  (، و  ،)النالال وا (

، 2015آينأ ربالالالالال ح  1   و والربالالالالال د ر سشالالالالالري ت ش ل رربالالالالالكي )أوك ان الالالالالا( ،)مجيف راالالالال، ك راالالالالالا(
اسالالالالتيفلا الربالالالال د  أ تالالالال مي )أسالالالالنال ا( ميفاميفالالالالا كع الالالال    الة االالالالق العامالالالالل، وحلالالالالا  الالالالل الربالالالال د 

 أندانا   
، انتاخالالالالب الربالالالال د م نالالالال ،   الالالالالدور  الينان الالالال، والربالالالالبع  للة االالالالق 2015و  ن ربالالالالاانأب ال  -3

 لل ئ ح    نائبا  والرب د   ةارا بريم ساي نائبا  لل ئ ح والرب د أسج   ما را   - العامل، رئ ربا  

 2015 أنشطة الفريق العامل في عام -ثانياا  
، عاالالالد 2015ساربالالالم  كالالالان ا األولن  31ليناينانالالالاا     كالالالان ا ا  1خالالال ل الةالالالن  مالالالن  -4

    متابعال،.  زاالار ٍ والينالين، والرببع  وال ابع، والرببع   وأج ا  والرببع الينان ، الة اق العامل سوراته 
ال   االالالالالالالالالالالالالال، )انظالالالالالالالالالالالالالال   2015حيا اانا ن الالالالالالالالالالالالالاله  25و 23وحالالالالالالالالالالالالالال، بالالالالالالالالالالالالالال  املنامال الالالالالالالالالالالالالال،   الةالالالالالالالالالالالالالالن  
A/HRC/33/50/Add.1)    

 2015 معالجة البالغات الموجَّهة إلى الفريق العامل خالل عام -ألف 
 البالغات التي ُأحيلت إلى الحكومات -1 

والينالينالال، والربالالبع  وال ابعالال، والربالالبع  مالالا  والربالالبع الينان الال، سوراتالاله اعتمالالد الة االالق العامالالل    -5
 )انظ  اجلدول أسناه(  بلدا   37   شخصا   91بأ ا  رأاا   56لجم عه 
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 آراء الفريق العامل -2 
الاله الة االالق العامالالل، وراالالا  ألسالالالال ب عملالاله ) -6 (، انتبالالاه ا.ك مالالا ، ر مالالالا A/HRC/30/69وجَّ

وقالال اري لجلالالح  31ن2003و 50ن1997   قالال اري جلنالال، حاالال ي اانربالالاا قدمالاله  ل يفالالا مالالن آراء، 
الالالد لالالالب ر يفالالا    ا.ك مالالا  أا ت خالال  آراء الة االالق العامالالل    7ن24و 4ن6حاالال ي اانربالالاا 

االعتبار وأا تتخال ، عنالد االقت الاء، التالدابري امل ئمال، ملعاجلال، أوضالاع األشالخا  املربالل ب، حال اتيف  
   تعربةا ، وأا تابل  الة اق العامل مبا اخت ته من خ  ا 

راء المعتمدددة خددالل دورات الفريددق العامددل الثانيددة والسددبعين والثالثددة والسددبعين والرابعددة اآل  
 والسبعين

 ال أي الأخص املعين )األشخا  املعن  ا( رس من ا.ك م، الدول، رق  ال أي
مجيف راالالالالالال، رنالالالالالاليوا   2015ن1

 الب ل ةارا،
االحتجالالالالالالالاز تعربالالالالالالالةي، الة الالالالالالالا  األو   رب ر نرب نيو سكاران  سب  ال

 والينان ، والينالين،
االحتجالالالالالالالاز تعربالالالالالالالةي، الة الالالالالالالا  الينان الالالالالالال،  أندار اتأ  ترب لي ال     ب انال من 2015ن2

والينالينالالال، واسامربالالال، )    ب الالالا(  االحتجالالالاز 
 تعربةي، الة تاا األو  والينالين، )ال من(

 االحتجاز تعربةي، الة ، الينان ، ج اشي سان  نع  الص  2015ن3
االحتجالالالالالالالالاز تعربالالالالالالالالةي، الة تالالالالالالالالاا األو   ك مي واس ال الربنلال 2015ن4

 والينالين،
اجلميف راالالال، الع ب الالال،  2015ن5

 الرب را،
االحتجالالالالالالالاز تعربالالالالالالةي، الة تالالالالالالاا الينان الالالالالال،  باسل خ لب ل ال

 والينالين،
االحتجالالالالالالالاز تعربالالالالالالةي، الة تالالالالالالاا الينان الالالالالال،  ت الي روسولن ماس ك  ال س ازالند 2015ن6

 والينالين،
مجيف راالالالالالال، رنالالالالالاليوا   2015ن7

 الب ل ةارا،
االحتجالالالالالالاز تعربالالالالالالةي، الة الالالالالالا  الينان الالالالالال،  رومس ا مانت ا ال

 والينالين، واسامرب،
سالالالالالال د عبالالالالالالد الل  الالالالالالن، والربالالالالالالال د   أ ،  ال أسنال ا 2015ن8

:  ي  و ج  و س  وألةاهلمالالالالالا الربالالالالالالت،
املعل مالالالالال، أمسالالالالالا م  و ه  و و  و ز  )

لالالدا الة االالق العامالالل املعالالين باالحتجالالاز 
 (التعربةي

 االحتجاز تعربةي، الة ، ال ابع،

أمالال  مكالالي مالالدي ورالالاروي أبالال  ع ربالال   ال الرب ساا 2015ن9
 ور ح  ب ام    مد العاار

االحتجالالالالالالالاز تعربالالالالالالالةي، الة الالالالالالالا  األو  
 والينان ، والينالين،

 االحتجاز تعربةي، الة ، األو    ا   - آنا  ل دااا ااا ال الكامريوا 2015ن10
  مجيف را، 2015ن11

 م لدورا
 الا  ،حةظ ملن  ن ك الي ترب ب ر تش ال
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 ال أي الأخص املعين )األشخا  املعن  ا( رس من ا.ك م، الدول، رق  ال أي
  مجيف را، 2015ن12

 م لدورا
 حةظ ملن الا  ، أول رب ا ر دي ال

اململكالالالالالالالال، الع ب الالالالالالالال،  2015ن13
 الربع سا،

االحتجالالالالالالاز تعربالالالالالالةي، الة تالالالالالالاا الينان الالالالالال،  ماجد آل نص ن ال
 والينالين،

قا الالالالالالال  )امسالالالالالالاله معلالالالالالالال   لالالالالالالالدا الة االالالالالالالالق  نع  مص  2015ن14
 العامل(

االحتجالالالالالالالالاز تعربالالالالالالالالةي، الة تالالالالالالالالاا األو  
 والينالين،

 االحتجاز تعربةي، الة ، الينالين، ا      ب ندي ال تاالند 2015ن15
مجيف راالالالالالالالالالال،  االالالالالالالالالال اا  2015ن16

 ااس م ،
االحتجالالالالالالاز تعربالالالالالالةي، الة تالالالالالالاا الينان الالالالالال،   مد رضا ب رشج ي ال 

 والينالين،
قا الالالالالالال  )امسالالالالالالاله معلالالالالالالال   لالالالالالالالدا الة االالالالالالالالق  نع  مص  2015ن17

 العامل(
 االحتجاز تعربةي، الة ، الينالين،

االحتجالالالالالالاز تعربالالالالالالةي، الة تالالالالالالاا الينان الالالالالال،  ب درو س ل ربت ن  كانتأي  ا ا ا نع  املكرب   2015ن18
 واسامرب،

االحتجالالالالالالاز تعربالالالالالالةي، الة تالالالالالالاا الينان الالالالالال،  ل  اسو خاس ن   بان    روسرال ي ال املكرب   2015ن19
 واسامرب،

ن مالالالالالالال  ت الالالالالالالا ، و مالالالالالالالد كابالالالالالالالا، و مالالالالالالالالد   ال   ن ا 2015ن20
ك مالالالالالالالال   و سالالالالالالالالعدو ساالالالالالالالالال ، و ك نالالالالالالالالدي، 
 ك ندي

تعربالالالالالالالالةي، الة تالالالالالالالالاا األو  االحتجالالالالالالالالاز 
 والينالين،

املعلالالالال   امسالالالاله لالالالالدا الة االالالالق )الربالالالال د أ   ال ن  زالندا 2015ن21
 (العامل املعين باالحتجاز التعربةي

االحتجالالالالالالالالاز تعربالالالالالالالالةي، الة تالالالالالالالالاا األو  
 واسامرب،

االحتجالالالالالالاز تعربالالالالالالةي، الة تالالالالالالاا الينان الالالالالال،  أن ر  ب ام   ال مال ياا 2015ن22
 والينالين،

االحتجالالالالالالاز تعربالالالالالالةي، الة تالالالالالالاا الينان الالالالالال،  الأ خ أمحد علي آل سلماا  (أ)ال البا ان 2015ن23
 والينالين،

االحتجالالالالالالاز تعربالالالالالالةي، الة الالالالالالا  الينان الالالالالال،  أروات  - ل راا ماكابا ال  نع  الةلب  2015ن24
 والينالين، واسامرب،

مجيف راالالال، الك نلالالال   2015ن25
 الدشا ال ،

االحتجالالالالالالالالاز تعربالالالالالالالالةي، الة تالالالالالالالالاا األو    م ل ب رب م ا م مريي ال
 والينالين،

مجيف راالالالالالال، رنالالالالالاليوا   2015ن26
 الب ل ةارا،

خالالالالالالالريارسو  رنربالالالالالالالت  كالالالالالالالارا و ساللالالالالالالالاسو،  ال
وخالالالالالالالالالالالالالالالريارسو رارائ الالالالالالالالالالالالالالالل راربالالالالالالالالالالالالالالالالب ندور 
ررياسالالالالالال ريتا، ون كربالالالالالال ا ألةالالالالالال نيو ل الالالالالالال 
تالالالال رو، وكالالالالارل   برياالالالالي، ورانالالالاليو سار الالالالد 

 ب ا ت  رامرياي

االحتجالالالالالالالاز تعربالالالالالالالةي، الة الالالالالالالا  األو  
 والينان ، والينالين، 
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 ال أي الأخص املعين )األشخا  املعن  ا( رس من ا.ك م، الدول، رق  ال أي
رنالالالالالاليوا  مجيف راالالالالالال،  2015ن27

 الب ل ةارا،
االحتجالالالالالالالالاز تعربالالالالالالالةي، الة الالالالالالالا  األو   أنت ن   خ سي ل دايما سااز ال

 والينان ، والينالين،
االحتجالالالالالالالالاز تعربالالالالالالالةي، الة تالالالالالالالاا األو   عبد اهلل رريوز عبد اهلل عبد الك مي نع  الك اا 2015ن28

 والينان ،
مجيف راالالالالالالالالالال، ك راالالالالالالالالالالا  2015ن29

الأالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالعب ، 
 الدشا ال ،

االحتجالالالالالالالالاز تعربالالالالالالالةي، الة الالالالالالالا  األو   س ن  م  ت ك   نع 
 والينان ، والينالين، واسامرب،

االحتجالالالالالالالالاز تعربالالالالالالالةي، الة الالالالالالالا  األو   ر ادا ا  بامة   ن  مةريا ال ب روندي 2015ن30
 والينان ، واسامرب،

مجيف راالالال، الك نلالالال   2015ن31
 الدشا ال ،

االحتجالالالالالالالالاز تعربالالالالالالالةي، الة الالالالالالالا  األو   ر ادرا  باوما وانلا ال 
 والينالين،والينان ، 

مجيف راالالالالالالالالالال، ك راالالالالالالالالالالا  2015ن32
الأالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالعب ، 

 الدشا ال ،

االحتجالالالالالالالالاز تعربالالالالالالالالةي، الة تالالالالالالالالاا األو   س ل ك وا - م ان  ال
 والينالين،

االحتجالالالالالالالالاز تعربالالالالالالالةي، الة الالالالالالالا  األو    مد نأ د نع  ملدان 2015ن33
 والينان ، والينالين، واسامرب،

الة تالالالالالالاا الينان الالالالالال، االحتجالالالالالالاز تعربالالالالالالةي،  رش د الل ايب الع وسي نع  املل ي 2015ن34
 والينالين،

اامالالالالارا  الع ب الالالال،  2015ن35
 املتاد 

االحتجالالالالالالالاز تعربالالالالالالالةي، الة الالالالالالالا  األو    م س عبد ال محن اجل د  نع 
 والينان ، والينالين،

 حةظ ملن الا  ، أٍم تٍأربت لي   ل اتا أٍٍرنينا   نع   سبان ا 2015ن36
مجيف راالالال، الك نلالالال   2015ن37

 الدشا ال ،
االحتجالالالالالالالاز تعربالالالالالالالةي، الة الالالالالالالا  األو   م تامبا ك اربت ر  نل اي ال

 والينان ، والينالين،
اململكالالالالالالالال، الع ب الالالالالالالال،  2015ن38

 الربع سا،
الأالالالالال خ سالالالالالل ماا ال شالالالالال سي وعبالالالالالد اهلل  نع 

ا.امالالد و مالالد الاا الالاي وعبالالد الكالال مي 
ا سن اس   و مد  الا  البجالاسي 
وعمالالالال  ا.امالالالالد الربالالالالع د ورائالالالالن بالالالالدوي 

 وراضل املناسن وول د أب  اسري

از تعربالالالالالالةي، الة تالالالالالالاا الينان الالالالالال، االحتجالالالالالال
 والينالين،

االحتجالالالالالالالاز تعربالالالالالالةي، الة تالالالالالالاا الينان الالالالالال،  س  شانل ا ال الص  2015ن39
 والينالين،

االحتجالالالالالالالاز تعربالالالالالالةي، الة تالالالالالالاا الينان الالالالالال،  ن ب ربك ل  ن سابارمام د نع  ت كمانربتاا 2015ن40
 والينالين،
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 ال أي الأخص املعين )األشخا  املعن  ا( رس من ا.ك م، الدول، رق  ال أي
علالالالالي ميفالالالالدي حربالالالالن سالالالالع د، وحربالالالالن  نع  البا ان 2015ن41

وحربالالالال  عبالالالالد ميفالالالالدي حربالالالالن سالالالالع د، 
اجلل الالالالل حربالالالال ، و مالالالال س  مالالالالد علالالالالي 

 ميفدي

االحتجالالالالالالالالاز تعربالالالالالالالةي، الة تالالالالالالالاا األو  
 والينالين،

االحتجالالالالالالاز تعربالالالالالالةي، الة الالالالالالا  الينان الالالالالال،   ا انا زخارتأنك  ورال دا ج اا ل را نع  أ رب جاا 2015ن42
 والينالين، واسامرب،

الينان الالالالالال، االحتجالالالالالالاز تعربالالالالالالةي، الة تالالالالالالاا  م نك ن  ب رنين ب نع  تاالند 2015ن43
 والينالين،

مجيف راالالالالالالالالالال،  االالالالالالالالالال اا  2015ن44
 ااس م ،

االحتجالالالالالالالاز تعربالالالالالالالةي، الة الالالالالالالا  األو   ج رب ا رضائ اا ال
 والينان ، والينالين،

االحتجالالالالالالالالاز تعربالالالالالالالةي، الة تالالالالالالالاا األو    نل ا  ر  ا سون  ال ر  ا نا  2015ن45
 والينالين،

 األو االحتجالاز تعربةي، الة ،  م ن  ل نه نل ا  ال ر  ا نا  2015ن46

االحتجالالالالالالالاز تعربالالالالالالالةي، الة الالالالالالالا  األو   خ س ه مارك   مار نل  ال أنل ال 2015ن47
 والينان ، والينالين،

 حةظ ملن الا  ، كل ااتش سا رو ال   ب ا 2015ن48

أمحالالد سالالعد سومالال، سالالعد والربالال د الربالال د  نع  مص  2015ن49
أمحالالالد مالالالام   بالالال ام   لن الالالاوي والربالالال د 

  مد عاسل ريفمي

االحتجالالالالالالاز تعربالالالالالالةي، الة تالالالالالالاا الينان الالالالالال، 
 والينالين، 

االحتجالالالالالالالاز تعربالالالالالالالةي، الة الالالالالالالا  األو   ا.اجي عبدوأ س ربي ال  امب ا 2015ن50
 والينان ، والينالين، 

اامالالالالارا  الع ب الالالال،  2015ن51
 املتاد 

سل   الع اسي، وكمال أمحالد ال ال ا ،  نع 
و مالالالد كمالالالال ال الالال ا ، ومعالالالا   مالالالد 

 اهلامشي، وعاسل رجب نا ن

االحتجالالالالالالالالاز تعربالالالالالالالةي، الة تالالالالالالالاا األو  
 والينالين،

االحتجالالالالالالاز تعربالالالالالالةي، الة تالالالالالالاا الينان الالالالالال،  اارا س ت  نع  مص  2015ن52
 والينالين،

لالدا الة االق  اامعل م امهاامس) قا  اا نع  مص  2015ن53
 (العامل

 االحتجاز تعربةي، الة ، الينالين،

الربالالالال اد واململكالالالال،  2015ن54
املتاالالالد  ل ا ان الالالا 

ا لنالالالالدا آالعظمالالالال  و 
 الأمال ،

 نع  )الرب اد(
نعالالالالالالالالالالال  )اململكالالالالالالالالالالال، 
املتاالالالد  ل ا ان الالالا 

ا لنالالالالدا آالعظمالالالال  و 
 الأمال ،( 

 االحتجاز تعربةي، الة ، الينالين، ج ل اا أسان 
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 ال أي الأخص املعين )األشخا  املعن  ا( رس من ا.ك م، الدول، رق  ال أي
االحتجالالالالالالالاز تعربالالالالالالالةي، الة الالالالالالالا  األو   آر ن ا  ريا و  ن اك ه ال املكرب   2015ن55

 والينان ، والينالين،

االحتجالالالالالالالالاز تعربالالالالالالالةي، الة الالالالالالالا  األو    ارس تا ٍسللاسو ن ربت را نع  املكرب   2015ن56
 والينان ، والينالين،

رس  حك مالالال، الباالالال ان علالالال  النالالالداء العاجالالالل الالالال ي أحالالالاله  ل يفالالالا بأالالالكل مأالالالنت عالالالد  مكلةالالال  ب الاالالالا     لالالالار  (أ)
 ااجالال اءا  اسا الال،، مبالالا    لالال  الة االالق العامالالل، بأالال ا امل ضالال ع  اتالاله، ولكنيفالالا د تالال س علالال  الالالب   العالالاسي  ووراالالا  

مالالن أسالالال ب عمالالل الة االالق العامالالل، مالالن الالال ز  أا تاالالد  ا.ك مالال، رساالالن منةصالالل  علالال  النالالداء العاجالالل  23للةاالال   
 وعل  الب   

 تعديالت أساليب العمل فيما يتعلق باستعراض اآلراء ونشرها -3 
ق ر الة اق العامل   سورته ال ابع، والرببع  تعدال أسال ب عمله  وتال س الصال ل، املنااال،  -7
   ووارق أع اء الة اق العامل عل  التعدا   التال ، ألسال ب العمل:A/HRC/33/66 ال   ا،  

    ق اعالالالد األمالالال  املتاالالالد  النم  ج الالال، الالالالدن ا )ي( لالالالتعكح اعتمالالالاس 7عاالالالدلا الةاالالال
لا اعالد ، ومالي تناال ي ل2015  عالا   )ق اعد ن لرب ا ماندا ( ملعامل، الربجناء

 النم  ج ، الدن ا الربابا، 

  48بعالد مال ور صالدر املتادمي رأاه    بللربماح للة اق العامل  18الةا   عادلا 
     ا.ك م،عل   رساله ساع، 

  مالالالن تلاالالالاء نةربالالاله بإعالالالاس  النظالالال  للربالالالماح للة االالالق العامالالالل  21الةاالالال   عاالالالدلا  
  آرائه

 ردود فعل بعض الحكومات بخصوص آراء سابقة -4 
، الة االالالق 2015أاارنمالالالاا   22مؤرخالالال، أبللالالالا ا.ك مالالال، األسالالالنال ،،   مالالال ك   شالالالة ا،  -8

  م كالي سائال   اهلجال   باعتبالارم   العامل ب ا س د عبد الل  الن وزوجتاله وألةاهلمالا  تجاليوا حال الا  
(  وأشالالار  ا.ك مالال،    أنالاله د والال  الت  الالل حالال  2015ن8ميفالالاج ان  الالري شالال ع   )الالال أي رقالال  

 اآلا    حل سائ   
، أبللالالالالالا حك مالالالالال، مجيف راالالالالال،  االالالالال اا 2015  أاارنمالالالالالاا 29و  مالالالالال ك   شالالالالالة ا، مؤرخالالالالال،  -9

( ات ارالق مالب 2015ن16)الال أي رقال    مد رضا ب رشالج يااس م ، الة اق العامل ب ا احتجاز 
 الاان ا احمللي الرباري املةع ل 

، أرالالاس  حك مالال، مجيف راالال، م لالالدورا 2015حيا اانا ن الاله  11و  مالال ك   شالالة ا، مؤرخالال،  -10
)ال أاالالالالالالاا  أول ربالالالالالال ا ر الالالالالالديو  ن كالالالالالال الي تربالالالالالال ب ر تشبالالالالالال ا م  الالالالالالا  التاا الالالالالالق عملالالالالالالا   ق الالالالالال د 

للاالالالان ا الالالال لين والالالالدوأ، مالالالب م اعالالالا  مبالالالدأ التناسالالالب ،  ( وراالالالا  2015ن12ورقالالال   2015ن11 رقالالال 
 وضمانا  احملكم، األوروب ، .ا ي اانرباا 
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، أبللالالا حك مالال، ب رونالالدي 2015تأالال ان األولنأكتالال ب   21و  مالال ك   شالالة ا، مؤرخالال،  -11
ومنظما  سول ، أخال ا    لبعين، الدائم، لب روندي لدا مكتب األم  املتاد الة اق العامل ب ا ا

 9امل جيف،    ا.ك م،    ر ادا ا  بامة   ن  مةرياجن ن د تتلق ال سال، األو  املتعلا، با  ، 
 ( 2015ن30)ال أي رق   2015حيا اانا ن ه 

أبللالالالا حك مالالال، مال ياالالالا ، 2015تأالالال ان الينالالالاينن رم   16و  مالالال ك   شالالالة ا، مؤرخالالال،  -12
(، أي أسالالالالا  وج الالالاله 2015ن22الة االالالق العامالالالالل ب نالالالاله ال ا جالالالالد،   ق الالالال ، أنالالالال ر  بالالالال ام   )الالالالال أي 

 لإلر اج الة ري عنه عل  حن  ما أو   به الة اق العامل  
، قالالالالالالالالدما حك مالالالالالالالال، 2015تأالالالالالالالال ان األولنأكتالالالالالالالال ب   29و  مالالالالالالالال ك   شالالالالالالالالة ا، مؤرخالالالالالالالال،  -13

ار نالالالالالالالالالاليارو  وبريمكلالالالالالالالالالال ش حالالالالالالالالالالاجي اورازو  ت كمانربالالالالالالالالالالتاا تعل ااةالالالالالالالالالالا علالالالالالالالالالال  حالالالالالالالالالالال، أرسالالالالالالالالالال نتي 
(، وأشار     أنه ال ت جد أي أسح اللاء أو م اجعال، قال ار ا.كال  عل يفمالا 2014ن40 )ال أي

  2014أال لنسبتم   24سن، الصاسر عن احملكم، بأكل قان ي    15بعا ب، ا.بح 
، رنالاليوا  ، أع بالالا حك مالال، مجيف راالال2015أال لنسالالبتم   29و  مالال ك   شالالة ا، مؤرخالال،  -14

الب ل ةاراالال، عالالن قلايفالالا ألا الة االالق العامالالل د انظالال ،    لالالار ق الال ، أنت ن الال  خ سالالي ل الالدايما ساالالالاز 
 2015آ ارنمالالار   27(،   رسمالالا علالال  نالالداء عاجالالل سالالابق أارسالالل   2015ن27)الالال أي رقالال  

(VEN 3/2015  ) 
 ال رسا  ، قدما حك مال، أنلال  2015كان ا األولنساربم    18و  م ك   شة ا، مؤرخ،  -15

 (  2015ن47)ال أي رق   خ س ه مارك   مار نل بأ ا ق  ،  مت خ ا  
، قالالدما حك مالال، املكربالال   2015كالالان ا األولنساربالالم    7و  مالال ك   شالالة ا، مؤرخالال،  -16
 (  2015ن55)ال أي رق   آر ن ا  ريا و  ن اك هبأ ا ق  ،  مت خ ا   رسا  
، قالالالدما البعينالالال، الدائمالالال، 2015 كالالالان ا األولنساربالالالم   9و  مالالال ك   شالالالة ا، ورس     -17

س  بأ ا ق  ،  مت خ ا   للص  لدا مكتب األم  املتاد  ومنظما  سول ، أخ ا   جن ن رسا  
 (  2015ن39)ال أي رق   شانل ا

 اإلفراج عن أشخاص موضوع آراء الفريق العامل -5 
اارالال اج عالالن تلاالال  الة االالق العامالالل املعل مالالا  التال الال، مالالن ا.ك مالالا  ونأو املصالالاسر بأالال ا  -18

 أشخا  م ض ع آرائه: 
تالالال الي ، أابلالالال  الة االالق العامالالالل بالال ا ال عالالالن الالال ي قدمالالاله 2015مت زنا ل الاله  1   )أ( 

 حياالالالالال اان 30تكلالالالالالل بالنجالالالالالاح وجالالالالال ا اارالالالالال اج عنالالالالاله سوا ق الالالالالد أو شالالالالال      روسولالالالالالن ماسالالالالال ك 
 )س ازالند((  2015ن6)ال أي رق   2015 ا ن ه

، أبللالالالا حك مالالال، املكربالالال   2015مت زنا ل الالاله  30  مالالال ك   شالالالة ا، مؤرخالالال،  )ي( 
الة االالالق العامالالالل بالالال ا احملكمالالال، العامالالال، الينان الالال، للالالالدائ   الربالالالابع، والعأالالال ان ل الاالالال، ك نتانالالالا رو حكمالالالا 
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وجالالال ا اارالالال اج عنالالاله   ال الالال    ب الالالدرو س ل ربالالالت ن  كانتأالالالي  ا االالال الصالالالا   2015أاارنمالالالاا   28  
 ( 2015ن18التاأ )ال أي رق  

، أبللالالالالا حك مالالالال، 2015تأالالالال ان الينالالالالاينن رم   2  مالالالال ك   شالالالالة ا، مؤرخالالالال،  )ج( 
 اامالالالالارا  الع ب الالالال، املتاالالالالد  الة االالالالق العامالالالالل بالالالال ا  مالالالال س عبالالالالد الالالالال محن اجل الالالالد  أارالالالال ج عنالالالاله   أاالالالالارن

 ( 2015ن35)ال أي رق   2015 ماا 
 ولنأابلالالال  الة االالالالق العامالالالل بالالالال ا وائالالالل علالالالالي أمحالالالد علالالالالي أارالالال ج عنالالالاله   كالالالالان ا األ )س( 
 )مص ((  2012ن1عاب ق ار بأ ا ال عن ال ي قدمه )ال أي رق   2012 ساربم 
عبالالد ، أابلالال  الة االالق العامالالل ب نالاله أارالال ج عالالن 2015تأالال ان الينالالاينن رم   20   )ه( 

 كالالان ا الينالالاين  12قبالالل  لالال ،   خالالالد الاالالياز وعالالن  2015ن ربالالاانأب ال  22  ا  الالد مأالالاأ 
 )مص ((  2013ن39)ال أي رق   2015اناا  

عصالالالا  ٍ مالالالد ، أابلالالال  الة االالالق العامالالالل بالالال ا 2015تأالالال ان الينالالالاينن رم   20   )و( 
 2011ن60ورقالال   2007ن18أارال ج عناله بعالد ق الاء عا بتاله )ال أاالاا رقال   لالام  ال قالاوي العت اليب

 )األرسا(( 
)األرسا(  2013ن53أابل  الة اق العامل ب ا    ، أشخا  م ض ع رأاه رق   )ز( 
 ر اج عنيف  ج ا اا
 2008ن37أابلالالالالالالال  الة االالالالالالالق العامالالالالالالالل بالالالالالالال ا األشالالالالالالالخا  م ضالالالالالالال ع آرائالالالالالالاله رقالالالالالالالال   )ح( 

)اململكالال، الع ب الال، الربالالع سا،( جالال ا اارالال اج  2014ن18ورقالال   2011ن45ورقالال   2011ن2 ورقالال 
)اململك، الع ب ، الربالع سا،(، د  2004ن25عنيف   وبااضار،     ل ، ور ما اتعلق بال أي رق  

عالالن مالالنوت  2009كالالان ا اليناينانالالاا    11ب نالاله جالال ا اارالال اج    ال مالالؤخ ا  ابلالال  الة االالق العامالالل  
 ي  مااح ي  خالن الةا  

أابلالالالالالال  الة االالالالالالق العامالالالالالالل ب نالالالالالاله جالالالالالال ا اارالالالالالال اج عالالالالالالن األشالالالالالالخا  م ضالالالالالال ع آرائالالالالالاله  ) ( 
 2012ن19ورقالالالالالال   2010ن17ورقالالالالالال   2009ن13ورقالالالالالال   2008ن40ورقالالالالالال   2008ن9 رقالالالالالال 

أناله جال ا  )ال من(، د اعل  الة اق العامل  ال مالؤخ ا   2011ن5)ال من(  ور ما اتعلق بال أي رق  
  2010أال لنسبتم   11اار اج عن أسام،  ربن حرب  الربعدي   

أابلالالالالالالال  الة االالالالالالالق العامالالالالالالالل ب نالالالالالالاله جالالالالالالال ا اارالالالالالالال اج عالالالالالالالن ن كالالالالالالال ال مالالالالالالال    )الالالالالالالال أي  )ي( 
 )اامارا  الع ب ، املتاد ((  2010ن14 رق 

 أاالالالالارن 21ج عالالالالن بالالالال ل  راالالالال  ك نالالالال    أابلالالالال  الة االالالالق العامالالالالل ب نالالالاله جالالالال ا اارالالالال ا  )ت( 
 )الكامريوا((  2014ن38)ال أي رق   2015 ماا 

 آين 10أابلالالالالال  الة االالالالالق العامالالالالالالل ب نالالالالاله جالالالالالال ا اارالالالالال اج عالالالالالالن مالالالالالازا سرواالالالالالالش    )ل( 
 )اجلميف را، الع ب ، الرب را،((  2013ن43)ال أي رق   2015 أ رب ح
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 أالالال لن 19  تالالاا   أابلالال  الة االالق العامالالل ب نالاله جالال ا اارالال اج عالالن مالالاري تالالا ر نالال ) ( 
 )ر  ا نا ((  2013ن26)ال أي رق   2015سبتم  
 أالالالالالالال لن 23أابلالالالالالال  الة االالالالالالق العامالالالالالالل ب نالالالالالاله جالالالالالال ا اارالالالالالال اج عالالالالالالن االالالالالالارا سالالالالالال ت     )ا( 
 )مص ((  2015ن52)ال أي رق   2015 سبتم 
واع ي الة اق العامل عن امتنانه للاك ما  الد اخت    ج اءا   واب ، وأر جالا عالن  -19
يان كان ا م ض ع آرائه  ولكنه اع ي ك ل  عن أسةه ألا بعا الدول األع اء د تتعاوا  تج

 عل  النا  الكامل    نةا  آرائه  

 طلبات إعادة النظر في اآلراء المعتمدة -6 
 نظ  الة اق العامل   للبا   عاس  النظ    اآلراء التال ،:  -20

و مالد  مالد  ،الرب د علي رسال ا مد بأ ا )مص (  2014ن10ال أي رق   )أ( 
 ،و مالد  مالد عبالده ،ومعتالي أمحالد متال أ ،وأمحد  مد ةامي ،وأمحد حرب  علي ،عبده عبد اهلل

و مالالد عبالالد  ،وأمحالالد حربالالن رالال از ع الال  ،والربالال د  الالاب  أمحالالد سالالل ماا ،والربالال د  مالالد عالالي  أمحالالد
  ح عبا و م س عبد الةتا  ،وس د علي عبد الظام  ،ا.م د عبد الةتاح عبد ا.م د

  مااكل مة   )كندا(، بأ ا  2014ن15ال أي رق   )ي( 
 )الربنلال(، بأ ا ك مي واس  2015ن4ال أي رق   )ج( 
 )اجلميف را، الع ب ، الرب را،(، بأ ا باسل خ لب ل  2015ن5ال أي رق   )س( 
  أروات  - ل راا ماكابا ال )الةلب (، بأ ا  2015ن24ال أي رق   )ه( 
   مد نأ د)ملدان(، بأ ا  2015ن33ال أي رق   )و( 

وبعالالد سراسالال، للبالالا   عالالاس  النظالال  بعنااالال، و معالالاا، قالال ر الة االالق العامالالل عالالد  تل الالري آرائالاله،  -21
 من أسال ب عمله  21لةا   من ال لبا  د اربت   املعااري املب ن،   ا عل  أسا  أا أاا  

 االنتقام من شخص موضوع رأي من آراء الفريق العامل -7 
ايال الة اق العامل اأع  بالالق الستم ار احتجاز ماراا ل رس  أر  ي مال را، م ضال ع  ال -22

ل لبيفالا اارال اج  2009 ، رمالن ااقامال، اجل اال،، وكانالا قالد اعتاالالا   عالا 2010ن20رأاه رقال  
  واعتال  الة االق العامالل 2009ن10املأ و  عن  ل خ     دان  ، م ض ع رأي الة اق العامل رق  

  كما اأالع  بالالالق  زاء اسعالاءا  مةاسمالا أا الربال د  أر ال ي رب د  أر  ي  ج اء  انتاام ا  احتجاز ال
تع ضالالا للمعاملالالال، الربالال  ، واالعتالالالداء اجلنربالالي خالالال ل احتجازمالالا وأنالالاله د والال  التاا الالالق الةالالال ري   
تل  االسعاءا   واك ر سع ته .ك م، مجيف را، رناليوا  الب ل ةاراال،    أا تةال ج رال را  عالن الربال د  

 رعاال  ومناسبا    أر  ي وتاد   ل يفا تع ا ا  
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 النداءات العاجلة  -8 
، 2015كالالان ا األولنساربالالم    31    2015كالالان ا اليناينانالاا    1خال ل الةالالن  مالن  -23

شخصا   وت س ر ما الالي قائمال،  241حك م، بأ ا  42    عاج    نداء   83وجه الة اق العامل 
 البلداا املعن ، وعدس النداءا  العاجل، احملال،    كل واحد منيفا: 

 2     جااأ رب  
 2      س ائ ل 
 3   اامارا  الع ب ، املتاد  
 1     أنل ال 
 2    أوزبكربتاا 
 1     أوك ان ا 
 7  ااس م ،( - ا اا )مجيف را،  
 5     لبا انا 
 1    بنل ساش 
 1     بنما 
 2     ب روندي 
 1     تاالند 
 2     ت ك ا 
 1   اجلميف را، الع ب ، الرب را، 
 1    مجيف را، ك راا 
 1   مجيف را، الك نل  الدشا ال ، 
 1  ساباا  مجيف را، مادون ا ال    س ر ،  
 1    جن ي الرب ساا 
 1     س ازالند 
 3     الرب ساا 
 4     الص  
 1    لاج كربتاا 
 1     الع اي 
 1     عماا 
 1      امب ا 
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 5  الب ل ةارا،( -رنيوا  )مجيف را،  

 1     ق   
 1    قري  يستاا 
 2    كازاخربتاا 
 1     كمب ساا 
 2     ك با 
 1     الك اا 
 1     ك ن ا 
 1     لبناا 
 1     ل رب ت  
 6     مص  
 1     املل ي 
 5    املكرب   
 4   اململك، الع ب ، الربع سا، 
 1     م راتان ا 
 3     م امنار 
 1     اهلند 

وشكالالالن االلالالال ع علالالال  الالالالنص الكامالالالل للنالالالداءا  العاجلالالال،   التاالالالارا  املأالالالنك، املتعلاالالال،  -24
   (1)بالب  ا  والصاسر  عن املكلة  ب الاا     لار ااج اءا  اسا ،

مالالن أسالالال ب عملالاله، وسوا ا.كالال   24    22عامالالل، لباالالا  للةاالال ا  مالالن وقالالا  الة االالق ال -25
مربباا  عل  ما   ا كاا االحتجاز تعربة ا  أ  ال، بت ج ه انتباه كل حك مال، مالن ا.ك مالا  املعن ال، 

التالالالدابري ال زمالالال، الالالالد تكةالالالل للماتجالالاليان أا تتخالال     ا.الالال، احملالالالدس  كمالالالا أابلالالال  عنيفالالالا، وناشالالالدما 
  ا  و  الرب م، البدن ،احنا  حايف    ا. 

   ظ و  خا ال،،  وح ينما أشار النداء    ا.ال، الصا ، ا. ج، لبعا األشخا  أو -26
مينالل عالالد  تنة الال  أمالال  ق الالائي بالالاار اج أو رأي سالالابق ا لالالب اارالال اج عالالن الأالالخص، للالالب الة االالق 

   ووراالا  ملعالين رال را  العامل    ا.ك م، املعن ، اختالا  مج الب التالدابري ال زمال، اخال ء سالب ل الأالخص ا
، أسرج الة االالالالق العامالالالالل   أسالالالال ب عملالالالاله األحكالالالالا  املتصالالالالل، 2ن5لاالالال ار لجلالالالالح حاالالالال ي اانربالالالاا 

__________ 

ل ل ع عل  التاارا  املأالنك، املتعلاال، بالب  الا  الصالاسر  عالن املكلةال  ب الاالا     لالار ااجال اءا  اسا ال،،  (1)
   www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/CommunicationsreportsSP.aspxانظ : 
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بالنداءا  العاجل، الال ارس    مدونال، ق اعالد سالل ت املكلةال  ب الاالا     لالار ااجال اءا  اسا ال، 
  لح حا ي اانرباا ولبتايفا من   ل  ال قا  

رسالالال، متعلاالال، باسعالالاءا   12 ع اف، وجالاله الة االالق العامالالل أا الالا  وخالال ل الةالالن  ق الالد االسالالت -27
ماالالالالالالدون ا ( وال تلالالالالالالال وتالالالالالال نح ومجيف راالالالالالال، 2ورسالالالالالالائل أخالالالالالال ا    أوك ان الالالالالالا و ا ال الالالالالالا وباكربالالالالالالتاا )

 ساباا  والربنلال و امب ا ور نربا واملل ي وال الاا  املتاد  األم اك ،  ال    س ر ، 
للاك ما  الد لبالا نداءاتاله واختال   خ ال ا  وا س الة اق العامل ااع اي عن شك ه  -28

سالال ما ا.ك مالالا  الالالد أر جالالا عالالن مالالؤالء  مل اراتالاله مبعل مالالا  عالالن حالالال، األشالالخا  املعن الال ، وال
 األشخا   

 الزيارات القطرية -باء 
 طلبات الزيارات -1 

سعالالالي الة االالالق العامالالالل    زاالالالار  أ رب جالالالاا وب لنالالالدا ومجيف راالالال، ك راالالالا وروانالالالدا وكازاخربالالالتاا  -29
 والتة ا وال الاا  املتاد  وك ل  سول، رلرب   

وخ ل جلرب، احملاور  الد ج     الدور  الين     لح حاال ي اانربالاا، أعال ي  ينالل  -30
للبعينال، الدائمال، مل راتان الالا لالدا مكتالالب األمال  املتاالالد  ومنظمالا  سول الال، أخال ا   جن الالن عالن ر بالال، 

    اقناح م اع د اج ائيفا   حك م، بلده   زاار  متابع، وسعا الة اق العامل
، أكد  حك م، أ رب جاا م اع الد زاالار  الة االق العامالل، 2015أال لنسبتم   11و   -31

  وسالالال ج ي تنالالالاول نتالالالائ  الياالالالار  علالالال  2016أاارنمالالالاا   25    16الالالالد جالالال     الةالالالن  مالالالن 
 النا  ال اجب   التا ا  الربن ي املابل 

سعالالالا حك مالالال، كازاخربالالالتاا الة االالالق العامالالالل     جالالال اء ، 2015أال لنسالالالبتم   15و   -32
  ولألسالالالالن، تعالالالال ر علالالالال  2015تأالالالال ان األولنأكتالالالال ب   23    12زاالالالالار  رمس الالالال،   الةالالالالن  مالالالالن 

 أالالالال لن 24أع الالالاء الة االالالق العامالالالل  جالالال اء الياالالالار    تلالالال  امل اع الالالد، واقنحالالال ا،   رسالالالال، مؤرخالالال، 
تالال س ا.ك مالال، بعالالد علالال  االقالالناح ود    ود2016، م اع الالد جداالالد    مت زنا ل الاله 2015 سالالبتم 

 تاد  مانحا  بدال، 
، أبلالالال  الة االالالق العامالالالل حك مالالال، سولالالال، رلربالالال     رسه علالالال  2015آ ارنمالالالار   5و   -33

 17الالالدع   الالالد وجيفتيفالالا  ل الاله ب نالاله س  ا الالل حالال اره االسالالنات جي مالالب مج الالب األلالال ا  املعن الال،  و  
 ائ ل اسالالالتابال الة االالالق العامالالالل    لالالالار زاالالالار  ، للالالالب الة االالالق العامالالالل     سالالال2015ن ربالالالاانأب ال 

 14، رر ا ا.ك م، م ا ال لالب  و  2015مت زنا ل ه  22ق  ا،  و  م ك   شة ا، مؤرخ، 
  الالالالدور     جالالال  دالالالال جلربالالال، احملالالالاور ، جالالالدس ورالالالد سولالالال، رلربالالال   خالالال ل 2015أال لنسالالالبتم  

 ار  ق  ا،   أي وقا اناسبه الين     لح حا ي اانرباا سع ته للة اق العامل اج اء زا
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، أبللا البعين، الدائم، لل الاا  املتاالد  األم اك ال، 2015كان ا األولنساربم    4و   -34
لالالدا مكتالالب األمالال  املتاالالد  ومنظمالالا  سول الال، أخالال ا   جن الالن الة االالق العامالالل بابالال ل الربالالل ا  

لت ربالالالري مالالال ه الياالالالار     األم اك الالال، ل لبالالاله  جالالال اء زاالالالار  متيف داالالال،    ال الاالالالا  املتاالالالد  واسالالالتعداسما
  2016ن رباانأب ال 

، اقنحا البعين، الدائم، جلميف راال، ك راالا لالدا مكتالب 2015و  كان ا األولنساربم   -35
األمالالال  املتاالالالد  ومنظمالالالا  سول الالال، أخالالال ا   جن الالالن علالالال  الة االالالق العامالالالل  جالالال اء زاارتالالاله الا  االالال،   

  2016النصن اليناي من عا  
( واألرجنتالال  2015آ ارنمالالار   5لبالالا  الياالالار         ب الالا )كمالالا قالالد  الة االالق العامالالل ل -36
( 2015آ ارنمالالار   3( واجليائالال  )2015آ ارنمالالار   6( وأو نالالدا )2015شالالبا نر اا   24)

 17( ومجيف راال، ك راالا الأالعب ، الدشا ال الال، )2015آ ارنمالار   19ومجيف راال، رناليوا  الب ل ةاراال، )
( 2015آ ارنمالالالار   9( وسالالالنلار ر  )2015ار  آ ارنمالالال 19( وروانالالالدا )2015ن ربالالالاانأب ال 
 آ ارن 6( وك ن الالا )2015ن ربالالاانأب ال  15( ور  الالا نالالا  )2015آ ارنمالالار   10و  ات مالالاال )

(  وأرسالل 2015ن رباانأب ال  15( وال اباا )2015شبا نر اا   24( وناورو )2015مار  
 15( والصالالال  )2015أب ال ن ربالالاان 15الة االالق العامالالل للبالالالا  زاالالارا  املتابعالال،     ندون ربالالال ا )

( 2015ن ربالالاانأب ال  15( ومال ياالالا )2015شالالبا نر اا   26( ومال الال، )2015ن ربالالاانأب ال 
 ( 2015ن رباانأب ال  15واملكرب   )

  ردود الحكومات على طلبات الدعوة إلى إجراء زيارات قطرية -2 
نالالا  الة االالق ، أبللالالا حك مالال، ر  الالا 2015حيا اانا ن الاله  23  مالال ك   شالالة ا، مؤرخالال،  -37

  ق  اال، زاالار  جال اء ت ج ه سع   امرب ل، تنظ    وسب لبه   ا الربل ا  أحالا علما  بالعامل 
  ال قا املناسب

، أشار  حك م، ال اباا    أحكا  2015حيا اانا ن ه  26و  م ك   شة ا، مؤرخ،  -38
وماالاب   سال ا،  جال اء لاالاءا  الة االق العامالل مالن متنالب علال  مالا ابالدو  العا با  ال اباي ا  قان  

البعينالالال، الدائمالالال، عااالالالد   مكتالالالب خالالال ل اجتمالالالاع    الالالري أا الة االالالق العامالالالل اسالالالت اع، مالالالب احملتجالالاليان
أا ا ضالالي باالالدر أكالال  لل ابالالاا لالالدا مكتالالب األمالال  املتاالالد  ومنظمالالا  سول الال، أخالال ا   جن الالن، 

  آخ  من ا.ك م، ا  رسانتظ  يال اوال   اختصا اته، الد تتربق مب أر ل املمارسا    امل داا
، رر الا حك مال، نالاورو للالب الة االق 2015ن ربالاانأب ال  2مؤرخال، و  م ك   شة ا،  -39

  أشالار  ا، ولكنيف2015ب  أاارنماا  وحيا اانا ن ه املناوح، زاار  ق  ا،   الةن   ج اء العامل 
  حقالم عد ياار     ج اء م ه المناقأ،  مكان ، س ك ا من سواعي س ورما     أنه
 سعالال  لت ج الاله ، رس  حك مالال، ك ن الالا علالال  للالالب الة االالق العامالالل 2015أاارنمالالاا   7و   -40
، أحالالال الة االق العامالالل 2015مت زنا ل اله  2و   لياالالار  هلال ه احتداالد م اع الالد واقنحالا عل الاله ،  ل اله
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، ود ت س ا.ك م  2015رسال،    ا.ك م، ا لب ر يفا أا جت ي الياار    ال بب األخري من عا  
 بعد عل  م ه ال سال، 

    ج ا مالالالالالا ، رر الالالالالا حك مالالالالال، روانالالالالالدا الياالالالالالار  املاالالالالالنح2015آينأ ربالالالالال ح  17و   -41
مالال ه  جالال اء مناقأالال،  مكان الال، سالال ك ا مالالن سواعالالي سالال ورما    أنالاله   أشالالار  اولكنيفالال ،2015 عالالا 

 ود  2018أو  2017الياالالار    عالالا   جالال اء  مانحالالا  الة االالق العامالالل رس و   2016الياالالار    عالالا  
 ت س ا.ك م، بعد عل  م ا االقناح 

ب لنالدا كالل مالن حك مالا   أشار  ، 2015آينأ رب ح  31وخ ل اجتماع عاد    -42
الياالارا    مناقأال، مربال ل، النظال     مكان ال، س ك ا مالن سواعالي سال ورما أنه    التة ا وم امنار و 

  2016عا  

 متابعة الزيارات القطرية -3 
خ ل الةن  الد اأمليفا التا ا ، أجال ا الة االق العامالل زاالارٍ  متابعال،.    مال ال،   الةالن   -43
الة االالق حظالالي الياالالار ، بالالدع   مالالن ا.ك مالال،  ولالال ال رالالن   2015حيا اانا ن الاله  25    23مالالن 

ومتكالالالالن مالالالالن  جالالالال اء ماالالالالاب   سالالالال ا، مالالالالب الربالالالالجناء ا.ك مالالالال، علالالالال  أكمالالالالل وجالالالاله العامالالالالل بتعالالالالاوا 
وحالالالد  خالالالدما   عالالالاس    و  الربالالالجن ال ئ ربالالالي   البلالالالدومالالالي ، ك راسانالالال  الالال ح ،  واحملتجالاليان    

وم كالالالي االحتجالالالاز ال اقالالالب    كنالالالا  سالالالا   وم كالالالي مالالالال رالالالار   مالالالن األحالالالدا لمجالالال م  لالت م الالالل 
املةتالال ح  ووحالالد  ال الالب الأالال عي   مربتأالالة  ماونالالا كارم الالل وم كالالي االسالالتابال األوأ لأللةالالال 

ةصالالالالالالالالالالل، عالالالالالالالالالالن مالالالالالالالالالال ه الياالالالالالالالالالار     ضالالالالالالالالالالار، هلالالالالالالالالالال ا التا االالالالالالالالالال    وتالالالالالالالالالال س معل مالالالالالالالالالا  ماملنأالالالالالالالالال  حالالالالالالالالالالداينا  
(A/HRC/33/50/Add.1 ) 

، للب الة اق العامل معل مالا  مالن حك مال، الرباللةاسور، الالد زارمالا   2014و  عا   -44
، قالالدما ا.ك مالال، معل مالالا  مةصالالل، عالالن التالالدابري الالالد 2015أاارنمالالاا   19    و 2012عالالا  

 وتال س مال ه املعل مالا     ضالار، هلال ا التا االال   .ة االق العاماللاختال ةا ملتابعال، الت  ال ا  الالد قالدميفا ال
  ل يفالالالا رسا  ريسالالالل وسواالالال س الة االالالق العامالالالل أا اأالالالك  حك مالالال، الربالالاللةاسور علالالال  املعل مالالالا  الالالال ارس ، 

  شام   

 االستنتاجات -ثالثاا  
وقدد جددد الفريدق  .مثمدراا  عاماا  2015فيما يتعلق بأنشطة الفريق العامل، كان عام  -45

باإلضافة إلدى األعضداء الثالثدة المعيندين  2015تعيين عضو جديد في عام ب تركيبتهالعامل 
. 2020بالفعدل حتدى عدام جميع األعضداء األربعدة الجددد  اتواليومدد  ؛2014في عام 

 .إجراءات محددةإلى  ترجمدينامية خاصة داخل الفريق العامل تُ قد أحدث هذا و 
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التعددديالت علددى بعددض ه وأدخددل إلجراءاتدد شددامالا  ، أجددرا الفريددق العامددل تقييمدداا أوالا  -46
بدددل عمدددل، الأسددداليب علدددى أي تعدددديل إدخدددال بعدددض الترييدددرات لدددب تبدددرر و  .أسددداليب عملددده

علددى سددبيل المثددال، قددرر الفريددق العامددل ف الددداخلي.للنظددام تحسددينات شددكلت عددوض ذلددك 
مدددواد اللتحسدددين إمكانيدددة االطدددالع علدددى الرقميدددة  هأفضدددل مدددن أدواتدددعلدددى نحدددو االسدددتفادة 
أعضداء الفريدق العامدل تحسين مسدتوا عمدل إلى اإلجراء هذا أفضى وقد  لدورة.الخاصة با

تبسدديع عمليددة مددن أجددل كمددا يعمددل الفريددق العامددل  خددالل الفتددرات الفاصددلة بددين الدددورات.
مدن ممكدن قددر علدى ضدرورة العمدل بدأكبر  الحدرص داممداا ، مدع الرد عليهداالبالغات و تلقي 

 .التطورات الحاصلةجميع األطراف على علب بوالسرعة وإبقاء الفعالية 
الددول األعضداء إلخطدار ، قدرر الفريدق العامدل الشدروع فدي تصدميب خطدة عمدل ثانياا  -47

وسدتتا  . مدع تحديدد المدوارد الالزمدة لتحقيدق النجدا  هعمله والتزاماتعلى نحو أفضل بكب 
وضدع الصديرة النهاميددة تلقريدب عندددما للددول األعضداء المعلومدات المناسددبة فدي المسدتقبل ا

 للخطة.
 مزيدد مدن اآلراء كدل دورة.فدي إصددار الديناميدة الجديددة بالفعدل لقد تجلدت ، ثالثاا  -48

ومن شدأن ذلدك سمحت الموارد بذلك. إن ويعتزم الفريق العامل المضي في زيادة إنتاجيته 
مسدداعدة الفريددق زايددد يطلبددون علددى نحددو متالضددحايا، الددذين أن يلبددي احتياجددات بالتأكيددد 
 .، وأن يعزز ثقتهبانتهاكات حقهب في الحريةفي التماس االنتصاف فيما يتعلق ب العامل
االحتجدددداز لمكافحددددة يددددوم دولددددي أن يقتددددر  تحديددددد ، قددددرر الفريددددق العامددددل وأخيددددراا  -49

وأن يتدديل لكددل فددرد تددذكر ضددحايا االحتجدداز التعسددفي، أن هددذا اليددوم فمددن شددأن  التعسددفي.
وعدالوة المنسيين في كثيدر مدن األحيدان. عنهب المفرج لضحايا با ءالحتفال اا يوم أيضاا يكون 

وبعد اسدتعراض القاممدة  االحتجاز التعسفي.لمكافحة على ذلك، سيكون يوم تعبئة عالمية 
وهددو اليددوم الددذي  - آذار/مددارس 5يددوم أن أليددام الدوليددة، الحددي الفريددق العامددل لالحاليددة 

 .اقتراحهمتا  ويمكن بالتالي  - اإلنسانلجنة حقوق أنشأته فيه 
جاندب مدن  اا حماسدأقل استجابة لقيت ومما يؤسف له أن هذه التطورات اإليجابية  -50

الدددول األعضدداء علددى رسددامل الفريددق العامددل لددب تددرد فعلددى سددبيل المثددال،  الدددول األعضدداء.
 رأيداا بشدأنها عامدل فدي المامدة مدن القضدايا التدي اعتمدد الفريدق ال 59لمعلومات فدي ل هوطلبات

فددي ن بواليددات يلمكلفددلالبالغددات المتعلقددة بتقددارير األخيددرة وتكشددف ال .2015فددي عددام 
وجههدا السدتجابة للندداءات العاجلدة التدي مدن ااإلجدراءات الخاصدة عدن معددل مماثدل إطار 

 بواليددات فددي إطددار اإلجددراءات الخاصددة.اآلخددرين الفريددق العامددل بمفددرده أو مددع المكلفددين 
المتددوخى مددن هدددف الدددول األعضدداء بخصددوص  تسددا الا االسددتجابة يثيددر هددذا الددنقص فددي و 

فتددرض أن القددرار اتخددذ مددن أجددل تلبيددة احتياجددات الضددحايا فددي وبينمددا يُ  ليددة.هددذه اآلإنشدداء 
فدد ن االسددتنتاج ، لبعضددها الددبعضلدددول األعضدداء ومددن أجددل مسدداءلة ا جميددع أنحدداء العددالب
يعرضدها التدي  اتتسدوي المنازعدأن ليدة أرادت مدن اآلول أن الدديتمثل في المنطقي الوحيد 
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الفريددق العامددل، ينبرددي أن تُنفددذ مددن المنطلددق ذاتيدده التسددوية التددي يقررهددا الضددحايا. وبالتددالي، 
هددو  وذلددك أيضدداا الفريددق العامددل. يلتمسددون المسدداعدة مددن الضددحايا عندددما مددا يتوقعدده وهددذا 
علدى نحدو تعداون بدأن تلددول باسدتمرار لر مجلس حقوق اإلنسدان يالكامن وراء تذكالمرزا 

التقريدر يعكدس أن بتوقدع هذا التقرير المنصف بالتالي اختتام كامل مع الفريق العامل. ومن 
خدالل إجدراءات معالجدة للفريق العامل المزيد من التعاون مدن جاندب الددول، سدواء المقبل 

أو ءات المقدمدة، االدعداتعدال  بشدكل جددي في الوقت المناسب بتقديب ردود البالغات، 
  إنفاذ القرارات الصادرة عن الفريق العامل.في عملية 

 التوصيات -رابعاا  
  توصيات الواردة في تقاريره السابقة.اليكرر الفريق العامل  -51
فيمدا يتعلدق وبخاصة ، هاتعاونمستوا ويوصي الفريق العامل الدول األعضاء بزيادة  -52

منددع رددرض العاجلددة والبالغددات، وإنفدداذ آراء الفريددق العامددل، ببالزيددارات القطريددة والنددداءات 
  .القضاء عليهأو و/ االحتجاز التعسفي

كما يوصي الفريق العامل مجلدس حقدوق اإلنسدان بدأن يطلدب إلدى الجمعيدة العامدة  -53
  لمكافحة االحتجاز التعسفي. اا دولي اا آذار/مارس يوم 5 يوم إعالن

    


