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مجلس حقوق اإلنسان

الفريق العامل المعني باالحتجاز التعسفي

اآلراء الت ييي ادتمي ي ا الفري ييق العام ييل المعن ييي باالحتج يياز التعسي يفي ف ييي
دورت ي ي الخامس ي ي والسي ي ي ع المعقي ييودا في ييي الفت ي ييرا م ي ي  18إل ي ي 27
ن سان/أبريل 2016
الرأي رقم  2016/7بشأن السادا د ي ا أحمي مدمي إعيماد ل الفخرانيي،
وع ييمدي مصي ي ف أحمي ي د ي ي العلي ي م ،ومدمي ي مدمي ي الع ييادلي ،وول ي ي د ي ي
الييرفوش بييل ي ،وأحم ي ع ي  ،ويوعييط علعييم مدمييود مدمييود د ي ال ييريم،
و اني صالح ال ي  ،ومسع ال ربري ،ود ه دعوقي (مصر)
 -1أنشئ الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي مبوجب القرار  42/1991الصاارر نا
جلنااح حقااون اننساااا ااابقا الا مااتر واليااح الفريااق العاماال ووضااهت ا يف قرارهااا .50/1997
وأقر جملس حقون اننساا هاه الوالياح يف مقارر  102/1وماترها لفا ث ثاسن انوا مبوجاب
قا ارار  18/15املا ا ر  30أيلول /اابت ر  .2010مث ُم ااتر الوالي ااح لا ا سن اانوا أخ اار يف
القرار  7/24امل ر  26أيلول /بت ر .2013
 -2ووفقا ااا أل ا ااال ب ن ا اال الفريا ااق العاما اال ) ،(A/HRC/30/69أحا ااال الفريا ااق إىل احلكوما ااح
املصا ا اريح يف  22أيلول /ا اابت ر  2015بسغ ا ااا بشا ا ا ا الس ا ااارث نب ا اات ا أد ا اات ا اات إ ان ا اال
الفخاراي ،و هاي مصافف أدات نبات العلا  ،و ات ات العااريل ،وول ات نبات الار ول ،ال ،
وأدت ب ع ،ويو ف طلعت اور اور نبات الكاره ،وهااي صاس الاتي  ،ومساعت الربار،،
ونباات ر ااوقي .ورر احلكومااح نل ا يف  25تش اري ال اااي/نااوف ر  .2015والتولااح طاارل يف
الع ت التويل اخلاص باحلقون املتن ح والس ا ح.
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وير الفريق العامل أا لب احلريح إجراء تعسفي يف احلاال التال ح:
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إذا اتضهت ا اتهالح االحتجااب با  ،أ اان قاانوي لتريار الب احلرياح (م ال
(أ)
إبقاء الشاخ رها االحتجااز بعات قضااء ماتث نقوبتا أو رغا صاتور قاانوا نفاو ينفباق نل ا )
(الفئح األوىل)؛
(ب) إذا ك اااا االب احلري ااح نامج ااا نا ا ممار ااح احلق ااون أو احلري ااا الا ا تكفل ااا
املاوار  7و 13و 14و 18و 19و 20و 21ما اننااسا العاااملي حلقااون اننساااا ،وكااهل  ،يف
حالح التول األطرال يف الع ت ،املاوار  12و 18و 19و 21و 22و 25و 26و 27ما الع ات
التويل اخلاص باحلقون املتن ح والس ا ح (الفئح ال ان ح)؛
(ب) إذا كاااا نااتت التق اات كل ااا أو جزئ ااا بالقواناات التول ااح املتصاالح باااحلق يف اك ااح
نارلاح ،وهاي القواناات املنصاوص نل ااا يف انناسا العاااملي حلقاون اننساااا ويف الصاكوة التول ااح
ذا الص االح ال ا قبلت ااا ال ااتول املعن ااح ،م ا اخلف ااورث ف ا يص ا االب احلري ااح تعس ااف ا (الفئ ااح
ال ال ح)؛
(ر) إذا تعرض ملت سو اللجاوء أو امل ااجروا أو السجئاوا لسحتجااز انرار ،ملاتث
طويلح روا إمكان ح املراجعح أو التظل إراريا أو قضائ ا (الفئح الرابعح)؛
(ها) إذا  ،ااكل االب احلري ااح انت اك ااا للق ااانوا ال ااتويل بس اابب الت ااز نل ا أ ااان
املولاات ،أو األصاال القااومي أو انثااين أو االجت اااني ،أو الللااح ،أو الااتي  ،أو الوضااع االقتصااار،،
أو ال ارأ ،الس ا ااي أو غ ا  ،أو ن اومل اجلاانس ،أو امل اال اجلنسااي ،أو انناقااح أو أ ،وضااع خاار،
نل حنو ي تل إىل جتاهل املساواث يف حقون اننساا أو قت ي ر ،إىل ذل (الفئح اخلامسح).
المعلومات الواردا

البسغ الوارر م املصتر
 -4تش ل القض ح ال قتم ا املصتر تسعح صهف ني حي لوا مج عا اجلنس ح املصريح .ووفقاا
لل صااتر ،فقاات حااوك ه ا الء الصااهف وا التسااعح يف اك ااح مجان ااح تعاارل با ا قض ا ح غرفااح
ن ل ا رابعح .
 -5ويف  11ن ساااا/أبريل  ،2015حك ات ك ااح جنايااا القاااهرث نلا نان ااح صااهف ني
م ا أصاال تسااعح بالسااج امل باات ،يف حااني حك ات نل ا التا ااع باننااتات .وطع ا الصااهف وا
التساعح يف أحكاات إرانات أماات ك اح الانقض .ووفقاا لل صاتر ،فقات احتجاز ها الء الصاهف وا
نلا ماات أك اار ما نااامني ،وتعرضاوا مجا ع خااسل هااه الفا ث للتعااهيب و ااوء املعاملااح .وياارر
أرنا وصف لظرول احتجاز و اك ح ه الء الصهف ني التسعح.
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احتجاااز و اك ااح السااارث نباات ا أداات
العل  ،و ت ت العاريل

اات إ ان اال الفخ اراي ،و هااي مصاافف أداات نباات

 -6الس ت نبت ا أدت ت إ ان ل الفخراي هو طالاب يبلا ما الع ار  25ناماا .وقات
ولاات يف رولااح انمااارا العرب ااح املتهااتث ولكن ا حي اال اجلنس ا ح املصاريح .والس ا ت الفخاراي صااهفي
ونضو م س لشبكح رصت انخباريح ،وهي منر إنسمي بارز يقاع مقار يف القااهرث ،ونا،ايف يف
جمااال حقااون اننساااا .وهااو أيضااا موظااف مشاااريع يف املرصاات األورومتو اافي حلقااون اننساااا
ونضو يف الشبكح األمريك ح الشرن أو ف ح للهوار يف جامعح تانفورر.
 -7والس ت امي مصفف أدت نبت العل صهفي يبل م الع ر  27ناماا ،وهاو نضاو
يف جملس إرارث ،بكح رصت انخباريح.
 -8والس ا ت اات اات العاااريل صااهفي يبل ا م ا الع اار  31نامااا .وقاات كاااا يع اال قباال
انتقال  ،متيرا تقن ا يف القناتني التلفزيون تني مصر  25وأجمار .وكاا م املتوقع أا يبتأ الع ال يف
قناث اجلزيرث لو مل جير انتقال .
 -9ويف  25ب/أغس اافس  ،2013توجا ا الس ااارث الفخا اراي ونب اات العلا ا والع اااريل لزي ااارث
ومقابلااح صااتيق ا أص ا ب بفلااق نااار ،يف ذران ا يااوت  16ب/أغساافس  2013أثناااء تفريااق
أنص ااار مجان ااح انخ اواا املس اال ني بش ااكل نن ااف م ا م ااتاا رابع ااح العتوي ااح يف الق اااهرث .وي ااهكر
املصتر أا الصهف ني ال سثح كانوا جي عوا املعلوما املتعلقح هبها احلارن م أجل إناتار تقريار
إخبار ،نن .
 -10ووفقااا لل صااتر ،فقاات راها نناصاار ما قاوا األما املصاريح يبلا نااتره مااا بااني 15
و 20ف ااررا ويرت ااتوا املسب ااس املتن ااح من اازل ه ااها الص ااتيق بع اات وق اات قصا ا ما ا رخ ااول الس ااارث
الفخاراي ونباات العلا والعاااريل إل ا  .وقاات كاااا ها الء املوظفااوا يبه ااوا نا والاات هااها الصااتيق،
ولكن ا مل يكا ح ن ااا موجااورا باااملنزل .وا ااتجوب املوظفااوا الرجااال األربعااح ملااتث نصااف ااانح،
وانت ااتوا نلا ا بالض اارب قب اال أا ينقل ااوه إىل قسا ا  ،اارطح البس اااتني للت ب اات ما ا هوي ااا  .ومل
يسااتظ ر املوظفااوا ب ا  ،أماار توق ااف .وأف اات ب ا ا الصااهف ني ال سثااح وضااعوا يف زنزانااح مبعاازل ن ا
العااامل اخلااارجي ح ا أصااتر النائااب العااات يف  26ب/أغساافس  2013أواماار توق ااف فق ا .
ويتني املصتر أا جل الشرطح الر اي يف ات با ا انتقاال الصاهف ني ال سثاح قات حاتن يف 26
ب/أغسفس  ،2013ولكن يف الواقع قت انتقلوا قبل يوت م هها التاريخ.
 -11ويته ااتن املص ااتر نا ا احتج اااز الس ااارث الفخا اراي ونب اات العلا ا والعا ااريل الحق ااا م ااع
حا ا اوايل ، 70خص ا ااا ما ا ا املت ا ااني امل ا ااتانني انخا ا اري يف زنزان ا ااح ضا ا ا قح و ،ا ااتيتث االكتظ ا ااا ،
مما اضفره إىل أا يظلوا ف ا واقفاني .وأبلا الصاهف وا ال سثاح ن اا تلقاو ما تياتا بالقتال
ون ا تعرضوا ل مرارا وتكرارا م ضارب ومعاملاح ا ئح وم ناح نلا أيات ،حاران الساج خاسل
األيات األوىل م احتجازه  ،ون نتت حصو نل اللاهاء الكاايف .ووفقاا لل صاتر ،فقات أبلا
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الصهف وا ال سثح النائب العات هبه املعاملح السا ئح ،ولكنا مل يتخاه أ ،إجاراء ملتابعاح الشاكاو
نل الرغ م أن ملزت بهل مبوجب القانوا املصر.،
 -12ويف  31ب/أغسفس  ،2013نقل السارث الفخاراي ونبات العلا والعااريل يف ،ااحنح
ص اال ث مكتظ ااح إىل ااج وار ،النف ااروا .وي ااتني املص ااتر أوا ا تعرضا اوا للتع ااهيب مل ااتث اات
انا يف هها السج  .ويف  1أيلول /بت ر  ،2013نقل الصاهف وا ال سثاح إىل قسا ،ارطح
البساتني واحتجزوا هناة يف ظرول مزريح .ونقلوا يف  14أيلول /بت ر  2013إىل ج طرث.
 -13ويف  25كا ااانوا ال اي/ينا اااير  ،2014أح لا اات قض ا ا ح السا ااارث الفخ ا اراي ونبا اات العل ا ا
والعا ااريل إىل ك ااح جناي ااا الق اااهرث .ويته ااتن املص ااتر نا ا ا ااات مج ااع الص ااهف ني ال سث ااح
يف البتاي اح بت ااح انخ ااسل بالس اال الع ااات  .وم ااع ذل ا  ،فق اات غ ا ه ااه الت ااح ،يف  ،اابا /
فراياار  ،2014إىل ا نشاار معلومااا كاذبااح و نشاار الفوضا روا أا يقااتت النائااب العااات
تفس ا ا ل ااهل  .وا ا الس ااارث الفخ اراي ونب اات العلا ا والع ااريل بإنش اااء غرف ااح ن ل ااا جل ان ااح
انخواا املسل ني ملواج اح احلكوماح أثنااء تلف ات لاحاتان يف م اتاا رابعاح العتوياح .وهكاها،
فقت أصبهت هه املس لح تعرل با قض ح غرفح ن ل ا رابعح  .وزن أيضاا با ا الصاهف ني
ال سثح قت طلبوا م املتظاهري يف امل تاا زرمل الفوض .
 -14ووفقا ااا لل صا ااتر ،فقا اات نقا اات جلسا ااح اال ا اات امل األوىل يف  1ن سا اااا/أبريل .2014
وت جل اات احملاك ااح بع اات ذل ا ا بش ااكل مس اات ر نل ا ا م اات اانح .وحك ا ات ك ااح جناي ااا
الق اااهرث يف واي ااح املف ااال نل ا الس ااارث الفخ اراي ونب اات العل ا والع ااريل بالس ااج امل ب اات يف 11
ن ساااا/أبريل  .2015ونلا الاارغ ما انعقااار احملاك ااح فضااور الصااهف ني ال سثااح ،فااإا املصااتر
يف ات ب نا مل يكا يف مقااتوره متابعااح ا انجاراءا ألوا كااانوا تجازي يف أقفاااص زجاج ااح
نازلااح للصااو  .ويف اات املصااتر أيضااا ب ا و منع اوا م ا التوج ا إىل القاضااي للفع ا يف احتجااازه
وب ا احلك قت ا تنت جزئ ا إىل أرلح اريح ومل ت خاه يف االنتباار او األرلاح الا قاتم ا ،ا ور
االرناء.

احتجاز و اك ح الس ت ول ت نبت الر ول ،ل
 -15ول اات نباات الاار ول ،اال هااو صااهفي يبل ا م ا الع اار  52نامااا .وقاات انتقاال يف 28
أيلول /اابت ر  2013ح ا كاااا يق ا يف مناازل بعااض أقارب ا  .ووفقااا لل صااتر ،فقاات اقته اات
نناصاار ما قاوا األما هااها املناازل روا اال ااتظ ار با مر توق ااف و ااعت إىل البها نا أرلااح
نران ااح السا ا ت  ،اال  .ومل يُع اار نلا ا أ ،رل اال ،ولكا ا أفا ارار األما ا دلا اوا مع ا ا أح اات الكت ااب
ان ااسم ح .ونق اال أفا ارار األما ا السا ا ت  ،اال بع اات ذلا ا إىل منزلا ا ح ا ا ص ااارروا ن ااتث أغا اراض
،خص ح ،مبا ف ا أوراق ال بوت ح.
 -16واقت ت الس ت ،ال بعات ذلا إىل معساكر قاوا األما يف الشارق ح ،ومكا هنااة بق اح
ال ااوت قب اال أا يُنق اال إىل ااج العق اارب .وي ااتني املص ااتر أا الس ا ا ت  ،اال ق اات أورمل ،يف ه ااها
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ومنااع م ا ملاااررث زنزانت ا  .ووضااع الحق اا ااجني
السااج  ،يف احلاابس االنف ارار ،ملااتث ااتح أ ،ا ر ُ
خاار يف زنزانااح السا ت ،اال بساابب االكتظااا الااه ،تشا ت الزنزانااا األخاار  .وصااارر احلاران
أمتعااح السا ت ،اال الشخصا ح ،وأف اات أنا كاااا يتعاارض بانتظااات نهانااا  .ووفقااا لل صااتر ،فقاات
رخاال احلاران يف ، 1اابا /فراير  2014زنزانااح الس ا ت ،اال وجااررو م ا مسبس ا وتركااو ناريااا.
وانت ازمل احل اران من ا أيضااا فرا ،ا ومااا كاااا فوزت ا م ا غااهاء .ومنعاات أ اارث الس ا ت ،اال الحقااا
م ا ا ا زيارت ا ا ا مل ا ااتث  ،ا ا ا ري  .وحا ا اارت أيض ا ااا م ا ا ا الزيا ا ااارا يف الف ا ا ا ث م ا ا ا  3متوز/يول ا ا ا إىل 14
ب/أغسفس .2014
 -17وأبلا السا ت ،ال يف مسات ل اك اح غرفااح ن ل اا رابعاح نا تعرضا لساوء املعاملااح
ونا تلق ا تياتا بالقتال أثنااء االحتجااز ،ولكا القاضاي مل ي خاه هاه األقاوال يف االنتباار.
ويف  11ن ساا/أبريل  ،2015حك نل السا ت ،ال بانناتات .وكااا الشاخ الوح ات الاه،
حك نل باننتات م بني الصهف ني التسعح.

احتجاز و اك ح الس ت أدت ب ع
 -18أدت ب ع صهفي يبل م الع ر  41ناما ،وهو نضو يف نقابح الصهف ني املصريني.
وقاات كاااا يع اال ،قباال انتقالا  ،مااتيرا لقناااث األقصا التلفزيون ااح .ووفقااا لل صااتر ،فقاات قااتت يف 4
تش ا اري األول/أكتا ااوبر  2013ح ا اوايل  15مسا االها إىل منا اازل الس ا ا ت ا ااب ع وانتقلا ااو روا أما اار
توق ف ،وهتروا زوجت وأوالر  .ونُقال السا ت اب ع إىل اج حلاواا .وأح ال صابا ال اوت التاايل
إىل النائب العات للتهق ق مع  ،ووج ت إل ر ا ح تتعلق بقض ح غرفح ن ل ا رابعح .
 -19ونُقاال السا ت ااب ع بعاات ذلا إىل قسا ،اارطح مصاار اجلتيااتث ،واحتجااز هناااة ملااتث 13
 ،را قبل أا يُنقل إىل ج العقرب يف تشري ال اي/نوف ر  .2014ويتني املصتر أا الس ت
ااب ع قاات تعاارض لظاارول احتجاااز قا ا ح لللايااح يف ااج العقاارب ،مبااا يف ذل ا إيتان ا احلاابس
االنفرار ،وحرمان م ارتتاء مسبس وإجبار نل الناوت نلا األرض روا فاراو .ويف ات املصاتر
ب ا احلران صارروا يف مرا ك ث ما فوزث الس ت ب ع م موار غهائ ح وحرمو م حاق اخلاروب
م ا الزنزانااح مل ار ااح الت اااري الرياض ا ح .وحك ا نل ا الس ا ت ااب ع يف  11ن ساااا/أبريل 2015
بالسج امل بت .وكاا الس ت ب ع تجزا يف ج العقرب وقت ورور هها البسغ م املصتر.

احتجاز و اك ح الس ت يو ف طلعت

ور

ور نبت الكره

 -20يو ف طلعت ور ور نبت الكره هو مقتت برامج تلفزيون ح وماتير قنااث الشاباب،
ويبلا ما الع اار  32نامااا .ويف ل لااح  19ب/أغساافس  ،2013رامهاات قاوا األما مكاتااب
قناااث الشااباب ،وكاااا الس ا ت نباات الكااره ح ن ااا يف مكاااا ن لا  .ويااتني املصااتر أا أفارار األما
كسااروا معااتا تصااوير ومل يسااتظ روا ب ا مر توق ااف .وانتقل اوا الس ا ت نباات الكااره بعاات أا طرحااو
بااالقوث أرضااا وكبل اوا يتي ا  .وضاربو أيضااا نل ا رأ ا ببنتق ااح ،ممااا أر إىل تعرض ا لنزيااف ،ااتيت،
واوالوا ضربا نل أجزاء أخر م جس .
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 -21ووفق ااا لل ص ااتر ،فق اات تع اارض السا ا ت نب اات الك ااره ،خ ااسل األي ااات اخل س ااح األوىل ما ا
احتجاز راخل مرفق قوا األم  ،لتعهيب ،تيت ،وهو ما أحلاق با ضاررا رائ اا .ومل يعات السا ت
نباات الكااره قاااررا نلا الوقااول بساابب مااا تعاارض لا ما تعااهيب .وطلباات أ ارت ما الساالفا
الس ا ل مبقابلح طب ب أو ،نل األقل ،بإجراء فه باأل،عح الس ن ح م أجل تق إصاابات
بوض ااو  ،إال أا ه ااه الفلب ااا ق اات قوبل اات ب ااالرفض .ويف اات املص ااتر ب ا ا ا السا ا ت نب اات الك ااره
مل حيصاال ،نلا الاارغ ما معانات ا ما حاااال انغ اااء بصااورث منتظ ااح ،نلا أي اح ننايااح طب ااح،
وتتعاارض األرويااح ال ا حي ل ااا إل ا أقارب ا لل صاااررث رومااا .ومل يس ا ل ل ا بتلقااي الزيااارا إال ماارث
واحتث يف األ بومل وملتث ال تتجاوز مخس رقائق.
 -22ويف  11ن ساا/أبريل  ،2015حك نلا السا ت نبات الكاره بالساج امل بات يف قضا ح
غرفح ن ل ا رابعح  .وكاا الس ت نبت الكره تجزا يف ج طرث وقات ورور هاها الابسغ ما
املصتر.

احتجاز و اك ح الس ت هاي صس التي
 -23هاااي صااس الااتي صااهفي منتسااب إىل نقابااح الصااهف ني يبل ا م ا الع اار  47نامااا.
وقات كااا ،قبال انتقالا  ،رئا س قسا يف قناااث مصار  25التلفزيون اح و اررا اابقا يف صاه فح ال ااوت
السااابع .وهااو نضااو يف ااااار الصااهف ني العاارب .ويف  28تش اري ال اااي/نوف ر  ،2013انتقاال
رجال الشرطح الس ت صس التي يف مفار القااهرث ح ا كااا ينتظار مونات الرحلاح املتوج اح إىل
لبناا م أجل إجراء ن ل ح جراح ح نل ن ن  ،واقتارو إىل فرمل ل اا يف ج طرث.
 -24ووفقااا لل صااتر ،فقاات حاارت الس ا ت صااس الااتي  ،أثناااء احتجاااز يف ااج طاارث ،م ا
العسب الف  .وأجر نل النوت نل األرض روا فراو ،وأص ب بفتق ،تيت األمل مل يعاجل من .
ومنعت أ رت ما زيارتا ملاتث ،ا ر ونصاف .ويف ات املصاتر با ا السا ت صاس الاتي قات تعارض
لسوء املعاملح ،مبا يف ذل وضاع كاسب معا راخال الزنزاناح ما أجال ختويفا  ،وحرمااا احلاران لا
م النوت وتعرض بوج نات لظرول احتجاز مزريح.
 -25ويف  11ن س اااا/أبريل  ،2015حكا ا نلا ا السا ا ت ص ااس بالس ااج امل ب اات يف قضا ا ح
غرفح ن ل ا رابعح  .وكاا الس ت صس التي تجزا يف ج ل اا  -طرث وقات ورور هاها
البسغ م املصتر.

احتجاز و اك ح الس ت مسعت الربر،
 -26الس ت مسعت الربر ،صهفي يبل ما الع ار  41ناماا .وقات كااا ،قبال انتقالا  ،املاتير
التنف ه ،لقناث مصر  25التلفزيون ح ونائب رئ س ا .ويف  2ن ساا/أبريل  ،2014انتقلت قاوا
األم اللبنان ح الس ت الربر ،يف ب و بناء نل طلب م السلفا املصريح .ويتهاتن املصاتر
ن نتت وجاور إجاراءا تسال ر اح نناارث السا ت الربار ،إىل مصار .ونوضاا نا ذلا  ،فقات
احتجاز ملااتث أ اابومل يف إحات البنايااا التابعااح لقاوا األما قباال تسال إىل املخااابرا املصاريح
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وترح لا ا إىل الق اااهرث .وي ااتني املص ااتر أا املخ ااابرا املصا اريح ق اات أف ااار ك ااهبا بانتق ااال السا ا ت
يتوا يف جس انتقال أا توق ف قات جار يف األراضاي
الربر ،يف مفار القاهرث م أجل أا َّ
املصريح .وا تجوب الس ت الربر ،ملتث مخس انا يف املفار.
 -27ويف ت املصتر ب ا الس ت الربر ،قت وضع ره االحتجااز ملاتث ،ا ري ونصاف يف إرارث
ا جاارث بااجل زث يف ظاارول قا ا ح لللايااح .وكاناات زنزانتا نتميااح الت ويااح و،ااتيتث االكتظااا  .ونقاال
الس ت الربر ،بعت ذل إىل ج اال تقبال يف طرث ح حارت ما الوجباا املنتظ اح واألروياح
والزيارا .
 -28ويف  11ن س اااا/أبريل  ،2015حكا ا نلا ا السا ا ت الرب اار ،بالس ااج امل ب اات يف قضا ا ح
غرفح ن ل ا رابعح  .وكاا الس ت صس التي تجزا يف ج اال تقبال يف طارث وقات ورور
هها البسغ م املصتر.

احتجاز و اك ح الس ت نبت ر وقي
 -29نباات ر ااوقي صااهفي يبلا ما الع اار  39نامااا .وكاااا السا ت ر ااوقي ،قباال انتقال ا ،
متيرا ملوقع إخواا ويكي ،وهو مو ونح ويكي نرب ح وضعت ا مجانح انخواا املسل ني يف مصر.
 -30وقاات انتقاال السا ت ر ااوقي يف  16ب/أغساافس  ،2013وهااو ال ااوت الااه ،جاار ف ا
تفريق أنصار مجانح انخواا املسل ني ما م اتاا رابعاح العتوياح .وقات كااا السا ت ر اوقي ،حلظاح
انتقال  ،جبوار مسجت الفتل ،وذل بعت تفريق الشرطح واجل ش لل تظاهري م م اتاا رمسا س.
وي ااتني املص ااتر أا الس ا ا ت ر ااوقي اقت اات إىل أحا اات أقس ااات الش اارطح يف القا اااهرث ح ا ا تعا اارض
للتعهيب لعتث انا  .ووج ات إىل السا ت ر اوقي اح تتعلاق بقضا ح غرفاح ن ل اا رابعاح .
ووفقا لل صتر ،فقت نُقل إىل ج طرث ح تعرض للتعهيب مرث أخر نل أيت ،موظفني.

 -31ويف ت املصتر ب ا الس ت ر وقي ا،تك إىل النائاب العاات ما املعاملاح السا ئح الا كااا
يتعاارض ااا ،ولكا مااوظفي ااج طاارث كااانوا يورنونا  ،يف كاال ماارث يفعاال ف ااا ذلا  ،يف احلاابس
االنفرار .،ووفقا لل صتر ،فإا النائب العات مل يتخه أ ،إجراء لوقف ما كاا يتعرض لا السا ت
الت وقي م تعهيب أو التهق ق يف ذل .
 -32ويف  11ن س اااا/أبريل  ،2015حكا ا نلا ا السا ا ت ر ااوقي بالس ااج امل ب اات يف قضا ا ح
غرفح ن ل ا رابعح  .وكاا الس ت ر اوقي تجازا يف اج اال اتقبال يف طارث وقات ورور هاها
البسغ م املصتر.

املعلوما املقتمح بش ا االحتجاز التعسفي
 -33ي كاات املصااتر أا احتجاااز الس اارث الفخ اراي ونباات العل ا والعاااريل و،اال و ااب ع ونباات
الكره وصس التي والربار ،ور اوقي تعسافي يناترب يف إطاار الفئتاني ال ان اح وال ال اح ما فئاا
االحتجاز التعسفي ال يستنت إل ا الفريق العامل ننت النظر يف القضايا املعروضح نل .
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 -34وي كت املصتر جمترا أا مج ع األ،خاص التسعح الهي انتقلاوا وجيار ،احتجاازه حال اا
ه صهف وا كانوا يلفوا األحتان املتصالح بتفرياق املتظااهري ما م اتاا رابعاح العتوياح يف 16
ب/أغس اافس  .2013وك ااا ذك اار أن ااس  ،فق اات ك اااا الس ااارث الفخا اراي ونب اات العلا ا والع اااريل
جيروا ،حلظح انتقا  ،مقابلح مع أحت ضاهايا األحاتان يف امل اتاا .وكااا الساارث ،ال و اب ع
ونباات الكااره وصااس ال ااتي والرباار ،ور ااوقي يع لااوا لقن اوا إنسم ااح أو صااهف أو مواق ااع
،بك ح يازن أواا تابعاح جل اناح انخاواا املسال ني الا نارضات االنقاسب العساكر ،الاه ،وقاع
يف متوز/يول ا  2013وكاناات و ااائيف اننااست التابعااح ااا تلفااي األحااتان الا ،ا تها امل ااتاا.
وقت جر انتقا بسبب ن ل لت هه الو اائيف اننسم اح الا نارضات الوة السالفا
املصريح .وير املصتر أا جمرر الع ل لت و ائيف إنست ومواقع ،بك ح مرتبفح جب اناح انخاواا
املسال ني ال يشااكل اببا كاف ااا ياتنو الساالفا إىل انتقاا ح ا انتار أا و ااائيف اننااست
هه تنشر معلوما كاذبح ،روا النظر إىل ما قت فعل ه الء الصهف وا أو مل يفعلو .
 -35وما مث ،فااإا املصااتر ياار أا الاات املوج ااح إىل الصااهف ني التسااعح ف ااا يتعلااق بقضا ح
غرفح ن ل ا رابعح  ،مبا ف ا ح نشر معلوما كاذبح  ،ترتبيف ارتباطا مبا،را بتلف ت اها
احلتن ،وهو ما يشكل انت اكاا حلق ا يف حرياح الارأ ،والتعبا مبوجاب املاارث  )1(19و( )2ما
الع ات الاتويل اخلااص بااحلقون املتن اح والس ا ا ح .ويف ات املصاتر با ا السالفا املصاريح تلجا يف
الك ا ا ما ا األح اااا إىل توج ا ا ا ام ااا جنائ ااح لق ااع األصا اوا املس ااتقلح ،وال ا ا ا أصا اوا
الصاهف ني ،وأا ذلا مي ال ،ااكس ما أ،اكال الرقابااح وانت اكااا للهاق يف تكااوي انراء وانتناق ااا
ويف تلقااي املعلومااا ونقل ااا .ويف اات املصااتر ب ا ا غ ااوض الاات املوج ااح إىل الصااهف ني التسااعح
يش إىل أو قت انتقلوا ملنع م االضفسمل بع ل الصهفي بشكل مستقل و ايت.
 -36وبانضااافح إىل ذل ا  ،يش ا املصااتر إىل االرناااءا القائلااح ب ا ا الصااهف ني التسااعح قاات
،كلوا مجانح تل إىل إضعال احلكومح املصريح يف اولح لإلطاحح هبا .وير املصتر أا نتت
تق ااته أرل ااح ل ااتن ه ااه االرن اااءا ي ك اات بوض ااو أا الس االفا ق اات أرار فق اايف من ااع ها ا الء
الصااهف ني م ا الكشااف ن ا املعلومااا املتعلقااح باألحااتان ال ا  ،ا تها م ااتاا رابعااح العتويااح
يف  16ب/أغساافس  .2013ويسح ا املصااتر يف األخ ا أا مج ااع الصااهف ني أفاااروا ب ا ا مااا
تعرضوا ل م تعاهيب و اوء معاملاح كااا انتقاماا مان مل ار اح ن ل ا الصاهفي ،وهاو ماا ياتل
نل أا انتقا كاا فقيف لق ع حريت يف التعب .
 -37وي كت املصتر أيضا حتون انت اكا نتيتث لإلجراءا القانون ح الواجبح أثناء انتقاال
واحتجاااز و اك ااح السااارث الفخ اراي ونباات العل ا والعاااريل و،اال و ااب ع ونباات الكااره وصااس
الااتي والرباار ،ور ااوقي .وي ار املصااتر أا االنت اكااا كاناات ما اخلفااورث ف ا تضاافي نل ا
االب احلريااح طابعااا تعسااف ا وفقااا للفئااح ال ال ااح ما فئااا االحتجاااز التعساافي الا حااترها الفريااق
العامل .وتتض االنت اكا املزنومح ما يلي:
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نتت اال تظ ار با مر التوق اف لات انتقاال الصاهف ني التساعح ،مباا يتناا ماع
(أ)
املارث  )1(9م الع ت التويل اخلاص باحلقون املتن ح والس ا ح؛
(ب) نااتت إبااسغ الصااهف ني ب االت املوج ااح إلا  ،مبااا يتنااا مااع املااارث  )2(9ما
الع ت :مل يُبل الصهف وا بالت املوج ح إل خسل أيات حبس األوىل وال يزال البعض من
ره االحتجااز مناه ناتث أ،ا ر روا أا توجا إلا أياح ا  .وبا ات ناء السا ت ،ال  ،فاإا اح
االنت اااء إىل مجانااح غرفااح ن ل ااا رابعااح هااي الت ااح الوح ااتث ال ا وج اات إىل الصااهف ني يف
،با /فراير  2014بعت مرور تح أ ،ر نل تاريخ انتقا يف ب/أغسفس 2013؛
(ب) تل ا ا ت ا اواريخ االنتق ا ااال نخف ا اااء امل ا ااتث ال ا ا قض ا اااها الص ا ااهف وا يف احل ا اابس
االنف ارار ،،وه ااو م ااا يتن ااا م ااع امل ااارث  9م ا الع اات .وق اات غ ا الس االفا  ،يف قض ا ح الس ااارث
الفخا ا اراي ونب ا اات العلا ا ا والع ا اااريل ،الت ا اااريخ الر ا ااي النتق ا ااا  ،وذك ا اار أوا ا ا أوقفا ا اوا يف 26
ب/أغس اافس  2013ولا ا س يف  25ب/أغس اافس  .2013وبامل اال ،فق اات احتج ااز أج اازث
املخااابرا اللبنان ااح السا ت الرباار ،ملااتث أ اابومل قباال أا تع اات الساالفا اللبنان ااح إىل مصاار ،وأف اات
كهبا ب ن انتقل يف األراضي املصريح؛
(ر) إيااتامل الصااهف ني يف احلاابس االنف ارار ،الااه ،مي اال ،ااكس ظاااهر الوجاهااح م ا
أ ،ااكال االحتج اااز التعس اافي ،وه ااو م ااا يتن ااا م ااع امل ااارث  10ما ا الع اات وامل ااارث  1ما ا اتفاق ااح
مناهضااح التعااهيب وغ ا م ا ضااروب املعاملااح أو العقوبااح القا ا ح أو السإنسااان ح أو امل نااح .وقاات
احتج ااز ه ا الء الص ااهف وا أيض ااا م ااع جم اارمني م ااتانني قب اال اااك ت  ،وه ااو م ااا يش ااكل انت اك اا
لل ارث ()2(10أ) م الع ت؛
(ه) احلرماااا م ا احلااق يف الفع ا يف ماات قانون ااح االحتجاااز ،وهااو مااا يتنااا مااع
املارث  )4(9م الع ت .ومل مينل امو الصهف ني حق الفع يف مت قانون ح احتجاز موكل ،
نل الرغ م أو طلبوا إىل النائب العات الق ات بهل ؛
(و) ن ا ااتت اك ا ااح الص ا ااهف ني روا ت ا ا ا خ ال م ا اارر ل ا ا ا  ،وه ا ااو م ا ااا يتن ا ااا م ا ااع
املااارث ()3(14ب) م ا الع اات .وقاات نقاات جلسااح اال اات امل األوىل للقض ا ح أمااات قاااض يف 1
ن سااا/أبريل  ،2014أ ،بعات مارور اابعح أ،ا ر تقريباا نلا انتقااال مج اع الصاهف ني .وامتاات
اااك ت نل ا م اات اانح نظ ارا للت ا ج س املنتظ ااح وامل ااررث بش ااكل غ ا واض اال م ا جان ااب
القاضي أو الن ابح العامح؛
(ز) نتت توف اك ح نارلح ،مبا يتنا مع املاارث  14ما الع ات .وقات قاتت ج ااز
املخابرا معظ األرلح املوج ح ضت الصاهف ني إىل القاضاي ومل يُبلا ااموه هباه األرلاح ،وهاو
م ااا جع اال م ا ا غ ا ا امل ك ا ا بالنس اابح إل ا ا الفع ا ا يف ص ااهت ا .ومل تُ ااتل الش ا ا ارث يف احملك ااح
إال لش ا ور االرناااء ،ممااا يااوحي ب ا ا احملاك ااح مل تك ا نزي ااح ،وهااو مااا يتنااا مااع املااارث )1(14
و(()3ه) م الع ت؛
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( ) التعهيب وغ م ضروب وء معاملح الصهف ني ،مبا يتنا ماع املاارث  1ما
اتفاق ح مناهضح التعهيب .وقت أفار مج ع الصاهف ني بتعرضا للتعاهيب و/أو اوء املعاملاح أثنااء
احتجازه  ،وال يزالوا معرضاني بشاتث لساوء املعاملاح واالحتجااز يف ظارول قا ا ح .وناسوث نلا
ذل ا  ،فقاات رفضاات مج ااع التقااارير املقتمااح إىل النائااب العااات بش ا ا هااه االنت اكااا ومل جتاار أيااح
اق قا يف الشكاو املرفونح ،وهو ما يشكل انت اكا لل ارث  12م االتفاق ح؛
( ) نااتت اك ااح الصااهف ني حضااوريا ،وهااو مااا يتنااا مااع املااارث ()3(14ر) م ا
الع ات .ومل يك ا مج ااع الص ااهف ني ل اات احلك ا نل ا حاض اري راخ اال قان ااح احملك ااح  -ك اااا
البعض من واقفني ننت املتخل .وقت انتروا مع ذل حاضري .
 -38ويف  20ب/أغساافس  ،2015قااتت املصااتر إىل الفريااق العاماال معلومااا تثااح ن ا
حالح الصهف ني التسعح .ووفقا لل صاتر ،فقات كااا ما املتوقاع أا تعقات اجللساح األوىل للنظار يف
طعن يف  1تشري األول/أكتوبر  .2015وال يزال السارث الفخاراي ونبات العلا والعااريل رها
االحتجا اااز يف ا ااج طا اار  ،ولك ا ا املصا ااتر مل يا اات ك م ا ا اتيا اات املكا اااا الا ااه ،حيتجا ااز ف ا ا
الصهف وا الستح انخروا .وح وقت ورور هه املعلوما احملتثاح ،فقات ُ ال للساارث الفخاراي
ونبت العل والعاريل بتلقي زيارا م أ ره و ام .

رر احلكومح
 -39يف  22أيلول /اابت ر  ،2015أحااال الفريااق العاماال ،يف إطااار إجراءات ا العاريااح لتقااته
البسغا  ،ارنااءا املصاتر إىل احلكوماح املصاريح .وطلاب الفرياق العامال إىل احلكوماح أا تقاتت،
فلااول  23تش اري ال اااي/نوف ر  ،2015معلومااا مفصاالح ن ا حالااح السااارث الفخ اراي ونباات
العل ا والع اااريل و،اال و ااب ع ونباات الك ااره وصااس ال ااتي والرباار ،ور ااوقي .وطلااب الفري ااق
العامل أيضا إىل احلكومح أا توضل األحكات القانون ح ال ترر ا ت رار لب حريت .
 -40وقتمت احلكومح يف ررها نسخح م احلك الصارر ن ك ح جناياا القااهرث بشا ا
هه القض ح .وطلبت احلكومح أيضا متتيت امل لح امل نوحاح مبوجاب الفقارث  16ما أ اال ب ن ال
ومتر املونت الن ائي ح  23كاانوا األول/ريسا ر  ،2015ولكا احلكوماح مل
الفريق العاملُ .
تقتت أيح معلوما أخر فلول هها التاريخ.
 -41وأر االت احلكوم ااح ترمج ااح ه ااها احلكا ا (ما ا العرب ااح) يف تشا اري ال اااي/نوف ر ،2015
وورر هه ال مجح يف  8ن ساا/أبريل  ،2016يف أثناء انعقار التورث اخلامساح والسابعني للفرياق
العامل .ويتض احلك قائ ح تض ، 37خصا أرانت ك ح جنايا القاهرث (مشال اجل زث)،
مب ف الرجال التسعح املت وا يف هه القض ح .ويتض احلك أيضا معلوما ن األحكاات
الصاررث يف حق كل رجل م ه الء الرجال التسعح.
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تعل قا إضاف ح م املصتر
 -42يف  10كانوا األول/ريس ر  ،2015أخفر املصتر الفريق العامل ب ا ك ح النقض
ق اات أص ااتر  ،يف  3ك ااانوا األول/ريس ا ر  ،2015قراره ااا بش ا ا الفع ااوا الا ا رفع ااا الرج ااال
التسعح يف هه القض ح .ووفقا لل صتر ،فقات أللات ك اح الانقض مج اع األحكاات الا صاتر
ابقا يف حق الرجاال التساعح (مباا يف ذلا حكا انناتات الصاارر يف حاق السا ت ،ال ) وأمار
بإنارث احملاك ح أمات ك ح جنايا القااهرث .وال يازال الرجاال التساعح رها االحتجااز يف انتظاار
إنارث احملاك ح.
 -43وكاا م املقرر أا تعقت جلسح إناارث احملاك اح األوىل يف ، 8ابا /فراير  .2016وماع
ذل  ،فقت أبل املصتر الفريق العامل ب ا السلفا مل ُال الرجال التسعح قيف إىل احملك ح ،وأا
القاضي قت قرر ت ج ل إنارث احملاك اح إىل  1ذار/ماارن  2016مث إىل  7ذار/ماارن .2016
ويف ااتي ما ر  2ذار/ماارن  ،2016أناارب املصاتر نا قلقا لنقاال الساارث الفخاراي ونباات
العل ا والعاااريل إىل قس ا األم ا املشااتر يف ااج العقاارب ،ح ا يش ا العتياات م ا احملتج ازي
إضرابا ن الفعات احتجاجا نل أوضامل االحتجاز ونل الس ا ح ال ينت ج ا موظفو الساج
خبصوص نتت الس ا بالزيارا .
 -44ويف 11ذار/مااارن  ،2016أكاات املصااتر أا احلك ا الااه ،أصااترت ك ااح جنايااا
القااهرث وقتمتا احلكومااح يف تشاري ال اااي/نوف ر  2015ال مي اال نسااخح ما حكا احملك ااح ،باال
هو وث قح أصترها النائب العات ومل جير ا تختام ا أثناء احملاك ح .وي كت املصاتر أا هاه الوث قاح
قت كتبت بعت صتور قرار احملك ح يف هه القض ح ،وهي ال تتنااول أياح مسحظاح ما املسحظاا
ال ا أرىل هبااا املصااتر يف الاابسغ األصاالي املقااتت إىل الفريااق العاماال .ومل يتلااق الفريااق العاماال أي اح
معلومااا تثااح أخاار ن ا حالااح إنااارث اك ااح الرجااال التسااعح .ونل ا أ ،حااال ،فااإا الفريااق
العامل ال يش ا تنفار بل االنتصال احملل ح قبل النظر يف بسغ ما وإبتاء رأي .
المناقش
 -45ياار الفريااق العاماال أا ر ااالح احلكومااح الا ورر يف  25تشاري ال اااي/نوف ر 2015
مل ت ا ارر نل ا ا أ ،م ا ا ارن اااءا املص ااتر .ويسح ا ا الفري ااق العام اال أيض ااا أا احلكوم ااح مل تق ااتت
معلومااا إضاااف ح يف غضااوا امل لااح الزمن ااح امل ااترث .ووفقااا للفقاارث  16ما أ ااال ب ن اال الفريااق
العاماال ،جيااوز للفريااق أا يصااتر رأيااا باال ااتنار إىل مج ااع املعلومااا ال ا حصاال نل ااا ،ح ا يف
حالح نتت ورور أ ،رر بعت انقضاء امل لح الزمن ح احملترث.
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 -46وقات حاتر الفرياق العامال ،يف رائا الساابقح ،ابل معاجلتا ملساائل األرلاح( .)1فاإذا أثباات
املصتر وجاهح قض ح انت اة املتفلبا التول ح بصورث تشكل ضربا م االحتجااز التعسافي ،فاإا
نبء انثبا يقع نل احلكومح إا أرار رحض االرناءا املقتمح.
 -47وقاات أخااه الفريااق العاماال يف االنتبااار مج ااع االرناااءا ال ا قااتم ا الصااهف وا التسااعح
ف ااا يتعلااق بقض ا ح غرفااح ن ل ااا رابعااح  .ونل ا الاارغ م ا أا الصااهف ني التسااعح قاات انتقل اوا
واحتجزوا يف أوقا خمتلفاح ويف ظارول متبايناح ،فاإا رواياا متشااهبح ما مج اع الناواحي املارياح،
وهااو مااا يضاافي املصااتاق ح نل ا ارناااءا  .ولااهل ياار الفريااق العاماال أا القض ا ح املقتمااح م ا
املصتر ذا مصتاق ح.
 -48وأخااه الفريااق العاماال يف االنتبااار أيضااا املعلومااا املوثوقااح األخاار الا تااتن ارناااءا
املصاتر وتااتل نلا أا ناح مشااكلح نامااح تت ال يف الساالب التعساافي حلرياح الصااهف ني يف مصاار.
ويش الفريق العامل إىل رائ السابقح بشا ا البسغاا الفررياح املقتماح ما مصاارر خمتلفاح بشا ا
حاااال االنتقااال واالحتجاااز التعسااف ني يف مصاار( .)2وخلا الفريااق العاماال ،يف هااه القضااايا،
إىل أا الصهف ني واملتونني قت تعرضاوا لسحتجااز التعسافي بسابب ممار ات السال ح حلق ا يف
حريااح ال ارأ ،والتعب ا يف إطااار اننااسا العاااملي حلقااون اننساااا والع اات الااتويل اخلاااص باااحلقون
املتن ح والس ا ح.
 -49ونسوث نل ذل  ،أصتر املقرر اخلاص املعين بتعزيز ودايح احلق يف حريح الرأ ،والتعبا
واملقاارر اخلاااص املعااين فالااح املااتافعني نا حقااون اننساااا ،يف  11تشاري ال اااي/نوف ر 2015
ب انا مش كا حظي بت ي ت الفريق العامل ،وأنربا ف ن القلق البال إزاء حالاح اخلاول وال ه اب
املفروضااح نل ا الصااهف ني واملااتافعني ن ا حقااون اننساااا وال ا متاانع م ا انن ااال املشاارومل
حلقوق وم أراء ن ل يف مصر  .والحظا ،يف معرض إ،ار ا إىل احتجاز أحت الصاهف ني
وانفراب نن ما خرا ،أو اا ياتركاا ،وفقاا ملاا أوررتا تقاارير موثوقاح ،أا السالفا املصاريح اتجاز
حال ا العشرا م الصهف ني( .)3وجاء هاها الب ااا نقاب القلاق الاه ،أنارب ننا املقارر اخلااص
املعااين ب اااحلق يف حري ااح ال ارأ ،والتعب ا يف وق اات ااابق م ا  ،ا ر أيلول /اابت ر  ،2015وال ااه،
حظ ااي أيض ااا بت ي اات الفري ااق العام اال ،إزاء انتق ااال ثسث ااح ص ااهف ني ت ااابعني لقن اااث اجلزي اارث يف مص اار
واحتجااازه وإصااتار أحكااات يف حق ا  .وقااال املقاارر اخلاااص يف هااها الب اااا أن ا بانضااافح إىل
__________

()1
()2
()3
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انظر ،نل ب ل امل ال ،A/HRC/19/57 ،الفقرث 68؛ والرأ ،رق .2014/52
انظر ،نل ب ل امل ال ،الرأيني رق  2011/50ورق .2008/35
انظار مفوضا ح األما املتهاتث الساام ح حلقاون اننسااا“Egypt: UN experts welcome release of Hossam ،
” ،Bahgat but concerns remain on the situation of journalists and rights defendersب ااا صاهفي
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حاوايل نشااري صااهف ا خاري يقبعااوا يف السااجوا ،وفقااا ملعلومااا موثوقااح ،فااإا هااه األحكااات
تعزز انحسان ب ا حريح التعب تتعرض لل جوت يف مصر (.)4
 -50وير الفريق العامل أا احلكومح مل تتحض الب اا املوثون والظااهر الوجاهاح الاه ،قتما
املصتر واله ،مفار أا الصهف ني التسعح قت انتقلوا واحتجزوا وصتر أحكات يف حق جملرر
أو ا أن ل اوا اال ا حق ا يف حري ااح الا ارأ ،والتعب ا  ،وه ااو م ااا يش ااكل انت اكا اا لل ااارث  19ما ا
اننسا العاملي حلقون اننساا واملارث  19م الع ت التويل اخلاص باحلقون املتن اح والس ا ا ح.
وم مث ،فإا لب احلريح ينترب يف الفئح ال ان ح م فئاا االحتجااز التعسافي الا يساتنت إل اا
الفريق العامل لت النظر يف القضايا املعروضح نل .
 -51وياار الفريااق العاماال أيضااا أا ارناااءا املصااتر تكشااف نا حااتون انت اكااا للهااق
يف احملاك ااح العارلااح ،وينفبااق الاابعض من ااا نل ا مج ااع الصااهف ني ،يف حااني ال تنفبااق ارناااءا
أخاار إال نل ا بضااعح ماان (ك ااا هااو موضاال يف املعلومااا أنااس املقتمااح م ا املصااتر) .ومل
ت اتحض احلكومااح أي اا م ا هااه االرناااءا  .وياار الفريااق العاماال أا االنت اكااا تتض ا نااتت
ا تظ ار املاوظفني الاهي نفاهوا االنتقااال با مر التوق اف وحرمااا الصاهف ني ما حق ا يف أا
يُعل وا ،نل وج السرنح ،بالت املوج ح إل وبفرص الفع يف قانون اح احتجاازه ( ،)5ويف أا
حياك وا روا ت خ ال مرر ل أمات ك ح مستقلح و ايتث ،ويف أا حياك وا حضوريا.
 -52وي اار الفري ااق العام اال أا انت اك ااا املا اوار  9و 10و 11ما ا انن ااسا الع اااملي حلق ااون
اننس اااا ،وامل ااارتني  9و 14م ا ا الع اات ال ااتويل اخل اااص ب اااحلقون املتن ااح والس ا ا ا ح يف قض ا ا ح
الصااهف ني التسااعح هااي م ا اخلفااورث ف ا تضاافي نل ا االب ح اريت طابعااا تعسااف ا وتترج ا
ض الفئح ال ال ح م فئا االنتقال التعسفي ال حترها الفريق العامل.
 -53ويشعر الفريق العامل بقلق بال إزاء االرناءا ال أفاار بتعاهيب الصاهف ني التساعح
وإ اءث معاملت  .ويش الفريق العامل ،نل وج التهتيت ،إىل االرنااءا الا ااق ا املصاتر
واتن ف ا ن تعرضا للضارب واملعاملاح السا ئح وامل ناح ،مباا يف ذلا الت تيات بالقتال ،والعازل

__________

()4

انظاار مفوض ا ح األم ا املتهااتث السااام ح حلقااون اننساااا،

“Egypt/Al Jazeera trial: UN rights expert

”sentence, urges immediate release of detained journalists

أيلول /بت ر  ،)2015ميك االطسمل نل نل املوقع التايل:

()5
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 ،condemnsب اااا صااهفي (جن ااف1 ،

 .www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16370&LangID=Eوق ا ا ا ا اات ورر
هااها الب اااا ف ااا يتعلااق بقضا ح السااارث اات ف ااي وباااهر اات وب ا غريسا  .والحا املقاارر اخلاااص أيضااا أنا
ال ينبلي أبتا تق ت نشر املعلوما روا أا يكوا هناة ،بالت ك ت ،أ ،رل ال نلا وجاور تيات خفا ومبا،ار
نل ا مصاالهح مشاارونح م ا مصااال األم ا القااومي  .ويسح ا الفريااق العاماال ،يف هااه القض ا ح ،أا احلكومااح مل
تقتت أ ،رل ل ي بت وجور هها الت تيت يف قض ح الصهف ني التسعح أو ي كت أا ررهاا نلا الت تيات املتوقاع كااا
ضروريا ومتنا با.
انظر الوث قح  ،A/HRC/30/37املرفق ،املبتأ  ،3ح يسح الفريق العامل أن حياق أل ،فارر تُسالب حريتا ما
قِبل لفح حكوم ح نل أ ،مساتو أو بالن اباح نن اا ،إقاماح رناو أماات ك اح راخال الوالياح القضاائ ح للتولاح
للفع يف تعسف ح و،رن ح لب احلريح وللهصول ،روا ت خ  ،نل بل االنتصال املنا بح وامل سرث.
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ن العامل اخلاارجي ،وانياتامل يف احلابس االنفارار ،لفا ا طويلاح ،وتعرضا لسنتقاات بعات تقاته
الشا ااكاو  ،واحتجا ااازه يف أما اااك ،ا ااتيتث االكتظا ااا وظا اارول مزريا ااح ما ااع اجملا اارمني املا ااتانني،
وحرماااو م ا العااسب الف ا واألرويااح ،مبااا يتنااا مااع حقااوق املنصااوص نل ااا يف املااارث  5م ا
اننااسا العاااملي حلقااون اننساااا واملااارتني  7و 10م ا الع اات الااتويل اخلاااص باااحلقون املتن ااح
والس ا ح .ونسوث نلا ذلا  ،فاإا احلكوماح مل تتنااول ارنااءا املصاتر الا ااتثت نا ناتت
اق ااق النائ ااب العااات يف إف ااارا الص ااهاف ني بتعرض ا للتع ااهيب و ااوء املعاملااح .وه ااها الس االوة
()6
يتعارض مع واجب الن ابح العاماح يف احا ات كراماح اننسااا ودايت اا ومساانتث حقاون اننسااا
ويتنا مع التزاما مصر مبوجب املوار  12و 13و 16ما اتفاق اح مناهضاح التعاهيب .وما مث،
فااإا الفريااق العاماال ا ه ل املس ا لح إىل املقاارر اخلاااص املعااين ملواصاالح النظاار يف مسبسااا هااه
القض ح ،واختاذ انجراء املنا ب ننت االقتضاء.
 -54وأخ ا ا ،يسح ا الفريااق العاماال أا املصااتر قاات ارن ا أا ق اوا األما اللبنان ااح انتقلاات
الس ت الربر ،يف ب و بناء نل طلب م السلفا املصريح واحتجزت ملاتث أ ابومل .وأف ات با ا
ق اوا األم ا اللبنان ااح قاات اال ت بعاات ذل ا إىل املخااابرا املص اريح وجاار ترح ل ا إىل مصاار روا
تنف ه أ ،إجراء ما إجاراءا التسال الر اح .وياُهكر الفرياق العامال با ا ما امل كا أا تته ال
رولح أخر ،فرا م املسا ول ح نا انت اكاا حقاون اننسااا ح ن اا تسااه أفعا اا يف السالب
التعسافي للهرياح .وماع ذلا  ،مل تقااتت ،يف هاه القضا ح ،أياح أرلااح ف اا يتعلاق بسالوة الساالفا
اللبنان ح وقرر الفريق العامل نتت متابعح هه املس لح.
الرأي
 -55يف ضوء ما تقتت ،يصتر الفريق العامل الرأ ،التايل:
 -56إا الب حرياح الساارث نبات ا أدات اات إ ان ال الفخاراي ،و هاي مصافف أداات
نباات العل ا  ،و اات اات العاااريل ،وول اات نباات الاار ول ،اال  ،وأداات ااب ع ،ويو ااف طلعاات
ور ور نبت الكره ،وهاي صس الاتي  ،ومساعت الربار ،،ونبات ر اوقي إجاراء تعسافي،
إذ ينت ا امل اوار  5و 9و 10و 11و 19م ا انن ااسا العاااملي حلق ااون اننس اااا ،وامل اوار  7و9
و 10و 14و 19م ا الع اات الااتويل اخلاااص باااحلقون املتن ااح والس ا ا ح ،وينااترب ض ا الفئتااني
ال ان ح وال ال ح م فئا االحتجاز التعسفي ال يستنت إل ا الفريق العامل ننت النظر يف القضايا
املعروضح نل .
 -57وبناااء نل ا هااها ال ارأ ،،يفلااب الفريااق العاماال إىل احلكومااح أا تتخااه اخلف اوا السزمااح
لتصه ل وضع السارث الفخراي ونبت العل والعااريل و،ال و اب ع ونبات الكاره وصاس الاتي
__________

()6
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والرباار ،ور ااوقي ،روا تا خ  ،وجعل ا يتسااق مااع املعاااي واملبااارا املنصااوص نل ااا يف اننااسا
العاملي حلقون اننساا والع ت التويل اخلاص باحلقون املتن ح والس ا ح.
 -58والفريا ااق العاما اال ،إذ يضا ااع يف انتبا ااار مج ا ااع مسبسا ااا القض ا ا ح ،يا اار أا اننصا ااال
املنا ااب هااو انف اراب الفااور ،ن ا السااارث الفخ اراي ونباات العل ا والعاااريل و،اال و ااب ع ونباات
الكااره وصااس الااتي والرباار ،ور ااوقي ،وماانه حقااا نافااها يف احلصااول نل ا تعااويض وفقااا
لل ارث  )5(9م الع ت التويل اخلاص باحلقون املتن ح والس ا ح.
 -59وحي الفريق العامل احلكومح نل أا تكفل ناتت تعارض الساارث الفخاراي ونبات العلا
والعاااريل و،اال و ااب ع ونباات الكااره وصااس الااتي والرباار ،ور ااوقي لل زياات م ا التعااهيب أو
وء املعاملح .وحي الفريق العامل احلكوماح أيضاا نلا إجاراء اق اق كامال يف املسبساا احمل فاح
باالحتجاز التعسفي للرجال التسعح واختاذ التتاب املنا بح فق املس ولني ن انت اة حقوق .
 -60وياار الفريااق العام ال أا م ا املنا ااب ،وفقااا للفقاارث (33أ) م ا أ ااال ب ن ل ا  ،إحالااح
ارناااءا التعااهيب و ااوء املعاملااح إىل املقاارر اخلاااص املعااين مبس ا لح التعااهيب وغ ا م ا ضااروب
املعاملح أو العقوبح القا ح أو السإنسان ح أو امل نح الختاذ انجراء املنا ب.

[انتُ ت يف 19ن ساا/أبريل ]2016
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