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تعزيز حقوق اإلنسااان وحماها:ام مساااقو حقوق اإلنسااان   
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 اإلنسان حالة المدافعلت عت حقوق    
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 تقرير المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعلت عت حقوق اإلنسان  ماري لولور   
 دول في حالة إنكارم احاجاز المدافعلت عت حقوق اإلنسان ل ارات طويلة  
 ل ارات طويلة   االتجاهات واألنماط فيما هاعلق باساخدام احاجاز المدافعلت عت حقوق اإلنسان   

 

 موجز  
ــاي، مالي لولول،   ــع المبنلع يحالع المدا بلن عن ح وق اإلنســـ  ي هذا الت أللأل، رحلى الم أللة ال الـــ

حالع المدا بلن عن ح وق اإلنســـــــاي المحتةزلن لفتألا، اوللع، الذين   اـــــــوي لحداما يالســـــــةن لمدة عشـــــــأل  
ــلع التي رســــــــ م   ســــــــنوا، لو ــاســــــ ي ظاهألة احتةاز  لكثأل. وروجه الم أللة ال الــــــــع النتااه الج البوامى األســــــ

ــمن  ــاي. ولتاـ ــألوعع  ي مةال ح وق اإلنسـ ــلت م المشـ ــاي لفتألا، اوللع نتلةع لنشـ المدا بلن عن ح وق اإلنسـ
ــاي   اــــــــوي لحداما يالســــــــةن لمدد اوللع. ور دن  الت أللأل لمثلع عن حال،  ألد ع لمدا بلن عن ح وق اإلنســــــ

رةاها، وعدســــ ا ور تألال ســــب  لمن   الم أللة ال الــــع رولــــلا، أللــــحاب المنــــلحع المبنللن لوق  هذه ال
 المست بى. حدوث ذلك  ي
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 مقدمة  -   أوال  
ــاي لودفان ثاما ون 2015 ي كانوي األول/د ســــــــمبأل  - 1 ضــــــــمن   ( 1) ، كانت المدا بع عن ح وق اإلنســــــ

قل  م ازاء انت اكا، حدومع  ش نا رظاهألوا لمان سفالة لو  ي يانكوك للتببلأل عن   30مةموعع رام حوالي 
 لو المزعومع لح وق اإلنساي.

وببد مألول ث ثع لشــــــــــــــ أل، عندما عاد، الج جم وللع لو الد م ألاالع الشــــــــــــــببلع، لل ت شــــــــــــــألاع   - 2
 القاض علل ا وعلج مدا َبلن آفأللن عن ح وق اإلنساي هما سوكاي شايثاد وسومفوي فلماسوي. لو

ــع مبلوما، - 3 موثوق ب ا رفلد يحنه لم يتم اب غ م يالت م الموج ع الل م ولم ر دن  ورل ت الم أللة ال الـــ
ــلدة ثاما ون  وارفأللن لجبإلألوا علج اإلدلء   لي لوامأل اعت ال وقت ال اء القاض علل م لو يبده. ول لد يحي الســــــــ

التمثلى  ياعتألا ا، كاذيع، ورم عألضـــــ م  ي التلفزلوي الواني ل عتذال عن كون م فونع وح ألموا من ح  م  ي
 ال انوني.

، وببــد محــاكمــع غلأل عــادلــع، لدينــت الســــــــــــــلــدة ثــامــا ون  بت م 2017وببــد عــان،  ي آذال/مــال    - 4
ــبب  ي الضـــــــلألاب الجتماعي فلانع” ــد الدولع، وع د رةمبا، رألمي الج التســـــ . وحدإلم  “األمع، والدعا ع ضـــــ

  يالســةن  علل ما  وحدم  الت م، بنفس  اــال فلماســوي   والســلد شــايثاد الســلد ولدين ســنع. 12علل ا يالســةن لمدة 
 .التوالي علج سنع 20 و 16 لمدة

ــلدة ثاما ون  محتةزة حاللا  ي ســــــــــةن راي بلاو، الواق  علج يبد   - 5 و ي وقت كتايع هذا الت أللأل، الســــــــ
الملاه كللومتألا ر أللاا من  لنتلاي، مما  ةبى الزلالا، البائللع لــااع. ول ال انه ل  مدن ا الحنــول علج  60

 .  ( 2) ول رزال رفت أل الج امدانلع الستفادة من المشولة ال انونلع

ومن دواعي األســــــــــ  لي مثى هذه العتداءا، علج المدا بلن عن ح وق اإلنســــــــــاي للســــــــــت نادلة.  - 6
ــاي  ي جمل  لنحـاء البـالم لحدـامـا ـيالســــــــــــــةن لفتألا، اولـلع   اذ   اــــــــــــــي مـعا، المـدا بلن عن ح وق اإلنســــــــــــ
ادانت م بت م ملف ـع  ي لع ـاب محـاكمـا، غلأل عـادـلع. وح ألن كثلألوي، مـثى الســـــــــــــــلدة ـثامـا ون ، من التمثـلى  يبـد

 ال انوني المناسب.

ولاقبت الم أللة ال الـع حال، عديدة لمدا بلن عن ح وق اإلنسـاي   اـوي لكثأل من عشـأل سـنوا،   - 7
ر ما  مدن لي  حدم علل م يسـبب ا يالسـةن     ي السـةن، وحال، البديد من المدا بلن ارفأللن الذين يواج وي 

لمدد اوللع مماثلع. وقد ح كم علج كثلأللن، مثى الســـــــلدة ثاما ون ، يســـــــبب ر م غاماـــــــع وغلأل محددة رحديدا 
 جلدا رتبلق  ي الغالب يال لانع لو الت أللب لو اإللهاب.

ــلع، و/لو لجبألوا علج العتألام يةألائم   - 8 لم يألركبوها. ولباني  وكثلأل من م محتةزوي  ي ظألوم قاســــــ
يباـــــــــ م من اعت ل النـــــــــحع ول حألموي من الألعا ع اللبلع الم ئمع. كما  حألن يباـــــــــ م من ل لع لســـــــــألهم  

 __________ 

رألد اشـــــــــــــــالا،  ي م تل  لجزاء الوثل ـع الج النـداءا، البـاجلـع ولســـــــــــــــائـى الدعـاءا، التي وج ت ـا الم أللة ال ـالـــــــــــــــع يـالشــــــــــــــتألاك  (1) 
ــع اجــــألاءا، مــــ  ــا ـــــ كـــــ عــــلــــج  الاــــ    ولــــمــــدــــن  لفــــأل .  ــالـــــــــــــــــــــع  ــالــــي   فـــــ الــــتـــــ الــــألايــــ   عــــلــــج  ــذكــــولة  الــــمـــــ   :الــــمــــألاســــــــــــــــــ ، 

https://spcommreports.ohchr.org/Tmsearch/TMDocumentsوبـــالنســــــــــــــاـــع ل ـــذه الحـــالـــع، انظأل و . LAO 2/2021  
 .LAO 3/2016 و LAO 1/2017 و

 .LAO 2/2021انظأل  (2) 

https://spcommreports.ohchr.org/Tmsearch/TMDocuments
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ــاء ع وبا،  ــ م  ي الســــــةن لثناء قاــــ ــ م مبأل  ل لأل الحدم علل م ياإلعدان، ورو ي يباــــ يانتظان. وبباــــ
 يالسةن لفتألا، اوللع.

ــاي، مالي لولول، و ي هذا الت أللأل، ربتزن الم أللة ال الـــ  - 9 ع المبنلع يحالع المدا بلن عن ح وق اإلنسـ
ــبع النلاق، ولي هناك البديد من  ــاي لفتألا، اوللع واسـ ــحلع احتةاز المدا بلن عن ح وق اإلنسـ لي ربلن لي مسـ

ــاء  ــةن م ظلما، ولي البديد من الدول األعاــ ــت دمع لســ ــاللب المســ ــتألكع  ي األســ ــم المشــ يما  ي ذلك  -ال واســ
رنكأل ياسـتمألال   –عاـاء  ي مةلس ح وق اإلنسـاي، لو التي رسـبج الج لي ركوي لعاـاء فله يبض الدول األ

لن ا رحتةز مدا بلن  ي السـةن. ور دن المشـولة للدول يشـحي كل لع من  وقو  المزلد من هذه العتداءا، علج 
 شألوط.المدا بلن ورولي يإا ق سألاال جمل  المدا بلن عن ح وق اإلنساي المسةونلن  ولا ودوي 

ول   بألم المد  الكامى ل ذا المشـــدى. ول اـــي مدا بوي عن ح وق اإلنســـاي  تألا، احتةاز اوللع   - 10
ــذا الت أللأل  ــك الوالدة  ي هـ ــال، لكثأل يدثلأل من رلـ ــاك حـ ــدا لي ركوي هنـ ــالة، ولكن من المألجأ جـ ــى قـ  ي كـ

 يوجه انتااه الم أللة ال الع الل ا. لم

الحال، التي رم  ل ا الحنـــول علج الموا  ع مااشـــألة من المدا بلن   والحال، المدلجع هنا هي     - 11
ــألهم، لو ممثلل م. ــ م، لو من لسـ ــاي لنفسـ ــع علم ب ا   عن ح وق اإلنسـ وهناك حال، لفأل  كثلألة للم أللة ال الـ

ل اــــا، ولكن ا غلأل مدلجع  ي الت أللأل ألســــااب م تلفع، يما  ي ذلك الحال، التي ربذل  ل ا الحنــــول علج 
ةن يبض المدا بلن    ع لو حلث  مدن لي يؤدي رســــلل  الاــــوء علل ا الج رفاقم حالع المدا بلن.الموا وقد ســــ 

مـنذ  تألة اولـلع ـلدلجـع لي حـالر م روال، عن لنظـال البمون ولم ربـد رظ أل  ي البـدـيد من ج ود اـلدعوة. وهـذا 
  مدن ل اا لي  ةبى الحنول علج الموا  ع والمبلوما، لكثأل لبوبع. 

وهناك اائفع واسـبع من المدا بلن عن ح وق اإلنسـاي الذين   اـوي  تألا، احتةاز اوللع. يباـ م  - 12
 21قادة ن ايا،، وبباــــ م محاموي، والابض ارفأل لــــحفلوي. ول ســــةن يباــــ م يســــبب د اع م عن المادة 

سـت دم آفألوي من اإلع ي البالمي لح وق اإلنسـاي، التي رحدد حق األ ألاد  ي التنـولت  ي النت ايا،. ول  
يســبب الدعوة الســلملع الج اإللــ ال الد م ألااي، لو لكشــف م لوجه قنــول  ي مةال الحوكمع. ورؤكد الم أللة 
ال الـــــــع من جديد لي الد ا  الســـــــلمي عن هذه الح وق وغلألها من الح وق التي وعد، الدول يحمايت ا للس  

 .( 3) لبدا جأللمع

ةنوا انت اما من م يســــــــبب مشــــــــالكت م الفبللع واســــــــت  دم يبض المدا بلن عن ح وق اإلنســــــــ  - 13 اي وســــــــ 
المزمبع  ي آللا، األمم المتحدة. وبباــــ م مشــــ ولوي، و ائزوي يةوائز دوللع عن لعمال م، وشــــ نــــلا،   لو

ــبلا، حتج دافى بلدان م. ولحمى    يالزة علج النـــــــــــــبلد الدولي،  ي حلن لي الابض ارفأل غلأل مبألوم نســـــــــــ
 بلداي لفأل  غلأل رلك التي   سةنوي  ل ا. يبا م جنسلا، مزدوجع وهم مواانو

ولدين يبض المدا بلن عن ح وق اإلنســــــــــــــاي  ي محاكما، جمابلع وح كم علج يباــــــــــــــ م  لابلا.   - 14
ولالش يبض المدا بلن المحدون علل م يالســـــةن لفتألا، اوللع  ي المنفج، وهم غلأل قادللن علج البودة الج 

 __________ 

واإلع ي المتبلق يحق ومســــــــــــؤوللع ،  www.un.org/ar/about-us/universal-declaration-of-human-rightsالألاي    انظأل (3) 
ــاي والحأل  ــًا قألال  األ ألاد والةماعا، وهلعا، المةتم   ي ربزلز وحما ع ح وق اإلنســــ ــلع المبتألم ب ا عالملاً وانظأل ل اــــ ــاســــ لا، األســــ

 .3 و 2 و 1، المواد 53/144الةمالع البامع 

http://www.un.org/ar/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://undocs.org/ar/A/RES/53/144
https://undocs.org/ar/A/RES/53/144
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ــال. ولحتةز آفألوي   ــا من العت ـ ــدان م فو ـ ــانوا بلـ ــا اذا كـ ــع، وهم ل  بأل وي مـ ــاكمـ ــى المحـ ــع قبـ لفتألا، اوللـ
 سلواج وي ر ما قد رؤدي الج سةن م لفتألا، اوللع لو متج سلواج وي هذه الت م.

ول حتةز مدا بوي آفألوي ول  سـم  شـيء من م لو عن م لسـنوا، عديدة. ول  حتةزوي كل م من قبى   - 15
، قد احت ةزوا من قبى ( 4) السوللع عن ح وق اإلنساي لزاي زلتونع  الحدوما،. ولبت د لي يبا م، مثى المدا بع

 جماعا، ملللشلا،. ولم رألد لي لفاال عن مداي وجود هذه المدا بع الفبلي لسنوا،.

ولمو، مدا بوي آفألوي عن ح وق اإلنســــــاي حدم علل م يالســــــةن لمدد اوللع وهم لهن الحتةاز.   - 16
ــاي عظلمةــاي عســــــــــــــدألوم  ــد ح كم علج المــدا   عن ح وق اإلن   2010ظلمــًا يــالســــــــــــــةن  ي عــان    ( 5) ســـــــــــــ

قلألغلزســـتاي، وكاي ل يزال  ي الســـةن يبد لي لماـــج فله عشـــأل ســـنوا، وهو  باني من مشـــاكى لـــحلع    ي
فللألة. وعلج الألغم من النــداءا، الموج ــع من المدلفــع يــالول ــع واألمم المتحــدة والرحــاد األولوبي ومنظمــع 

ا الج الســـــــــــللا، من لجى اإل ألا  عنه ألســـــــــــااب لـــــــــــحلع، ر و ي  ي الســـــــــــةن  ي  األمن والتباوي  ي لولوب 
 .2020 عان

ور حظ الم أللة ال الــــع لنه كثلألا ما ركوي هناك موجع من الهتمان والنشــــاط يشــــحي حالع يتم  ل ا  - 17
وج ود   القاض علج مدا   عن ح وق اإلنســـاي لو ادانته، ركوي منـــحوبع لحلانا بتغللع اع ملع دوللع مدثفع

دعوة من قبى حدوما، لجنبلع وآللا، رايبع لألمم المتحدة. ولكن حتج  ي حال، لبألز المدا بلن، يت شـــــــــــج  
الهتمان عادة م  مألول السنلن حلث رتللب الحال، الةديدة اهتمان وموالد المنظما، غلأل الحدوملع وفبألاء  

 األمم المتحدة المست للن والحدوما، الم تمع.

البديد من المدا بلن عن ح وق اإلنســاي الذين   اــوي لحداما يالســةن لفتألا، اوللع يحن م  ولشــبأل  - 18
 منسلوي لو مت لج عن م.

ألنفســـــــــــ م وألســـــــــــألهم  -وقد  دوي لثأل احتةاز المدا بلن عن ح وق اإلنســـــــــــاي لفتألا، اوللع مدمألا  - 19
و  غمال قاـــــــــلع  مدن لي  ســـــــــتنفد  المحللع وللمةتمبا، المدنلع التي ينتموي الل ا. ومةألد ف  ولمةتمبار م

موالد المــدا بلن، وموالد منظمــار م غلأل الحدوملــع. والواق  لي هــذا الاــــــــــــــألل الــذي يلحق ب م وببمل م كثلألا 
  دوي الدا   لست دا  م. ما

وســــــــــــــتتذكأل الدول يحي الم أللة ال الــــــــــــــع حدد،،  ي ر أللألها األول الم دن الج الةمالع البامع  ي  - 20
المدا بلن الذين   اــــــــوي لحدامًا ”(، لولولا، وليت ا، التي راــــــــمنت التألكلز علج A/75/165) 2020 عان

ــةن لفتألا، اوللع ــتمألة، وذلك منذ زمن يبلد.  “يالسـ ــدلع المسـ . وربت د لنه كاي يناغي للدول لي رواجه هذه المشـ
داءا، لوق  ســــــةن المدا بلن عن ح وق اإلنســــــاي، ول رزال رأل ض وقد رةاهلت يبض الدول ســــــنوا، من الن 

 اإل ألا  عن لولعك المدا بلن الذين رحتةزهم حاللا. 

ولللب من الم أللة ال الـــــــع يموجب الول ع دلاســـــــع التلولا، والتحد ا، المتبل ع يالحق  ي ربزلز  - 21
والســـــتةايع    لن عن ح وق اإلنســـــاي ورل ل اح وق اإلنســـــاي وحمايت ا والب المبلوما، المتبل ع يحالع المدا ب

 ل ا، والتوللع ياستألارلةلا،  بالع لحما ع المدا بلن عن ح وق اإلنساي علج نحو ل اى.

 __________ 

 .SYR 7/2013انظأل  (4) 

 .KGZ 2/2020و  KGZ 1/2011انظأل  (5) 
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وإحد  الننـائأ الاسـللع الم دمع للدول لحما ع المدا بلن عن ح وق اإلنسـاي علج نحو ل اـى هي  - 22
 مي عن ح وق ارفأللن.عدن وضب م  ي السةن لفتألا، اوللع يسبب د اع م السل

ــاي يالســــةن لفتألا، اوللع ألن ا رأللد ذلك،  - 23 ولحدم البديد من الدول علج المدا بلن عن ح وق اإلنســ
وألن ا رسـتلل  القلان بذلك. وهي رأللد ذلك ألن ا غلأل لاضـلع عن المدا بلن الذين  دشـفوي الن اب عن الفسـاد، 

 وي لوجه قنول لفأل   ي مةال الحوكمع. لو  شلألوي الج انت اكا، ح وق اإلنساي لو يبألز 

ــ م الد ا  عن الح وق لثناء الحتةاز، ولكن   - 24 ــى يباــــ ةن  المدا بلن دائما، ولوالــــ ــَ ــدت الســــ ول  ســــ
 . ( 6) الدول كثلألا ما رست دن األل ع ال ةون هذه ضد المدا بلن عن ح وق اإلنساي لسحق المبالضع السلملع

رتةـاهـى المبـاهـدا، الـدوللـع التي التزمـت ب ـا، وغـالاـا مـا ل ركوي    ولمدن للـدول لي رفبـى ذلـك ألن ـا - 25
لتةاهل ا هذا عواقب دوللع ر ذكأل. وهي رمدن نفســـ ا من ســـةن المدا بلن عن ح وق اإلنســـاي من ف ل ســـن 
قوانلن غاماـع، غالاا ياسـم األمن ال ومي لو مدا حع اإللهاب، ورنظلم محاكما، لـوللع ل رسـتو ي المبايلأل  

، وربذيب المدا بلن عن ح وق اإلنســـاي كي يدلوا ياعتألا ا، كاذيع، والكذب يشـــحي عمى المدا بلن عن الدوللع
 .( 7) ح وق اإلنساي

وربتأل  يبض الدول قائلع اي المســةونلن للســوا مدا بلن عن ح وق اإلنســاي بى م ألبوي لو فونع  - 26
ــع الفألق، ورذكأل الدول يدى اح تألان يحي فبألر ا اللوللع  ي رحديد من هو لو الهابلوي. وربألم الم أللة ال الــــ

ورحألص الم أللة  هي الســـبب جزئلا  ي ركللف ا ب ذه الول ع.  -ومن للس كذلك  -المدا   عن ح وق اإلنســـاي 
ال الع علج مناقشع الحال، الفألد ع م  الدول من لجى روضلأ ل اى لسبب كوي المحتةزلن المشال الل م 

 ق اإلنساي. ي هذا الت أللأل مدا بلن عن ح و 

وعلج الألغم من الحال، الكثلألة المفنــــــــــلع التي ربأل  يانتظان علج الدول األعاــــــــــاء فلما يتبلق  - 27
يالمدا بلن عن ح وق اإلنسـاي الذين   اـوي حاللا لحداما يالسـةن لفتألا، اوللع، ر حظ الم أللة ال الـع لنه 

ت أللأل، لم ربتألم لي دولع   ي ااال الألد علج دعور ا الدول األعاـــــاء الج ر د م مبلوما، ر اـــــمان  ي هذا ال
 ياحتةاز لي مدا   عن ح وق اإلنساي لفتألة اوللع. 

واســـــــــــت دمت دول كثلألة علج مد  ســـــــــــنوا، عديدة األل ع ال ةون هذه ضـــــــــــد المدا بلن عن ح وق   - 28
ــاي. ــائ ا قبى  اإلنســــ ــع  ي هذه الول ع، منذ انشــــ ــ م الم أللة ال الــــ ــج لســــ عاما، مألالا وركألالا يحي   20ولولــــ

رســـت دن الدول المحاكما، غلأل البادلع لو التشـــأللبا، األمنلع ذللبع لســـةن المدا بلن عن ح وق اإلنســـاي  ل
 لو العتداء علل م يلألل ع لفأل . 

يـــحول ول ـــع يشـــــــــــــــــحي حـــالـــع المـــدا بلن عن 2001و ي عـــان   - 29 ، ذكأل، هلنـــا جل ني، التي كلفـــت 
حالع المدا بلن عن ح وق  ”ق اإلنســــــــــــــاي آنذاك لي  اإلنســــــــــــــاي،  ي ر أللألها األول الم دن الج لةنع ح و  ح وق 

 __________ 

من   (6)  رمدنوا  الــــــذين  للمــــــدا بلن  لمثلــــــع  انظأل ل ا   علج  الســــــــــــــةن،  لثنــــــاء وجودهم  ي  اإلنســـــــــــــــــــاي  مةــــــال ح وق    :البمــــــى  ي 
www.humanrightsfirst.org/resource/activism-prison. 

ــاي  (7)  ــع المبنلع بتبزلز وحما ع ح وق اإلنسـ ــال، الم أللة ال الـ ــدل  ي لشـ ــلاق مدا حع اإللهاب  ي ر أللأل لـ ــلع  ي سـ ــاسـ والحأللا، األسـ
يوجد ارةاه محدد  ي التنفلذ الواني  ” ( الج اســـت دان رباللد جد  اـــفاضـــع ليلهاب، مشـــلألة الج لنه A/HRC/40/52)  2019عان  

ولنه  “ فلما ظ أل علج نلاق البالم من رباللد  اــــــــــفاضــــــــــع وغاماــــــــــع للغا ع ليلهابإلاال مةلس األمن لمدا حع اإللهاب يتمثى 
 “.المحتمى لي رةأل إلن هذه ال وانلن التببلأل المشألو  من” 

http://www.humanrightsfirst.org/resource/activism-prison
https://undocs.org/ar/A/HRC/40/52
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)...( الحدم النــــادل يح  م يبد محاكما، غلأل عادلع مســــحلع رثلأل قل ًا شــــديدًا لد  الممثلع   اإلنســــاي )...( و
  )و((. 89، الف ألة E/CN.4/2001/94) “ال الع

اإلحااا، المنتظمع والمفنــلع الم دمع من الم أللة ال الــع المبنلع يالمدا بلن عن وعلج الألغم من   - 30
ــدى   ــبوي يشــ ــع الةائألة، ل يزال المدا بوي   اــ ــحي هذه الممالســ ــنوا، عديدة يشــ ــاي علج مد  ســ ح وق اإلنســ

 لورلني لمحاكما، غلأل عادلع، وببد ذلك  حدم علج البديد من م يالسةن لفتألا، اوللع.

م أللة ال الــــــع،  ي آفأل ر أللأل ل ا م دن الج مةلس ح وق اإلنســــــاي  ي وقت ســــــابق من ولكز، ال - 31
ــال، الج عدن روا أل اإللادة  A/HRC/46/35هذا البان ) ــاي. ولشـــــــــــ (، علج قتى المدا بلن عن ح وق اإلنســـــــــــ

ة ياعتاالهم محألكا لئلســـــــلا لبمللا، ال تى. و ي حالع  الســـــــلاســـــــلع من جانب الدول األعاـــــــاء لمحاســـــــاع الةنا
احتةاز المدا بلن لفتألا، اوللع،  إي األهم للس  لاب اإللادة الســــــلاســــــلع لمن  حدوث هذا النت اك، بى هو 

 الوجود الفبال إللادة سلاسلع  ي الدول لست دام المدا بلن.

ا علج اثالر ا لحالع محاكمع غلأل عادلع، ولبل  يبض ممثلي الدول األعاــــــاء الم أللة ال الــــــع، لد - 32
رحتألن مبدل   لن م ل  ســتللبوي التدفى  ي البمللع ال اــائلع المســت لع  ي بلدان م. ولعن كانت الم أللة ال الــع

اســت  ل ال اــاء،  إن ا ل رســتلل  لي رنــمت عندما ل  حتألن نظان عدالع جنائلع المبايلأل الدوللع ول ســت دن  
 ح وق اإلنساي ظلما.لسةن المدا بلن عن 

حلن   بت ى المدا بوي عن ح وق اإلنسـاي ”، قالت السـلدة جل ني للدول األعاـاء   2003و ي عان  - 33
ــفا ع كى   ــأللبا، لمنلع، يناغي لي ركوي هذه البمللع شـــــــــ ــائلا يموجب رشـــــــــ و/لو  حتةزوي و/لو ي ح وي قاـــــــــ

عت ال والحتةاز ولي روضـــــأ ينـــــولة كاملع  ولناغي اع ي الر اما، التي   ون علج لســـــاســـــ ا ال الشـــــفافلع.
 (.71، الف ألة A/58/380) “رماما يحلث  مدن التح ق ينولة مست لع من لحع جوهألها

ول رزال دول كثلألة ر فق  ي افتاال الشفافلع هذا، ول رزال رحدم علج المدا بلن عن ح وق اإلنساي  - 34
  ااء سنوا، اوللع من البؤ   ي السةن.ي 

ــمأ يالحتةاز اللولى األجى والظالم، يما  ي ذلك  - 35 ــدي لتلك ارللا، التي رســ ولعن كاي يناغي التنــ
ــلملا عن ح وق ارفأللن،  ــلم لبمى لولعك الذين يدا بوي ســـــ التبذيب والمحاكما، غلأل البادلع والتحأللد الةســـــ

بلن عن ح وق اإلنســــاي لفتألا، اوللع هو اإللادة الســــلاســــلع  ي الدول   إي الســــبب األســــاســــي لحتةاز المدا 
 للقلان بذلك.

واســــــت دام المدا بلن عن ح وق اإلنســــــاي يمدد ســــــةن اوللع لمأل غلأل م بول علج اإلا ق، وهو  - 36
ف  لحمأل ل يناغي ألي دولـع لي رتةـاوزه. وهو عمـى غلأل لف قي وغلأل قـانوني ول  غتفأل وغلأل مشــــــــــــــألم. 

هذه الممالسـع عدن وجود قألال من الدول للو اء يالمبايلأل الدوللع التي التزمت يالت لد ب ا. ولثلأل ايدا    وركشـ 
لولعك الذين يدا بوي ســـــــلملا عن ح وق اإلنســـــــاي  ي الســـــــةن رســـــــا ل، جد ع يشـــــــحي نوا ا الدول  ي اللتزان  

 يالرفاقا، الدوللع التي وقبت ا.
 

 البيانات والمن:جية -  ألف 
   ، يبثـــت الم أللة   2021حزلألاي/يونلـــه    30الج    2020كـــانوي الثـــاني/ينـــايأل    1ف ل الفتألة من   - 37

مدا با عن ح وق اإلنسـاي لفتألا، اوللع، ومن م  148دولع عاـوا يشـحي احتةاز   22لسـالع الج  28ال الـع  
ــاي و 37 ــلع األمم   110  مدا بع عن ح وق اإلنســــــــ ضــــــــ ــاي. كما ر فت مفو  المتحدة مدا بلن عن ح وق اإلنســــــــ

https://undocs.org/ar/E/CN.4/2001/94
https://undocs.org/ar/A/HRC/46/35
https://undocs.org/ar/A/58/380
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الســـــاملع لح وق اإلنســـــاي ل اـــــا لثأل لحد المدا بلن المحتةزلن منذ  تألة اوللع والذي عألم نفســـــه يحنه ينتمي  
الج  عع المثللا، لو المثلللن لو مزدوجي الملى الةنسـي لو مغايألي ال ولع الةنسـانلع لو لحألال ال ولع الةنسـلع 

 لو من حاملي لفا، الةنسلن.

ــ ومن بلن هؤلء المد - 38 ــا ا رتبلق يح وق   40، كاي هناك  148ا بلن الـــــــــــــــــــــ محاملا  بملوي علج قاـــــــ
ــاي، وعمى  ــبع مدا بلن  ي الد ا  عن البلعع وح وق    15اإلنســـــ ــاي للمأللة، ورســـــ مدا با  ي مةال ح وق اإلنســـــ

الشــــــــبوب األلــــــــللع، وســــــــابع  ي ر د م المبونع اإلنســــــــانلع. ورم رحديد  عا، لفأل  من المدا بلن عن ح وق  
من ـا ح وق األقللـا،ً    ي الحتةـاز لفتألا، اوللـع، يمن  ل م مـدا بوي  بملوي  ي عـدة مةـال،اإلنســـــــــــــــاي  

 وح وق اللفىً وح وق المثللا، والمثلللن ومزدوجي الملى الةنســـــي ومغايألي ال ولع الةنســـــانلع ولحألال ال ولع
إلغاء ع وبع اإلعدانً الةنســـلع وحاملي لـــفا، الةنســـلنً وال ةألةً وحأللع الدينً والحق  ي ر أللأل المنـــلألً و 

 وح وق البمى. 

ــدا بلن، لدين   - 39 ــالي للمـ ــدد اإلجمـ ــا لي    104ومن بلن البـ ــع الل م، كمـ ــدا بلن بت م موج ـ من م   44مـ
من م يالركاب جألائم رتبلق  54مبألضـــوي ل لأل الحدم علل م يالســـةن لمدة عشـــأل ســـنوا، لو لكثأل. وقد ار م 

يـالركـاب انت ـاكـا، ل وانلن    30  وجـب قوانلن مدـا حـع اإللهـاب، ويـالركـاب جألائم يم  53يـاألمن ال ومي، وار م  
 يةألائم لفأل ، من ا ال تى والسألقع والبتزاز والفتلام والتةد د.  11 األمن ال ومي ومدا حع اإللهاب، و

وعند  حص األلقان حســب المنل ع،   ي ربلن لي ســت لســائى وج ت الج فمســع بلداي  ي منل ع   - 40
 ي المـائـع(، ووج ـت فمس لســــــــــــــائـى الج فمســــــــــــــع بلـداي  ي األمأللدتلن    21,42ادئ )آســــــــــــــلـا والمحل  ال ـ 

 ي المائع(،   17,86 ي المائع(، وللســـــلت فمس لســـــائى الج للببع بلداي  ي لولوبا ووســـــ  آســـــلا ) 17,86)
 ي المائع(، وســـا  الج للببع بلداي  17,86وفمس لفأل الج للببع بلداي  ي الشـــألق األوســـ  وشـــمال ل أللقلا )

  ي المائع(.  25ل أللقلا )  ي

ــحلع احتةاز المدا بلن عن ح وق   - 41 ــحي مســـ ــائى يشـــ ــلت لســـ و ي وقت كتايع هذا الت أللأل، كانت قد للســـ
ــاي لفتألا، اوللع الج  ــي  24اإلنسـ ــال ا الل ا، وهذه البلداي هي  الرحاد الألوسـ دولع لو كانت قلد اإلعداد إللسـ

ــحي  ــاي(، وإللتألل  3)يشـــــــ ــتاي )6(، واإلمالا، البألبلع المتحدة )1ا )مدا بلن عن ح وق اإلنســـــــ (، 3(، ولوزبدســـــــ
(، ورألكلا  3(، وبل لو  )2(، وبلألو )1(، وبولوندي )5)  (، والاحأللن17اإلســــــــــــــ ملع( ) -وإيألاي )جم وللع  

(، 1(، واــاجلدســــــــــــــتــاي )17(، والنــــــــــــــلن )1(، ولوانــدا )3(، وجم وللــع لو الــد م ألاالــع الشــــــــــــــببلــع )24)
(، 8(، والمدســــــــــــلك )4(، والمغألب )12(، ومنــــــــــــأل )1(، والكاملألوي )1لزســــــــــــتاي )(، وقلألغ38) نان و للت

 (. 2) (، وهندولا 2(، ونلدالاغوا )1(، ونلةلأللا )20والمملكع البألبلع السبود ع )

التي ي بثت. وكانت  28 لدا علج الألســـــــائى الـــــــــــــــــــــ  11، كاي قد ولد 2021حزلألاي/يونله   30وحتج   - 42
ــللأ  الغالبلع البظمج من الألدود   ــلأل منـــــ ــوبلع كللا لو جزئلا. ولشـــــ ــوعي”الوالدة موضـــــ الج لد  “الألد الموضـــــ

 ةلب كللا لو جزئلا علج الدعاءا، و/لو يوضـــــــأ الوقائ  من الناحلع الموضـــــــوبلع. بلد لي هذا ل  بني لي 
 اإلجألاءا، التي رت ذها الحدوما، رمتثى يالاألولة لل انوي الدولي لح وق اإلنساي. 

ت أللأل الج مناقشــــا، لجألر ا الم أللة ال الــــع م  معا، المدا بلن عن ح وق اإلنســــاي  ولســــتند هذا ال - 43
، وإلج المبلومـا، التي رتل ـاهـا ـياســــــــــــــتمألال عن 2020 ي جمل  لنحـاء البـالم مـنذ ـبداـ ع وليت ـا  ي لـ ال/مـايو  

 الرةاها،  ي ما يتبلق يالمدا بلن عن ح وق اإلنساي لهن الحتةاز لفتألا، اوللع.
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لالب ا المدا بوي عن ح وق اإلنســـــاي والدول والمنظما، غلأل الحدوملع والمؤســـــســـــا، الوانلع  وقد - 44
لح وق اإلنســـــاي وغلألهم علج آلائ م ومبلومار م يشـــــحي احتةاز المدا بلن عن ح وق اإلنســـــاي لفتألا، اوللع.  

الم أللة (، ل جأللت المشـــــــــاولا، علج اإلنتألنت. وللـــــــــدل، 19-وبســـــــــبب جائحع مأل   لألو  كولونا )كو لد
، دابلع للـــــــحاب المنـــــــلحع المبنللن الج المســـــــاهمع  ي ( 8) ال الـــــــع ل اـــــــا دعوة لت د م مســـــــاهما، فللع

 الت أللأل.   هذا

ــاهمـع    59ورل ـت مـا مةموعـه  - 45 ــاء، و  8مســــــــــــ من المؤســــــــــــــســــــــــــــا، الوانـلع  7  من اـلدول األعاــــــــــــ
من  4 ح وق اإلنســـــــــــــاي، ومن المدا بلن عن   3 من منظما، المةتم  المدني، و 37 اإلنســـــــــــــاي، و لح وق 

 المنظما، الدوللع.

ــًا الكتايا، والمواد الاحثلع  - 46 ــت  دمت ل اـــــ ورشـــــــدأل الم أللة ال الـــــــع كى من لســـــــ م  ي الت أللأل. واســـــ
المتاحع عن احتةاز المدا بلن عن ح وق اإلنســاي لفتألا، اوللع والت ديدا، التي رســا  ا. وشــملت المنــادل  

بول ا، عن حالع المدا بلن عن ح وق اإلنســاي ور اللأل للــحاب ول ا، األفأل  ر اللأل ســاي ع لة ا، مدلفع  
 لفأل  ذا، للع ومشاولا، مب م، ور اللأل ال لعا، اإلقللملع عن حما ع ح وق اإلنساي.

ـيحـنه احتةـاز لفتألة   “الحتةـاز لفتألة اولـلع”وألغألا  هـذا الت أللأل، عأل ـت الم أللة ال ـالــــــــــــــع عمومـا   - 47
ألكز الت أللأل لسـاسـا علج المدا بلن عن ح وق اإلنسـاي الذين حدم علل م يالسـةن  ر ى عن عشـأل سـنوا،. ول  ل

لمدة عشـــــأل ســـــنوا، لو لكثأل، لو الذين   اـــــوي لحداما متتاللع يالســـــةن رنـــــى الج عشـــــأل ســـــنوا، لو لكثأل، 
 المحتةزلن ولت ددهم فلأل الحدم علل م يالسةن لمدة عشأل سنوا، لو لكثأل. لو
 

 القانوني الواجب الاطبلقاإلطار   -  باء 
الــــدوللــــع  - 48 المبــــايلأل  لفتألا، اوللــــع عــــددا من  المــــدا بلن عن ح وق اإلنســــــــــــــــــاي  احتةــــاز  ينت ــــك 

 اإلنساي. لح وق 

ورــذكأل الم أللة ال ــالـــــــــــــــع الــدول يــحي الةمالــع البــامــع اعتمــد، يــاإلجمــا  اإلع ي المتبلق يحق   - 49
لز وحما ع ح وق اإلنسـاي والحأللا، األسـاسـلع المبتألم ومسـؤوللع األ ألاد والةماعا، وهلعا، المةتم   ي ربز 

 ب ا عالملًا )اإلع ي المتبلق يالمدا بلن عن ح وق اإلنساي(.

ولبتألم اإلع ي المتبلق يالمدا بلن عن ح وق اإلنســاي يالحق  ي ربزلز ح وق اإلنســاي والحأللا،  - 50
ــلملع )المواد ــولة ســ ــلع المبتألم ب ا عالملًا وحمايت ا ينــ ــاســ ــًا لنه يوجد علج 13 و 5 و  1  األســ (. ولؤكد ل اــ

عارق كى دولع مســؤوللع وواجب لئلســلاي  ي حما ع وربزلز وإعمال جمل  ح وق اإلنســاي والحأللا، األســاسـلع  
(، ولي من حق كى شــ ص، يمفألده وبالشــتألاك م  غلأله، لي يتمت   ي ظى ال انوي الواني يحما ع 2 )المادة

، بوســـائى ســـلملع، لألنشـــلع واأل بال المنســـوبع الج الدول، يما  ل ا رلك التي  ب الع لد  م اومته لو مبالضـــته
 (.12ربز  الج اإلحةان عن  بى، التي رؤدي الج انت اكا، لح وق اإلنساي والحأللا، األساسلع )المادة 

ورشـــــــــــدى ل باًل ربســـــــــــ لع اجألاءا،  العت ال لو الحتةاز يســـــــــــبلى الب اب علج ممالســـــــــــع الح وق   - 51
ممالسـع الحق  ي حأللع  وعع التي  دفل ا الب د الدولي ال اص يالح وق المدنلع والسـلاسـلع، يما  ي ذلكالمشـأل 

 __________ 

 . www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/longterm-detention-defenders.aspx  :انظأل الألاي  التالي  ( 8)  

http://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/longterm-detention-defenders.aspx
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(، والحق  ي  22(، وحأللــع ركولن الةمالــا، )المــادة  21(، وحأللــع التةم  )المــادة  19الأللي والتببلأل )المــادة  
 (.17ال نوللع )المادة 

اإلنســـــــــــــــاي علج رمت  جمل  األ ألاد يـالحق  ي الحلـاة من اإلع ي البـالمي لح وق   3ورنص المـادة   - 52
والحأللع واألمن الشـــــــ نـــــــي. وهو لول حق لســـــــاســـــــي  حمله اإلع ي البالمي، مما يدل علج األهملع الاالغع 

 . ( 9) لأل ألاد وللمةتم  يحسأله علج حد سواء من الب د الدولي ال اص يالح وق المدنلع والسلاسلع 9للمادة 

من الحأللع لشــــألوط مبلنع، وحتج الحتةاز الذي  دوي قانونلا  ي األول  نــــاأ  ول اــــ  الحألماي  - 53
ــوال الحتةاز لفتألة غلأل محددة م   ــتبألا  دولي. ولتنا ج بوضــــ ــ  لســــ ــ لا وم الفا لل انوي اذا لم   اــــ ربســــ

حدم  من الب د الدولي ال اص يالح وق المدنلع والسـلاسـلع. و ي حلن لي السـتثناء المؤقت من هذا ال 9المادة 
 ي حال، اللوالئ الستثنائلع التي ”ثناء ل  دوي ممدنا ال  ت من الب د،  إي هذا الس  4مسموال يه  ي المادة 

. ولحق لألشــ اص المحألوملن من حأللت م لي “ ي لضــلق الحدود التي يتللب ا الوضــ ”  “ ورت دد حلاة األمع
ربولض  ي حال، الحتةاز التبســفي. ول ربألل  حاكموا  ولا لو  للق ســألاح م، و  حق ل م الحنــول علج 

 . ( 10) الحألب علج اإللهاب ول سلاسا، ال ةألة الت للد ع الحتةاز ألجى غلأل مسمج

ور حظ الم أللة ال الـع لي الحدوما، كثلألا ما رحاول ربأللأل هذا السـةن غلأل ال انوني علج لسـا    - 54
وغلألها مما  ســــــــــمج يالظألوم الســــــــــتثنائلع.  “لمشــــــــــألوععال ةألة غلأل ا” و  “حالع اللوالئ ”  و “األمن ال ومي”

اللوالئ  ”ولمدن عدن الت لد مؤقتا بابض لحدان النظم ال انونلع السـاللع، ولكن يشـألوط محددة، ل سـلما مالال 
 ي لضـــــــلق الحدود التي ”ومبدل التناســـــــب، الذي  حنـــــــأل عدن الت لد هذا   “الســـــــتثنائلع التي رت دد حلاة األمع

 . ( 11) ول  مدن لي  دوي عدن الت لد مفتوحا، بى  ةب لي  دوي محدودا  ي نلاقه ومدره .“يتللب ا الوض 

من الب د علج لي لكى  ألد الحق  ي الحأللع و ي األماي علج شــــ نــــه، ول  ةوز  9ورنص المادة  - 55
ــااب هذا التوقلد لد  وقوعه  ــفا، ولتوجب اب م لي شـــــــــــ ص يتم روقلفه يحســـــــــ   ،روقلد لحد لو اعت اله ربســـــــــ

 يتوجب اب غه سأللبا يحي ر م روجه ضده. كما

ل اــا علج لنه   دن الموقوم لو المبت ى ســأللبا الج لحد ال اــاة لو لحد الموظفلن  9ورنص المادة  - 56
 الم وللن قانونا مااشألة وظائ  قاائلع، ولدوي من ح ه لي  حاكم ف ل م لع مب ولع لو لي  فأل  عنه. 

ــدى الحتةاز م  من    - 57 ــال الذي  حول دوي المثول لمان قا  دوي ايلاء انت اكًا للف ألة  ولشـ  3الرنـ
يلبلبته. وعند مثول الفألد لمان ال اضــــي،  ةب علج ال اضــــي لي   ألل ما اذا كاي  ةب اا ق   9من المادة 

ســــــألاحه لو ايداعه  ي الحاس من لجى موالــــــلع التح لق مبه، لو للثما   دن الج المحاكمع )لمأل اإلحاــــــال(  
ــا  قانوني 4، الف ألة 9مادة )ال (. ولةب علج ال اضــــــي لي  حمأل ياإل ألا  عن الشــــــ ص اي لم  دن هناك لســــ

 ســـــتدعي اســـــتمألال احتةازه. ولناغي لل يوضـــــ  األشـــــ اص الذين ينتظألوي المحاكمع لهن الحتةاز ك اعدة 
 عامع، بى علج سبلى الستثناء.  

 __________ 

 .2الف ألة  (2014) 35انظأل اللةنع المبنلع يح وق اإلنساي، التبللق البان لقم  (9) 

 Alfred de Zayas, “Human rights and indefinite detention”, International Review of the Red  :انــظــأل (10) 

Cross, vol. 87, No. 857 (March 2005). 

 المألج  نفسه. (11) 
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لمســــاواة لمان المحاكم وال لعا، ال اــــائلع والحق  من الب د رفالــــلى الحق  ي ا 14ورتاــــمن المادة  - 58
) (   3 ي محـاكمـع عـادلـع. ولناغي محـاكمـع األ ألاد المت ملن يـالركـاب جأللمـع دوي رـحفلأل ل مبألل لـه )الف ألة  

( ولناغي لي  دوي ل م الحق  ي المســـــــاعدة ال انونلع التي   تالون ا يحنفســـــــ م. ولشـــــــمى مف ون 14من المادة 
ــلعالمحاكمع البادلع ضـــــ  ولدوي الســـــةن يبد محاكمع غلأل عادلع   .( 12) ماي النظأل المننـــــ  والبلني  ي ال اـــ
 يشدى واضأ ربس لا.

من الرفـاقـلع الـدولـلع لحمـاـ ع جمل  األشــــــــــــــ ـاص من الفتفـاء ال ســــــــــــــألي علج لـنه  1ورنص المـادة   - 59
األحدان الموضـــوبلع  ولنت ك الفتفاء ال ســـألي البديد من   .( 13)  ةوز ربأللض لي شـــ ص ل فتفاء ال ســـألي  ل

، وهو شـــــدىر فللأل علج نحو فاص  واإلجألائلع الوالدة  ي الب د الدولي ال اص يالح وق المدنلع والســـــلاســـــلع
   .( 14) وباإلضا ع الج ذلك، ينظم عدد من المبايلأل والماادئ مباملع السةناء من لشدال الحتةاز التبسفي.

لــك الحتةــاز لفتألا، اوللــع اســــــــــــــتنــادا الج لحدــان  ولنت ــك الحتةــاز الملول قبــى المحــاكمــع، وكــذ - 60
ــلادة ال انوي. ــا ســــ ــع من حلث ربأللف ا رتبلق ياألمن ال ومي ومدا حع اإللهاب، ل اــــ ــي قانوي   غاماــــ ول تاــــ

ح وق اإلنسـاي لي ركوي التشـأللبا، التي رةألن لعمال اإللهاب  ي متناول الةم ول، ولي ر نـام بدقع، ور لباق  
 .  ( 15) (15 ، الف ألةA/HRC/45/27لأل، ولي ركوي غلأل رمللزلع، ودوي لثأل لجبي )علج مدا حع اإللهاب ل غ

واســت  ل النظان ال اــائي وحلاده ونزاهته هي ل اــا شــألوط مســا ع لســاســلع للن و  يســلادة ال انوي  - 61
 (. 13، الف ألة 67/1مالع البامع وكفالع عدن التمللز  ي اقامع البدل )قألال الة

ولألاأل ال ـانونـلع الـدولـلع والمحلـلع التي رنظم مدـا حـع اإللهـاب ومن  التلألم البنلد وحمـاـ ع األمن  - 62
 وق اإلنســــــــاي ال ومي لثأل عملق علج المةتم  المدني. وشــــــــدد، الم أللة ال الــــــــع المبنلع بتبزلز وحما ع ح

ــلاق مدا حع اإللهاب علج لنه يناغي لي  بزز مةلس األمن يشــــدى ا ةابي الدول  ــلع  ي ســ ــاســ والحأللا، األســ
،  A/HRC/40/52الألئلســــــــــــــي للمةتم  المـدني ك وة دا بـع الج التغللأل ولي ـي ذك إلأل الـدول ـيالتزامـار ـا يحمـايـته )

 (.18ألة الف 

ولناغي لي  ســـــتثني كى من مةلس األمن والدول ب  لاس، و ي كى  أللـــــع ممدنع، لعمال الة ا،   - 63
ــاني من ـردابلأل مدـا حـع اإللهـاب ) ( ولناغي لل رف م 22، الف ألة A/HRC/40/52البـامـلع  ي المةـال اإلنســــــــــــ

اعدة لألغألا  اإلنســــــانلع والدعوة من لجى احتألان ح وق اإلنســــــاي علج لن ا رشــــــدى دعمًا لبدا الحما ع والمســــــ 
 ليلهاب ولناغي عدن قمب ا لو رةأللم ا علج هذا األسا . 

ــأللبا،  - 64 ــع لمدا حع اإللهاب ونفذر ا، وهي رشـ ــع وغاماـ ــفاضـ ــأللبا،  اـ ــبت دول عديدة رشـ وقد وضـ
. ولحلانا، رشــــــمى هذه ال وانلن لــــــألاحع الســــــلوك الذي ر تاــــــي  ي كثلأل من األحلاي وجود ســــــلوك عنلد ل

ــلمي،   حمله ــألوعع لحأللا، التببلأل، والتةم  الســــــــــ ــع المشــــــــــ ــاي، مثى الممالســــــــــ ال انوي الدولي لح وق اإلنســــــــــ
 الةمالا،.  وركولن

 __________ 

 .25، الف ألة (2007) 32اللةنع المبنلع يح وق اإلنساي، التبللق البان لقم  (12) 

 من الرفاقلع الدوللع لحما ع جمل  األش اص من الفتفاء ال سألي. 2، انظأل المادة “ ل فتفاء ال سألي ” ل ا   علج ربأللد  (13) 
األساسلع لمباملع    ئرشمى هذه المبايلأل والماادئ قواعَد األمم المتحدة النموذجلع الدنلا لمباملع السةناء )قواعد نللسوي ماندي ( والمااد (14) 

 المتبل ع يحما ع جمل  األش اص الذين يتبألضوي ألي شدى من لشدال الحتةاز لو السةن. ئمةموعع الماادالسةناء و 

 .23-19، الف ألا، A/HRC/8/13 ) (ً و 5، الف ألة 72/180ً وقألال الةمالع البامع 28، الف ألة A/HRC/28/28انظأل ل اًا  (15) 

https://undocs.org/ar/A/HRC/45/27
https://undocs.org/ar/A/RES/67/1
https://undocs.org/ar/A/RES/67/1
https://undocs.org/ar/A/HRC/40/52
https://undocs.org/ar/A/HRC/40/52
https://undocs.org/ar/A/HRC/28/28
https://undocs.org/ar/A/RES/72/180
https://undocs.org/ar/A/RES/72/180
https://undocs.org/ar/A/HRC/8/13
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، وهو ما قد  فاـي “اهانع سـمبع الدولع”و ي يبض التشـأللبا،، رشـمى رباللد اإللهاب سـلوكا مثى  - 65
الج رةأللم لي فلاب ينت د الحدومع لو ســــــلاســــــار ا. ور نشــــــخ رشــــــأللبا،  اــــــفاضــــــع لفأل  جألائَم جديدة مثى 

غلأل ضــألولي  اإللهاب لو دعمه، وهو ما قد  فاــي الج ردفى  “رمةلد”لو  “التشــةل  علج”، لو “الدعوة الج”
 (. 16، الف ألة A/HRC/45/27لو غلأل متناسب  ي حأللا، التببلأل، والتةم  السلمي، وركولن الةمالا، )

 
 االتجاهات الماعلقة باحاجاز المدافعلت عت حقوق اإلنسان ل ارات طويلة -  جيم 

 إساءة اساخدام تشريعات مكافحة اإلرهاب والاشريعات ذات الصلة أدلة على اناشار   -   1 

بلدا  ي األمأللدتلن، وآسلا والمحل  ال ادئ، ولولوبا  13حالع  ي  61قامت الم أللة ال الع بدلاسع   - 66
ووســـــ  آســـــلا، والشـــــألق األوســـــ  وشـــــمال ل أللقلا، ول أللقلا جنوب النـــــحألاء الكبأل  حدم  ل ا علج مدا   عن 

ــا ــةن،  ح وق اإلنسـ ــي ع وبته لو رو ي  ي السـ ــنوا، لو لكثأل، وكاي اما ل يزال   اـ ــأل سـ ــةن لمدة عشـ ي يالسـ
 نـــــــــدل لبدا حدم  ي ح ه  ي األول ولكنه ظى محتةزا لد  الدولع لفتألة اوللع من الزمن، مما  شـــــــــلأل  لم لو

 الج لنماط مثلألة لل لق. 

لمدا   عن ح وق اإلنســــــاي يموجب   ي المائع من الحال، التي د لســــــت ادانع ا 77وشــــــملت نســــــاع  - 67
 ي المـائـع من المـدا بلن   46رشــــــــــــــأللبـا، متبل ـع يمدـا حـع اإللهـاب لو األمن ال ومي. وادعج مـا ل   ـى عن  

المسةونلن لن م لسلعت مباملت م لو ع ذبوا لثناء اعت ال م لو لثناء احتةازهم. ورو ي للببع مدا بلن عن ح وق  
 ي المائع   11يبلد اا ق سألاح م وإدفال م الج مستشفج. ورتبلق نساع   اإلنساي لثناء وجودهم  ي السةن لو

من الحال، يالنت ان يســــبب التباوي م  آللا، األمم المتحدة لح وق اإلنســــاي، ورم ادلاج ا  ي ر اللأل األملن 
 البان عن األعمال النت املع.

لن لو المدانلن يالركاب جألائم  ور حظ الم أللة ال الـــــــع قواســـــــم مشـــــــتألكع لفأل  بلن قاـــــــا ا المت م - 68
  باقب علل ا يب وبا، مشددة.

ولغم لي مدا بلن عن ح وق اإلنســـــــــــاي محتةزوي منذ  تألا، اوللع  ي جمل  ال الا، من قبى دول  - 69
ــاب ع رمد إلن  ــع آللا، اجألائلع متشـــ ــلع م تلفع، وو ق قوانلن م تلفع،   د حدد، الم أللة ال الـــ ــلاســـ ذا، نظم ســـ

 احتةازهم. من

ول ت م البديد من المدا بلن عن ح وق اإلنســــــاي لو رنــــــدل ضــــــدهم لحدان يموجب قوانلن غاماـــــع   - 70
الــــدوللــــع  ــايلأل  للمبــ انت ــــاك  ــانــــع لو اإللهــــاب،  ي  ــالت أللــــب لو ال لــ يــ رتبلق  ــا  ــدا، كثلألا مــ وغلأل محــــددة جلــ

 لع ه. المذكولة

من  7نائي التألكي والمادة  من ال انوي الة 314 في رألكلا علج ســــــــــــبلى المثال، اســــــــــــت  دمت المادة  - 71
قانوي مدا حع اإللهاب اســـــــت داما مدثفا إلســـــــدا، المدا بلن عن ح وق اإلنســـــــاي ورنـــــــنلف م كحعاـــــــاء  ي  

، اعت  لت المدا بع عن ح وق اإلنســــــــــــــاي ســــــــــــــلفدا لوزبلنغول جلللك 2020 في آذال/مال   منظما، الهابلع.
واحتةز، قـبى المحـاكمـع لمـدة رســــــــــــــبـع    “ســــــــــــــلحـعالنتمـاء الج منظمـع الهـابـلع م”ووج ـت الل ـا لســــــــــــــمـلا ر مـع 

ــ أل ــمأ ل ا   .( 16) لشـ ــ أل األول، لم  سـ ــال يمحامل اً وم  ذلك، وببد الشـ و ي البدا ع، لرلحت ل ا امدانلع الرنـ
ــا من الزلالا، البائللع ولماـــــت ما   دل يشـــــ أللن   بأل لع محامل ا ف ل األشـــــ أل الث ثع التاللع. وم نبت ل اـــ

 __________ 

 .TUR 10/2021 انظأل (16) 
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ســــنع وســــتع    11مدة ، حدم علل ا يالســــةن ل2021وننــــ  الشــــ أل  ي الحاس النفألادي. و ي نلســــاي/لبأللى  
انت ـاك ال ـانوي  ”  من ال ـانوي الةـنائي التألكي(، و 314/2)المـادة    “النتمـاء الج منظمـع الهـابـلع”لشــــــــــــــ أل بت م  

  “الــدعــا ــع اإللهــابلــع ”  ( و2911من ال ــانوي لقم    28)المــادة    “يشـــــــــــــــحي التةمبــا، والجتمــاعــا،  2911 لقم
ملع عن ح وق اإلنسـاي، وللسـت عاـوا  ي منظمع  من قانوي مدا حع اإللهاب(. وهي مدا بع سـل 7/2 )المادة

 الهابلع، ولكن حدومع رألكلا رأل ض العتألام ب ا وبغلألها كمدا بلن عن ح وق اإلنساي.

و ي النــــــــــــــلن، روجـه عـادة ر م الج المـدا بلن يموجـب األحدـان المتبل ـع ـياألمن ال ومي  ي ال ـانوي  - 72
من  120  و 105مننــــــــوص علل ا  ي المادرلن  الةنائي. وعلج وجه ال نــــــــوص، رســــــــت دن مدة الســــــــةن ال

 ال انوي الةنائي  ي الحدم علج المدا بلن يالسةن لفتألا، اوللع.

 ي ال انوي الةنائي  اــــــــــــفاضــــــــــــع    “ظألوم فللألة” و “جأللمع كبأل  ” و  “زبلم عنــــــــــــايع”ومفاهلم  - 73
يمبدل الل لن   )ل( ل  في  120 ( و2) 105وغاماـــع. وعدن وجود حد لقنـــج للول مدة الســـةن  ي المادرلن  

، وللو ( 17) ال انوني ولســــــمأ يفأل  ع وبا، ســــــةن اوللع. ولدين المدا بوي عن ح وق اإلنســــــاي رشــــــلن شــــــي
( وحدم علل م  2)  105يموجب المادة   ( 21) ، ورشــــلن يونغملن( 20) ، ودجان  هايتاو( 19) ، ولي وانغلان ( 18) شــــلاوبو

م يباـ م، اسـتنادا  13 و 19 سـنع وعشـأل سـنوا، و 11  يالسـةن لمدد عشـأل سـنوا، و سـنع علج التوالي. وار إل
ــ  293الج المادة  . و ي الوقت نفسه، رةألي “اثالة ال   ا، والتحأللض علج الفوضج”من ال انوي الةنائي، بـــ

والمدا بلن عن ح وق اإلنســـــاي رشـــــان  ولبلن     ( 22) حاللا محاكمع المدا بع عن ح وق اإلنســـــاي لي رشـــــلاورشـــــو
 نغبي ودين  جلا شي  ي ااال احد  الت م المذكولة لع ه.ورشلن يو   ( 23) وشو دجلون 

ــمان  - 74 ــاي الناــــــــــ ــمى الر اما، الموج ع عادة الج المدا بلن عن ح وق اإلنســــــــــ ــأل، رشــــــــــ و ي منــــــــــ
من قــانوي مدــا حــع اإللهــاب و/لو    12جمــاعــع الهــابلــع غلأل محــددة )ر مــع  بــاقــب علل ــا يموجــب المــادة   الج

ا،(، و/لو نشــــــأل لفاال كاذيع ورزولد المؤســــــســــــا، الدوللع يمبلوما، كاذيع مدأللا من قانوي الب وب  86المادة 
 .  ( 24) من قانوي الب وبا،( 188 مدأللا و 102دال و/لو المادراي  80)المادة 

و ي جم وللع ايألاي اإلســـ ملع،  ســـمأ يإلـــدال الكثلأل من األحدان يالســـةن لفتألا، اوللع يموجب   - 75
من  500)المادة   “الدعا ع ضــــــــد الدولع”من ال ومي. اذ  مدن لي رؤدي  لحدان قانونلع  اــــــــفاضــــــــع رتبلق ياأل

(، 610)المـادة  “التةم  والتوااؤ ضــــــــــــــد األمن ال ومي” (، و501)المـادة   “التةســــــــــــــس” الـ انوي الةـنائي(، و
 .( 25) ( الج الدال لحدان يالسةن رتألاوال مددها بلن سنع وعشأل سنوا،514)المادة  “اهانع المألشد األعلج” و
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و ي اإلمالا، البألبلع المتحدة،  حتمى لي  حدَم علج المدا بلن عن ح وق اإلنســـــــاي يالســـــــةن لمدة  - 76
ــنوا، لو لكثأل يموجب قوانلن م تلفع، يما  ي ذلك ال انوي الرحادي لقم  ــأل ســــــ ــحي  2014لبان  7عشــــــ  ي شــــــ

مناهض للماادئ ”مثى   مدا حع الةألائم اإللهابلع. وهذا ال انوي غامض، ول  بألم اإللهاب، ولتاـمن باالا،
ــلع التي   ون علل ا نظان الحدم ــاســ ــألال يالوحدة الوانلع”  ، و“عدائلع الدولع” ، و“األســ لتبأللد اإللهاب    “اإلضــ

 .  ( 26) دوي مزلد من التوضلأ

ــع مبلوما، عن لكثأل من   - 77 ــاي الذين ح كم   100ورل ت الم أللة ال الــ من المدا بلن عن ح وق اإلنســ
ألكثأل من عشـــــأل ســـــنوا، لو احت ةزوا بت م  ي ســـــلاقا، رةبى من المألجأ لي رنـــــدل يح  م علل م يالســـــةن 

ــاي اـلذين   اــــــــــــــوي مـثى هـذه   لحدـان من هـذا ال بـلى. وهـناك البـدـيد من المـدا بلن ارفأللن عن ح وق اإلنســــــــــــ
 األحدان ولكن لم رتلق المدلفع يالول ع مبلوما، كافلع إلدلا  حالر م  ي هذا الت أللأل.

ــاي الــذين وم - 78   لي هــذا الت أللأل ل  مدن لي يتحــدث عن حــالــع جمل  المــدا بلن عن ح وق اإلنســـــــــــــ
  اـــــــــوي لحداما يالســـــــــةن لفتألا، اوللع،  إي يبض الرةاها، واضـــــــــحع من رلك الحال، التي رل ت  ل ا 

 المدلفع يالول ع مبلوما، كافلع وموا  ع المدا بلن ال زمع للتلألق ل اا اهم.
 

 افعلت عت حقوق اإلنسان لعقوبة اإلعدام تعرض المد  -   2 

 ي ت م يبض المدا بلن عن ح وق اإلنساي يالركاب جألائم  باقب علل ا ياإلعدان.   - 79

 في الةزائأل، جمللع لوكلى هي لـــــــح لع ومدا بع عن ح وق اإلنســـــــاي  ي الألايلع الةزائأللع للد ا    - 80
ســـاي وعاـــو ل اـــا  ي الألايلع. وقدول شـــولشـــع  عن ح وق اإلنســـاي. وســـبلد بودول هو مدا   عن ح وق اإلن 

 .( 27) نساي ولستاذ جامبي ونائب لئلس الألايلعهو مدا   عن ح وق اإل

ــاي/لبألـلى   - 81   2020وو  ـا للمبلومـا، الوالدة، لل ي القاض علج هؤلء األشــــــــــــــ ـاص الث ـثع  ي نلســــــــــــ
لك جألائم متبل ع يحنشـــــــــــلع  يتنـــــــــــى يبمل م  ي مةال ح وق اإلنســـــــــــاي وار موا يةألائم م تلفع، يما  ي ذ فلما

(. وقد اســت ةوبوا يشــحي مشــالكت م  ي  96 و 87 و  78 و 77ر أللبلع واإللهاب )يموجب مواد قانوي الب وبا، 
 و ي حالع ادانت م، قد  حدم علل م ياإلعدان. احتةاجا، سلملع.

  . ( 28) 2020بأللى  واعت  ى المدا   عن ح وق اإلنسـاي ماالك يال، وهو ملحد،  ي نلةلأللا  ي نلسـاي/ل - 82
ياإل ألا     2020و ي وقت كتايع هذا الت أللأل، وعلج الألغم من حدم المحدمع النادل  ي كانوي األول/د سمبأل 

ــه، يســــــــــــــبــب ادعــاءا، رتبلق  ــالــع، ال لنــه ل يزال لهن الحتةــاز، دوي روجلــه لي ر م لســــــــــــــملــع ل عنــه يدف
 .  ( 29) يالتةد د

احتمال محاكمته بت م التةد د التي  مدن لي رؤدي الج رلبلق ولســاول الم أللة ال الــع ال لق من  - 83
 ع وبع اإلعدان، ورشلأل الج لن ا رل ت مبلوما، رفلد يحنه ربأل  لت ديدا، مستمألة يال تى.
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 وفاة المدافعلت عت حقوق اإلنسان أثناء االحاجاز  -   3 

م  ي قلألغلزســــــــتاي لفتألة لد، المباملع ال اســــــــلع وغلأل البادلع التي ربأل  ل ا عظلمةاي عســــــــدألو  - 84
ــلأل الل ا مألالا وركألالا وبوضــــوال الج الســــللا،،   اوللع الج و اره  ي الســــةن يســــبب حالته النــــحلع، التي لشــ

ــايع يدو لد ــاي لثناء الحتةاز    .( 30) 19-وكذلك فلأل اإللــــــ ــا مدا بوي آفألوي عن ح وق اإلنســــــ ورو ي ل اــــــ
 تألا، اوللع. ي انتظال المحاكمع لو ف ل قاائ م ع وبا، سةن لف اما

 ي   2019 ي آب/لغســــــــــــلس    ( 31) واعت  ى المدا   عن ح وق اإلنســــــــــــاي لــــــــــــامولى لجللداه لبووي  - 85
ورو ي   عاما.  13الكاملألوي، ومن المحتمى لي يواجه ار اما، ياإللهاب، والتي رنــــــــى ع وبت ا الج الســــــــةن 

 دوي روجله ر م لسملع الله. 2020وهو لهن الحتةاز  ي الكاملألوي  ي عان 

وكاي غوو هونغو  مدا با عن ح وق اإلنســــــــــاي  دشــــــــــ  الن اب عن الفســــــــــاد المزعون لمســــــــــؤوللن  - 86
، وهو  ي  2016و ي نلســاي/لبأللى    .( 32) حدومللن  ي النــلن ولدعو الج الد م ألاالع  ي هون  كون ، النــلن

 “بتزاز عمومـاابتزاز الحدومـع وال”عـامـا بت مـع   13الـثانـلع وال مســــــــــــــلن من عمأله، حدم علـله ـيالســــــــــــــةن لمـدة  
 . “اثالة ال   ا، والتحأللض علج الفوضج” و

ــألره من هذا الحادث  2020و ي ل ال/مايو  - 87 ــتكت لســـــــ ــ   ي الحاس النفألادي. واشـــــــ ضـــــــ ، ل لد يحنه و 
ــلعع عموما، يما  ي ذلك ن ص الغذاء والتبأل  للبألد. و ي  ــلع الســـ ،  2021نلســـــاي/لبأللى   9والظألوم المالشـــ

فج  ي م ـاابـع جلللن يبـد عملـلع جألاحـلع غلأل ـناجحـع  ي الـدمـام لب   رو ي الســـــــــــــــلد غوو  ي مســــــــــــــتشــــــــــــــ 
 .  ( 33) دماغي نزلد

وكاي عبد هللا حامد الحامد، وهو مدا   عن ح وق اإلنســـــاي  ي الســـــبود ع،   اـــــي حدما يالســـــةن  - 88
ــاي عـندمـا رو ي  ي   11لمـدة   عـامـا يســـــــــــــــبب ر م رتبلق ـياألمن ال ومي رألرا  يبملـه  ي مةـال ح وق اإلنســــــــــــ

، وببد سـنوا، من المباناة من لمألا  قلبلع متبددة،  2020و ي كانوي الثاني/ينايأل   .( 34) 2020نلسـاي/لبأللى  
 كاي ن  ى السلد الحامد الج المستشفج. 

وبســبب ردهول حالته النــحلع، ننــأ األاااء يحنه ســلحتا  علج وجه الســألعع الج ال اــو  لبمللع  - 89
ادالة الســـــــةن لعادره الج الســـــــةن   وعلج الألغم من مشـــــــولة األاااء، قلى ايجألاحلع لب   مأل   ي ال لب. 

ــفج الج حلن  ــتشــ ــ أل. ول اد، ر اللأل يحنه ل  ض الاه الا اء  ي المســ ــتتحفأل لابض األشــ ولبلغته يحي البمللع ســ
 نلســــــــاي/ 9. و ي 19-اجألاء البمللع، ولم ينظأل  ي اا ق ســــــــألاحه  ي وقت مادأل  ي ضــــــــوء جائحع كو لد

ما لع  ي زنزانته ودفى  ي غلبوبع. ون ى مألة لفأل  الج د، للـــــــــــــلب الســـــــــــــلد الحامد يســـــــــــــدتع 2020لبأللى  
 عاما. 69المستشفج حلث ظى  ي حالع حألجع الج لي رو ي يبد مألول لسبوعلن. وكاي عمأله 
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ــتاي ســـوامي2021رموز/يولله   5و ي  - 90 ،  ( 35) ، رو ي الكاهن اللســـوعي والمدا   عن ح وق اإلنســـاي سـ
عاما، وهو لهن الحتةاز  ي ال ند يبد اعت اله قبى رسـبع لشـ أل من ذلك وار امه يةألائم  84البمأل  الاال  من

ــللا، قد حألمته من الألعا ع اللبلع   ــى ع وبت ا الج الســـــــــــةن مد  الحلاة. وكانت الســـــــــ رتبلق ياإللهاب رنـــــــــ
 الم ئمع لثناء احتةازه.

 
 الحاجاز تعرض المدافعلت عت حقوق اإلنسان للاعذهب أثناء ا  -   4 

ــلاق لمأل غلأل م بول. ولبذب الكثلألوي من م  ي  - 91 ــاي  ي لي ســــــــ ربذيب المدا بلن عن ح وق اإلنســــــــ
 محاولع لنتزا  اعتألا ا، كاذيع.

 عاما  ي ســــــــــنع 20)حدم علله يالســــــــــةن   ( 36)  في المغألب، شــــــــــالك كى من المدا بلن فلألي دادا - 92
(، ولحلج محمد الحا ظ  2019عاما  ي ســـنع   12ســـةن )حدم علله يال  ( 37) (، والحســـلن الاشـــلأل ابألاهلم2020
ــنع  15علله يالســـــــــةن لمدة  )حدم  ( 38) اعزة ــفألي 2008عاما  ي ســـــــ )حدم علل ا يالســـــــــةن   ( 39) ( والنبمع للـــــــ
 (  ي الدعوة السلملع من لجى حق ر أللأل المنلأل للنحألاء الغألبلع. 2013عاما  ي سنع  30

هألا، ســلملع دعما ل ذا ال دم. كما شــالك يباــ م و ي كى حالع، قد شــمى ذلك المشــالكع  ي مظا - 93
 ي لعمال لفأل  متبل ع يح وق اإلنساي. و ي جمل  الحال،، كانت هناك شواغى رتبلق ياإلجألاءا، ال انونلع  

 الواجاع رتنى بت د م لوامأل ال اء القاض، والولول الج المحاملن، والرنال ياألسألة، واألدلع.

ــلع المأل وعع ضـــــد فلألي  وشـــــدلت  - 94 العتألا ا، التي ز عم لن ا انتزإلعت رحت التبذيب جزءا من ال اـــ
ــتبملع إلدانع   ــت  دن عند جم  األدلع المســ ــا لي التبذيب اســ ــلن الاشــــلأل. وز عم ل اــ دادا والنبمع للــــفألي والحســ

  حلج محمد.

ـــــ 2013و ي ل ـال/مـايو   - 95 ،  (40) اي نـاجي  تلـى، لل ي القاض علج المـدا   الاحأللني عن ح وق اإلنســـــــــ
ــادل  “مبنج التحقل ا، الةنائلع”وقلى انه اقتلد الج  ، حلث كاي مدبى اللدين ومبنــــــــوب البلنلن. ورفلد المنــــــ

ــبق يالك ألباء،   ــلد  تلى ربأل  لثناء وجوده  ي مبنج التحقل ا، الةنائلع للتبذيب، يما  ي ذلك النــــــ يحي الســــــ
لدين دوي لي رلمس لج ه األل ، والتحألش الةنســي،  ومحاكاة الغألق، والاــألب، والتبللق من الســ   من ال

 والت ديد يالغتناب.

ــبتمبأل - 96 من قانوي مدا حع   6عاما يموجب المادة  15، ح كم علله يالســـــةن لمدة 2013  و ي ليلول/ســـ
ــ اا ا. و ي آذال/مال   ــبق اســ ــبب ر م ســ ــةن جو، حدم  2015اإللهاب، يســ ، و ي لع اب حادث وق   ي ســ

الحاق الاـــــألل يممتلكا، ” و  “العتداء”تلى يالســـــةن لمدة عشـــــأل ســـــنوا، اضـــــافلع بت مع ظلما علج الســـــلد  
 عاما. 25، وهو   اي ع وبتلن  نى مةموع ما الج “السةن
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 المدافعون المزدوجو الجنسية   -   5 

ــاي الذين   اــــــــوي  تألا، اوللع  ي الســــــــةن   - 97 علج الألغم من لي يبض المدا بلن عن ح وق اإلنســــــ
 جنسلع لفأل ،  إي ذلك ل  بني اح اق البدالع ل م. حملوي 

وقد اعت  ى ولدانته محدمع عســدأللع    حمى الةنســلتلن الاحأللنلع والدانمألكلع. ( 41)  ببد ال ادي ال واجع - 98
 مت ما آفأللن. 20يبد محاكمع جمابلع م   2011 ي عان 

 لملع  ي المنامع.وسبق احتةازه والحدم علله فلابر لل اه ف ل الحتةاجا، الس - 99

ولم  ســــمأ له لثناء محاكمته بت د م شــــ وده لو اإلدلء يشــــ ادره، لغم لنه لبل  المحدمع يحنه ربأل    - 100
للتبذيب لثناء احتةازه. ول ال انه للــلب يحلببع كســول  ي جانب وج ه ول يزال  باني من مشــاكى  ي األكى  

 نتلةع ليلايا، التي لح ت يه لثناء احتةازه. 

ول رزال لــــــــحته رتدهول  ي الســــــــةن، ول ســــــــلما  كه، نتلةع لمشــــــــاكى رتبلق يالكســــــــول  ي وج ه   - 101
 .2011والةألاحع ذا، النلع التي فا  ل ا  ي عان 

  مواان اللتألي وســـــولدي. وقبى احتةازه، كاي  شـــــة  حأللع التببلأل  ي اللتأللا.  ( 42) وداولت اســـــحاق - 102
يبد لي نشــــــــأل، لــــــــحلفته ر اللأل عن   2001وو  ا للمبلوما، التي رم رل ل ا،   د احتةز  ي ليلول/ســــــــبتمبأل  

 دعوا، إلجألاء انت ايا،  ي اللتأللا.  

، وببد سنوا، عديدة من عدن الل لن يشحي منلأله، رل ت الم أللة ال الع  2020و ي ليلول/سبتمبأل   - 103
لحلــاة ولنــه محتةز  ي ســــــــــــــةن ايألايألو النــائي المبألوم يظألو ــه  مبلومــا، موثوق ب ــا رفلــد يــحنــه علج قلــد ا

 للغا ع.  السلعع

ضـــ   ي الحاس النفألادي وع ذب لثناء احتةازه.   - 104 وولد، ر اللأل متبددة رفلد يحي الســـلد اســـحاق قد و 
ــمأ حدومع اللتأللا ألي شــــــــــــ ص بزلالره. وحتج وقت كتايع هذا الت أللأل، كاي ل يزال  ة ى ما هي  ولم رســــــــــ

ةن دوي محاكمع لما   ألب من   عاما. 20الةألائم التي يت م السلد اسحاق يالركاب ا، وقد س 

ومن دواعي األســــــــــــ  لنه لم ربذل ي وة كافلع ج ود حدومتي الدانمألك والســــــــــــولد للدعوة الج اا ق   - 105
  لســـتكشـــام الســـبى  ســـألاال هذين المدا بلن. ولبما كاي من الممدن القلان يالمزلد، ول يزال يناغي عمى المزلد،

 التي ركفى اإل ألا  عن ما  ولا ودوي شألوط.

ــلع الكند ع للمدا   2021و ي كانوي الثاني/ينايأل   - 106 ، لـــــــــــو، مةلس البمون يدندا علج منأ الةنســـــــــ
 ، الذي   اــي حدما يالســةن لمدة عشــأل ســنوا،. و ي نلســاي/( 43) الســبودي عن ح وق اإلنســاي لئلد بدوي 

ــلع اإل لاللع للمدا   المنـــــــألي عن ح وق  ، لـــــــو، مةلس ال2021 لبأللى ــلول اإل لالي علج منأ الةنســـــ شـــــ
 ، الموجود لهن الحتةاز السابق للمحاكمع  ي منأل.( 44) اإلنساي يارأللك زكي
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 .BHR 5/2004و  BHR 2/2021انظأل  (41) 
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 .EGY 10/2020و  EGY 19/2020انظأل  (44) 
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المـذكولة لدنـاه هي لمثلـع روضــــــــــــــلحلـع لألنمـاط المتكأللة  ي احتةـاز المـدا بلن عن ح وق    الحـال، - 107
 ي لفتألا، اوللع.اإلنسا

وح كم علج يبض المـدا بلن،  ي حلن ينتظأل آفألوي المحـاكمـع ولكن م مت موي ينــــــــــــــفـع لســــــــــــــمـلع  - 108
غلأل لســملع يةألائم ع وبت ا الســةن لفتألا، اوللع. واســت  لت األمثلع جملبًا من الألســائى التي يبثت ا مؤفألًا   لو

 ، م  مدلفلن بول ا، لفأل  لو يالشتألاك مب م.الم أللة ال الع المبنلع يحالع المدا بلن عن ح وق اإلنساي
 

 بل لو    
  “فلاسـنا ”هي مدا بع عن ح وق اإلنسـاي ومنسـ ع متلوعع  ي مألكز ح وق اإلنسـاي   ( 45) ماللا لايدو ا - 109

ــبتمبأل   ــادع المتلوعلن التايبع لمنظمع ح وق اإلنســـــاي 2020اعت لت  ي بل لو   ي ليلول/ســـ . وما  تعت شـــ
هذه رألاقب احتألان الحق  ي التةم  الســــــــــــلمي منذ بدء الحتةاجا، الةماهلأللع ع ب اع ي نتائ  النت ايا، 

وثلق حال، التبذيب وسـوء  . وشـالكت السـلدة لايدو ا ل اـا  ي ر 2020الألئاسـلع التي جأل،  ي آب/لغسـلس  
ــد المتظاهأللن المحتةزلن منذ بدا ع المظاهألا،، وهي لهن الحتةاز فلما يتبلق يمزاعم  ردللب ”المباملع ضـــــــــ

 . “لش اص لو اعدادهم يلألل ع لفأل  للمشالكع  ي الفوضج الةمابلع

ــااط/ بألايأل   - 110 ــملا يالركاب جأللمتلن لفألللن هما  2021و ي شــــــــ ــالكع”، ار مت لســــــــ  ي منظمع    المشــــــــ
ل بــال متبمــدة ر ــدم الج التحأللض ”  من ال ــانوي الةنــائي لبل لو ( و  285من المــادة    2)الةزء    “اجألاملــع

ــ اق علج  ــدى اجتماعي آفأل من الكألاهلع والشــ ــ اق البننــــألي لو ال ومي لو الديني لو شــ علج الكألاهلع لو الشــ
(. 130من المادة  3)الةزء    “اجتماعي آفأل  لســا  النتماء البألقي لو ال ومي لو الديني لو اللغوي لو لســا 

ــســـــــــــــا، الدولع، يالنظأل الج لي موظفي ال دمع المدنلع ول ألاد   ولزعم لي الت مع األفلألة رتبلق يانت ادها لمؤســـــــــــ
الشـألاع  مدن اعتاالهم، و ق ما ل اد، يه الت اللأل،  عع اجتمابلع  ي بل لو ، وبالتالي  إي رشـأللبا، جألائم  

عاما، ور من  من مناقشــع مزلد من  12واجه الســلدة لايدو ا ع وبع الســةن لمدة رنــى الج الكألاهلع رشــمل م. ور 
 التفاللى عن قالت ا يبد لي وقبت علج ارفاق يبدن الكش  عن المبلوما،.

 
 النلن   

ن شـــــــي - 111 لح وق اإلنســـــــاي،  كارب ومدا   عن ح وق اإلنســـــــاي وعاـــــــو  ي منتد  غولدجو ( 46) رشـــــــإل
الثــــاني/نو مبأل   وهو   ، و ي كــــانوي األول/2011منظمــــع غلأل حدوملــــع. ولل ي القاض عللــــه  ي رشــــــــــــــأللن 

ــايبع وال مســـــــلن من عمأله، حدمت علله محدمع الشـــــــبب المتوســـــــلع يغولاي 2011 د ســـــــمبأل ، وهو  ي الســـــ
التحأللض علج ”ه جأللمع يالسـةن لمدة عشـأل سـنوا، وث ث سـنوا، من الحألماي من الح وق السـلاسـلع للركاي 

 ( من ال انوي الةنائي سلعع السمبع. 2) 105يموجب المادة  “ر ولض السللع السلاسلع للدولع

ن  ي مةال الدعوة من لجى احتألان ح وق اإلنســاي يإدانتله الحاللع والســاي ع.  - 112 ولألرا  عمى الســلد رشــإل
ن يالســةن لمدة  ه. ورفلد الت اللأل يحي الســلد رشــن قد ربأل  ســنع علج مد  حلار  23وقد حدم علج الســلد رشــإل
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 .BLR 8/2020و BLR 4/2021انظأل  (45) 
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الماا  ع من جانب زم ئه  ي الزنزانع والحاس النفألادي. ولللب   لسوء المباملع ولبما للتبذيب، يلألق من ا
ياللت اب المبوي المزمن، الذي  سبب اإلس ال والةفام والحمج. و ي كى شتاء  ناب بلسبع لقل  شديدة 

 لنه. علج يد ه ولذنله ومنل ع ي 
 

 منأل   
ــن - 113 ــاي ربل  من البمأل   ( 47) هد  عبد المنبم حســ عاما، مبألو ع   61محاملع ومدا بع عن ح وق اإلنســ

 يشدى فاص يبمل ا  ي مةال ح وق المأللة واللفى.

، لم رتمدن من رل ي مدـالمـا، هـار ـلع لو زـلالا،، 2018ومـنذ احتةـازهـا  ي رشــــــــــــــأللن الـثاني/نو مبأل   - 114
ــاـئى الج عـائلت ـا لو رل ل ـا من ـا. وو  ـا للمبلومـا، الوالدة، ـردهول، لــــــــــــــحت ـا ـردهولا كبلألا مـنذ  لو يبـث لســــــــــــ

احتةازها. وهي رباني من الرفا  ضغ  الدن ومشاكى  ي الكللتلن وغلألها من المشاكى النحلع، يما  ي ذلك 
ن لعألا  ممـاثلـع ألعألا  لزمـع ، ل لـد يـحن ـا عـانـت م2020رةل  األولدة البمل ـع. و ي كـانوي الثـاني/ينـايأل  

قلبلع، للســــلت يســــبب ا الج مســــتشــــفج الســــةن. ولولــــج لفنــــائي يحي ر اــــ  لت لل  لــــد  ال لب يشــــدى 
 عاجى، ولكن هذه البمللع اللبلع لم رحدث لبدا. 

، م نحت عائلت ا اذنا شـــــــــف لا بزلالر ا  ي ســـــــــةن ال نااأل، ولكن عندما  2020و ي ليلول/ســـــــــبتمبأل   - 115
 سةن قلى ل م اي الزلالة قد للغلت، ولمدن م رألك األدولع والمال ل ا.وللوا الج ال

، ن  لت الج مســـتشـــفج المنلى يبد لي عانت من للم شـــديد. ولبلإلغت 2020و ي رشـــأللن الثاني/نو مبأل   - 116
يحي احد  كللتل ا قد للــلبت يالفشــى ولي األفأل  ل رؤدي وظلفت ا يشــدى لــحلأ. ولم ربل  ســللا، الســةن  

 يالفحولا، التي فابت ل ا يبد ذلك.   لسألر ا

ــمبأل  - 117 ــاي ع للمحاكمع، ل اد، الت اللأل 2020و ي كانوي األول/د ســــ ــع رةديد حةزها الســــ ، ف ل جلســــ
ــي يحي بلادة الســــةن غلأل  ــبوبع  ي المشــــي وظ أل، علل ا ع ما، للم كبلأل. ولبلغت ال اضــ لن ا واج ت لــ

يومـا علج الألغم من لن ـا   45يـد حةزهـا قبـى المحـاكمـع كـى  مة زة لتلبلـع احتلـاجـار ـا اللبلـع. ولســــــــــــــتمأل رةـد
 لمات لكثأل من الحد ال انوني الاال  عاملن دوي محاكمع.

 
 هندولا    

لفتاي ومدا بتاي عن ح وق اإلنسـاي   ( 48) جنلفأل سـاللنا مل لا سـولولزانو وماللانل  مل لا سـولولزانو - 118
ي منظمع األفوة السوداء  ي هندولا . ولزعم لي مباملع من مةتم  السداي األللللن غاللفونا، وعاوراي  

 هارلن المدا بتلن كمةألمتلن يتبلق يما ر وماي يه من عمى  ي الد ا  عن ح وق اإلنساي لشبب غاللفونا.

ــولولزانو وهي  ي األل  ا الج 2021و ي آذال/مال    - 119 ــاللنا مل لا ســــــ ، لل ي القاض علج جنلفأل ســــــ
الحاق  ” من ال انوي الةنائي(، و 227)المادة   “الســــــــــتل ء علج األل ”الل ا ر م  بلد ع ســــــــــانتا فإلله ووج ت  

( ضــــــــــــــد الشــــــــــــــألكع الكند ع ســــــــــــــوســــــــــــــللداد دي 207)المادة  “القلان بت ديدا،”  (، و254)المادة   “الاــــــــــــــألل

 __________ 

 .EGY 6/2019و   EGY 2/2021انظأل  (47) 

 .HND 3/2021انظأل  (48) 
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ــدى  ــا، وبشـــ ــؤوللع واألم ك الب اللع(. وو ج ت الل ا ل اـــ ــألكع المســـ ــلس )شـــ ــاابلللداد اي بلنإللس َللســـ ــبونســـ للســـ
 (.218)المادة  “السألقع”نى، ر مع منف

ولل ي القاض علج ماللانل  مل لا سـولولزانو يسـبب الت م نفسـ ا عندما ذهبت ل سـتفسـال  ي مألكز  - 120
ــاللنا مل لا ســـولولزانو. ورواجه الثنتاي ع وبا، ســـةن   الشـــألاع للحنـــول علج مبلوما، عن لفت ا جنلفأل سـ

الةنائي ال ندولاســي،   اــ  الشــ ص الذي ربث الركايه لةأللمتلن  لمدة عشــأل ســنوا، لو لكثأل. وو  ا لل انوي  
 لو لكثأل لةمل  الب وبا، الم ابلع لم تل  الةألائم.

 
 اإلس ملع(   - ايألاي )جم وللع    

هي مدا بع عن ح وق اإلنسـاي ومحاملع عملت  ي قاـا ا قانونلع ردا   عن ل ألاد    ( 49) نسـأللن سـتوده - 121
زامي للنســـــــــــــــاء ولولعــك الـذين حألموا من الحق  ي محــاكمــع عـادلـع. كمــا قـامـت ابنوا  ي قوانلن الحةــاب اإلل

يالدعوة من لجى الغاء ع وبع اإلعدان، ل ســــــلما عندما لــــــدل هذا الحدم علج ل ألاد يســــــبب جألائم زعموا لن م 
 الركبوها قبى سن الثامنع عشألة. 

، ور اــي ع وبع ســةن يســبب ســا  جألائم رتبلق يالنظان البان 2018وهي مســةونع منذ رموز/يولله   - 122
ســـــــنع. ومنذ ان اء  12واألمن ال ومي. وبســـــــبب هذه الت م، ســـــــلللب من ا قاـــــــاء لاول ع وبع ملا ع، وهي 

ألة  ي  ، رباني الســلدة ســتوده من مشــاكى فلل 2020ليلول/ســبتمبأل   25يوما  ي   46اضــألاب عن اللبان دان 
ــبتمبأل   ــتشـــــــفج لمدة فمســـــــع ل ان  ي ليلول/ســـــ ،  2020ال لب والألئتلن. وعلج الألغم من لن ا، يبد دفول ا المســـــ

م نحت اجازة مؤقتع  ي ث ث مناســــــــاا،،   د لعلد، الج الســــــــةن وهي ل رزال مأللاــــــــع، ول اد، ر اللأل لن ا 
 منذ عودر ا.ح ألمت مألالا وركألالا من الحنول علج مستو  م ئم من الألعا ع اللبلع 

مدا   عن ح وق البمال ولملن عان ســــــــــابق لن ايع المبلملن اإليألانللن، وهي    ( 50) وإســــــــــماعلى عبدي - 123
لكبأل منظمــع رــدا   عن ح وق المبلملن  ي البلــد. وقــان م  الألايلــع يحملــع من لجــى الح وق الن ــابلــع للل ب  

 والمشالكع  ل ا.والمبلملن، يسبى من ا رنظلم مظاهألا، سلملع 

ةن السـلد عبدي  ي مناسـاا، عديدة منذ عان  - 124 ، ح كم علله يالسـةن لمدة 2011.  في عان  2006وسـ 
ــد الدولع ”عشـــــــــأل ســـــــــنوا، م  وق  التنفلذ، وإفاـــــــــاعه للمألاقاع لمدة فمس ســـــــــنوا،، بت متي     “الدعا ع ضـــــــ

  “الدعا ع ضـد الدولع ”اع، لدين بت متي  ، قبلى انت اء  تألة المألاق2016. و ي رشـأللن األول/لكتوبأل “التةسـس” و
ــد األمن ال ومي” و ــنوا،  ي    “التوااؤ ضــــ ــاء فمس ســــ ــنوا،، وا لب منه قاــــ وح كم علله يالســــــةن ســــــت ســــ

الســـــــةن. ول لد يحنه لم   ســـــــمأ لمحامله يالا   علج األدلع الم دمع ضـــــــد المدا   عن ح وق اإلنســـــــاي قبى  
من منتنـــ  آذال/مال  الج منتنـــ   19-ســـلاق كو لد. ورم اا ق ســـألاحه مؤقتا  ي 2016محاكمع عان  
رم اب غه يحي الحدم األلــــلي النــــادل يح ه يالســــةن لمدة  2020، ولكن  ي ل ال/مايو  2020نلســــاي/لبأللى  

ســــلبدل  ي الســــأللاي عند ن ا ع ع وبته الحاللع الاالغع فمس ســــنوا، ســــةنا  ي    2011عشــــأل ســــنوا،  ي عان  
 .2021كانوي الثاني/ينايأل  

 __________ 

   IRN 11/2018و    IRN 6/2020و    IRN 21/2020و    IRN 12/2021و    IRN 14/2021و    IRN 16/2021انظأل   (49) 
 .IRN 18/2012و  IRN 6/2013و  IRN 10/2018 و

 .IRN 10/2016و  IRN 21/2020و  IRN 12/2021انظأل  (50) 
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كانوي    11وكانت ن ا ع مدة ع وبته السـاي ع وبدء سـأللاي الحدم علله يالسـةن لمدة عشـأل سـنوا،  ي  - 125
 . 2021الثاني/ينايأل  

وقان الســـــلد عبدي مألالا يإضـــــألايا، عن اللبان احتةاجا علج األوضـــــا   ي الســـــةن. وقد لضـــــألب  - 126
ج ر للــد اســــــــــــــتفــادرــه من فــدمــع  احتةــاجــا عل  2021آذال/مــال     10الج    7مؤفألا عن اللبــان  ي الفتألة من  

 المدالما، ال ار لع. 

ــااط/ بألايأل الج  - 127 ــلد عبدي 2020آذال/مال   17و ي الفتألة من لوافأل شـــــــ ، ل اد، الت اللأل يحي الســـــــ
ن ى عدة مألا، من ســــــةنه األلــــــلي، ســــــةن ا فلن، الج ســــــةوي ولجنحع ســــــةوي لفأل . ول لد يحنه  ي جناال  

سةن للبألوز المألكزي. ول رزال األسااب الدقل ع لبمللا، الن ى هذه سةلنا آفأللن  ي  30للحةأل النحي م  
 غلأل واضحع حتج وقت كتايع هذا الت أللأل.

 
 المملكع البألبلع السبود ع   

هو محان  ي مةال ح وق اإلنســــــاي ولئلس ســــــابق لمأللــــــد ح وق اإلنســــــاي  ي   ( 51) وللد لبو ال لأل - 128
. وقد حوكم ألول مألة  ي لوافأل  2008رحســــــســــــت  ي عان الســــــبود ع، وهي منظمع مســــــت لع لح وق اإلنســــــاي 

  الــــــــــ حلا. و ي رشــــــــــأللن األول/ 16يبد التوقل  علج بلاي ينت د اضــــــــــل اد الســــــــــللا، لــــــــــــــــــــــــ   2011 عان
ــملت هذه الت م  2013 لكتوبأل ــبق لي لدين ب ا. وشـــ ــبي لنز  ”، وج ت الله ر م مماثلع ر أللاا لتلك التي ســـ الســـ

المســـــــــاهمع  ي رحســـــــــلس منظمع  ” ، و“انشـــــــــاء منظمع غلأل مألفص ل ا” و ،“الول ع وال ألو  علج ولي األمأل
 ، وهي جمالع الح وق المدنلع والسلاسلع  ي السبود ع.“لفأل  

، حدمـت علـله المحدمـع الةـنائـلع  ي جدة يالســــــــــــــةن لمـدة ث ثع  2013و ي رشــــــــــــــأللن األول/لكتوبأل   - 129
ــاي/لبأللى   ــ أل. و ي نلســــــــ ــع من 2014لشــــــــ ــع ال امســــــــ ، لل ي القاض علله مألة لفأل  يبد مثوله ف ل الةلســــــــ

ذ الج سةن الحائأل يالأللا ، ول لد يحنه و ض   ي الحاس النفألادي وعومى مباملع سل   عع. محاكمته. ولفإل

، عندما حاـأل  أللق د اعه الج المحدمع ل سـتفسـال عن لسـااب احتةازه،  2014و ي نلسـاي/لبأللى   - 130
 اكتشفوا لنه كاي  حاأل جلسع محاكمته السادسع. ول لد يحي ال اضي ل ض ر د م رفسلأل لعت اله واحتةازه. 

عاما، وحظأل ســفأله   15ةن لمدة ، ح كم علج الســلد ال لأل لفلألا يالســ 2015و ي كانوي الثاني/ينايأل   - 131
عنــلاي الحاكم والســبي الج نفي شــألعلتهً وإهانع ال اــاء والتشــدلك  ي نزاهع ”عاما، وغألامع يســبب   15لمدة 

ال اـاةً وإنشـاء منظمع غلأل مألفص ل اً واإلضـألال يسـمبع الدولع من ف ل التوالـى م  المنظما، الدوللعً 
 . “البان وإعداد ور زلن وإلسال مبلوما، رمس يالنظان

 
 رألكلا   

هو شــــ ص  حمى الةنســــلتلن الفألنســــلع والتألكلع، ومدا   عن ح وق اإلنســــاي   ( 52) ايألول لوندإللوغلو - 132
، “بلانلت”ومألاسـى لمنظمع مألاسـلوي ب  حدود  ي رألكلا. وهو ل اـا لئلس رحأللأل موق  الكتألوني رألكي  سـمج 

 __________ 

 .SAU 5/2014و  SAU 14/2014و  SAU 4/2016و  SAU 12/2017و  SAU 3/2020و  SAU 6/2021انظأل  (51) 

 .TUR 9/2021انظأل  (52) 
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ــلع والجتمابلع والث افلع م  التألك ــلاســـــ لز يشـــــــدى فاص علج ح وق اإلنســـــــاي والحأللا،  غلي الشـــــــؤوي الســـــ
 األساسلع، يما  ي ذلك ح وق المأللة،  ي رألكلا. 

ــبنم كولول  نةانةي - 133 ســـع للألايلع اللبلع التألكلع وعاـــوة مةلس    ( 53) لما شـ ــ إل   ي لئلســـع وعاـــوة مؤسـ
، ور دن ادالة مؤســــــســــــع ح وق اإلنســــــاي  ي رألكلا. وروثق مؤســــــســــــع ح وق اإلنســــــاي  ي رألكلا حال، التبذيب

المســـــاعدة ال انونلع وفدما، اعادة التحهلى لاـــــحا ا انت اكا، ح وق اإلنســـــاي والتبذيب. وكباـــــوة مؤســـــســـــع 
للألايلع اللبلع التألكلع، ســـــــــاعد،  ي وضـــــــــ  دللى الت نـــــــــي والتوثلق الفباللن للتبذيب وغلأله من ضـــــــــألوب  

نبول(، وهو مةموعع من الماادئ المباملع لو الب وبع ال اســــــــــلع لو ال انســــــــــانلع لو الم لنع )بألوروكول اســــــــــل
التوجل لع الدوللع يشــحي التح لق  ي حال، التبذيب وروثل  ا. ورظى  ي اللبع المدا بلن عن ح وق اإلنســاي 

  ي رألكلا ولجأل، رحقل ا،  ي حوادث التبذيب وكشفت عن حال، ربذيب  ي البديد من البلداي. 

، رم احتةاز المدا َبلن عن ح وق اإلنســـاي وزملى 2016ه  وو  ا للمبلوما، الوالدة،  ي حزلألاي/يونل  - 134
ــدول حدم عن محدمع قاضـــــي   ــالكت م المزعومع  ي الدعا ع ليلهاب. وجاء اعت ال م يبد لـــ ــبب مشـــ آفأل يســـ
ــت ةوب المدا بوي عن  ــع األولج، اســ ــلنبول. و ي هذه الةلســ ــا ا الةنائلع  ي اســ ــلأ األولج المبنلع يال اــ النــ

لوزغول  ق يمشـالكت م ودولهم التحأللألي  ي حملع حأللع التببلأل والتاـامن م  لـحلفع ح وق اإلنسـاي فلما يتبل
اإلشـــــــــــادة يالةأللمع ” و  “التحأللض علج الركاب جألائم”. وار م المدا بوي عن ح وق اإلنســـــــــــاي بـــــــــــــــــــــــــ غوند م

 ، وهي جألائم  باقب علله قانوي مدا حع اإللهاب. “الدعا ع لفائدة منظمع الهابلع” و “والمةألملن

، بألل، المحدمع الســــــلد لوندلوغلو والســــــلدة  نةانةي وزملل ما علج لســــــا   2019و ي رموز/يولله   - 135
، للغت محدمع  2020عدن وجود لدلع جوهأللع رألبل م يالمنشــــــــــولا، المبنلع. لكن  ي رشــــــــــأللن الثاني/نو مبأل  
حاكمع السـلد لوندلوغلو  السـتعنام اإلقللملع  ي اسـلنبول ربألئع المدا بلن عن ح وق اإلنسـاي. وبدل، اعادة م

ــلدة  نةانةي  ي  ــااط/ بألايأل   3والســـــــ ، وهما يواج اي احتمال ادانت ما وســـــــــةن ما لمدة رنـــــــــى الج 2021شـــــــ
  سنع. 14
 

 اإلمالا، البألبلع المتحدة   
هو مدا   عن ح وق اإلنســــــــــاي ومحان ولكاد مي. و ي عمله ال انوني، قدن   ( 54) محمد عبد هللا الألكن - 136

المســـــــاعدة ال انونلع لاـــــــحا ا انت اكا، ح وق اإلنســـــــاي والمدا بلن عن ح وق اإلنســـــــاي  ي اإلمالا، البألبلع 
وهم ل ألاد    - “اإلمـالارللن الســــــــــــــابـع” و  “اإلمـالارللن ال مســــــــــــــع”المتحـدة، ولبألزهم يبض األ ألاد من مةموعتي  

بألضــوا ل ضــل اد يســبب انت ادهم لســلاســا، الحدومع وعاــولت م  ي جمالع اإللــ ال والتوجله الجتماعي ر 
ــ ال( علج التوالي. ــب لئلس جمالع الح وقللن  ي البلد قبى حل ا من قبى    )اإللــــ ــغى مننــــ ــبق له لي شــــ وســــ

الدوللع. كما لل    ، وكاي عاــوا ســاي ا  ي ارحاد المحاملن الدولي ولايلع المحاملن2011الســللا،  ي عان 
 كتاا عن ح وق اإلنساي وال انوي الدولي ومدا حع اإللهاب.

ــع يــالمحدمــع الرحــاد ــع البللــا  ي لبو ظبي علج  - 137 وو  ــا للمبلومــا، الوالدة، حدمــت دائألة لمن الــدول
كم  وم ن  من ممالســــع م نع المحاماة. وقد ح   2013الســــلد الألكن يالســــةن لمدة عشــــأل ســــنوا،  ي رموز/يولله  

نظألا لتوقلب م   “التآمأل ضــــــــد الحدومع”بت مع    “94اإلمالارللن الــــــــــــــــــــــ ”مت ما آفأللن  ي محاكمع   64علله م   
 __________ 

 المألج  نفسه. (53) 

 .ARE 7/2006، و ARE 1/2013، و ARE 4/2013، و ARE 3/2019، و ARE 1/2021انظأل   (54) 



 A/76/143 

 

24/28 21-09991 

 

ردعو الج الــــ حا، د م ألاالع  ي البلد. وقد لدين بناء علج   2011عأللاــــع علج اإلنتألنت  ي آذال/مال  
ازه قـبى المحـاكمـع. وببـد اعتـ اـله اعتألاـ ا، ـردين نفســــــــــــــه ولزعم لن ـا انتزعـت مـنه وهو رحـت التبـذـيب لثـناء احتةـ 

ــ أل  ي مداي مة ول    2012األولي  ي رموز/يولله   ــااط من لمن الدولع، احت ةز لمدة ث ثع لشــ علج ليدي ضــ
 دوي امدانلع الرنال يحسألره لو محامله.

ــةن الألزلن منذ آذال/مال    - 138 ــحألاء لي 2013ولظى محتةزا  ي ســــــ ــةن  ي النــــــ . ولبني موق  الســــــ
ضـــــوي لدلجا، حألالة قنـــــو ، ورشـــــلأل الت اللأل الج لي حألا  الســـــةن يتبمدوي اغ ق ركللد الســـــةناء يتبأل 

 ال واء للمحتةزلن ف ل  تألا، دلجا، الحألالة المألرفبع. 

، ل اد، الت اللأل لي ســــللا، الســــةن وضــــبت موســــل ج لــــافاع  2015و ي رشــــأللن الثاني/نو مبأل   - 139
ــاعا،، مم ــلد الألكن لبدة ســ ــبب  ي   دانه الوعي. ورفلد الت اللأل يحي عمللا، رفتلش للغا ع  ي زنزانع الســ ا رســ

عنلفع للزنزانا، رةألي لثناء الللى، حلث  بتدي حألا  الســــــــــــةن جســــــــــــد ا ولفظلا علج المحتةزلن، يمن  ل م 
 السلد الألكن.  

، ولم رتمدن من زلالره منذ 2020وكانت آفأل زلالة قامت ب ا لسـألره له  ي السـةن  ي آذال/مال   - 140
التي رمن  زلالة المأل ق. ول لد ل اــــــــــــــا يحي لســــــــــــــألره ما  تعت   19-ك الحلن، نتلةع للتدابلأل المتبل ع يدو لدذل

 رتبأل  ل اا للماا  ع من قبى السللا، منذ اعت اله. 
 

  للت نان    
هو مدا   عن ح وق اإلنســـــاي من مدينع هوشـــــي مإلنه قان بتدولنا، يشـــــحي    ( 55) رألاي هولنه دوي ثوك - 141

جتمابلع وسـلاسـلع واقتنـاد ع  ي  للت نان رحت اسـم مسـتبال هو رألاي دون  رشـاي. وو  ا للمبلوما، قاـا ا ا
وادعي لنــه ربأل  للتبــذيــب لثنــاء الحتةــاز الســـــــــــــــابق    2009ل ــال/مــايو    24الوالدة، لل ي القاض عللــه  ي  

ــول علج اعتألام ياإلكألاه. وقد لل ي القاض علله  ي البدا ع ــألقع لســـ ك  ”بت مع   للمحاكمع  ي محاولع للحنـ سـ
. وحوكم  1999من ال ـانوي الةنـائي لبـان    79وج ـت اللـه فلمـا يبـد ر مـع الت أللـب يموجـب المـادة   ، ثم“هـار 
، م  ث ثع مت ملن آفأللن،  ي محدمع الشـــــــــــبب البللا  ي مدينع هوشـــــــــــي 2010كانوي الثاني/ينايأل   20 ي 

 ع لمدة فمس سنوا،. عاما والوض  رحت المألاقا  16منه، وحدم علله يالسةن لمدة 

وعانج الســلد رألاي هولنه، اوال  تألة ســةنه، من مباملع قاســلع وكثلألا ما اســت  دم يســبب منالــألره   - 142
ــالره يحســـــألره. و ي ل ال/مايو   ، ن  ى الج 2016لح وق الســـــةناء ارفأللن، وما  تعت الســـــللا، رحد من ارنـــ

 سةن ليبد من لسألره. ولم  دن سبب الن ى واضحا.
 

 ُبعثت وج:ود الدعوة فيما هاعلق بالحاالت الطويلة األجو    دود الحكومات على الرساقو الاي ر  -   7 

لدود الدول علج الألســائى التي يبثت ا الم أللة ال الــع يشــحي احتةاز المدا بلن عن ح وق اإلنســاي  - 143
  لفتألا، اوللع هي مزل  من اإلنكال والتةاهى ول ض التحاول.

التي ي بثت  ي الفتألة من   28 لدا علج الألسائى الـــــ  11، كاي قد ولد 2021حزلألاي/يونله   30وحتج   - 144
ــايأل    1 ــاني/ينـ ــانوي الثـ ــالبلـــع البظمج من الألدود الوالدة 2021حزلألاي/يونلـــه    30الج    2020كـ ــانـــت الغـ . وكـ

ــللأ  ــلأل منــ ــوبلع كللا لو جزئلا. ولشــ ــوعي”موضــ دعاءا،  الج لد  ةلب كللا لو جزئلا علج ال  “الألد الموضــ
 __________ 

 .VNM 1/2010و  VNM 4/2016انظأل  (55) 



A/76/143  

 

21-09991 25/28 

 

و/لو يوضـــــــأ الوقائ  من الناحلع الموضـــــــوبلع. بلد لي هذا ل  بني لي اإلجألاءا، المت ذة رمتثى يالاـــــــألولة  
 لل انوي الدولي لح وق اإلنساي.

ور حظ الم أللة ال الـــــع م  الت ديأل الة ود التي ربذل ا المنظما، غلأل الحدوملع المحللع والوانلع  - 145
ــا ا المدا ــاي الموجودين لهن الحتةاز لفتألا، اوللع علج جدول  والدوللع إلي اء قاــــــــــ  بلن عن ح وق اإلنســــــــــ

 األعمال السلاسي واإلع مي الدولي.

ولعاد، يبض الدول ر للم قألالار ا يسـةن المدا بلن عن ح وق اإلنسـاي. وردلك الم أللة ال الـع لنه  - 146
ــؤوللن الذين يأللدوي احتة از المدا بلن ولولعك الذين يأللدوي الت لد  كثلألا ما يدول ن اش دافى الدول بلن المســـــــــ

يالمبايلأل الدوللع التي رلتزن ب ا الدولع واإل ألا  عن م. ورألحب الم أللة ال الــــــــــــع ياإل ألا  عن مدا بلن مؤلفا 
   ي يبض الدول، يما  ي ذلك بولوندي، وجم وللع ايألاي اإلس ملع، ومنأل.

الدول الشــــيء النــــحلأ ورللق ســــألاال المدا بلن عن   رحكلد لنه عندما رفبى  وركألل الم أللة ال الــــع - 147
 ح وق اإلنساي من الحتةاز،  إن ا ستبتألم علنا يالتحألكا، اإل ةابلع.

  بندما اعت إلى ث ثع مدا بلن عن ح وق اإلنســـــــــاي من المنظمع غلأل الحدوملع المنـــــــــأللع المســـــــــماة - 148
 ،  ي رشــأللن الثاني/( 56) وجاســأل عبد الألازق ، كأللم عنالة ومحمد يشــلأل “الماادلة المنــأللع للح وق الشــ نــلع”

، دعا عدد من لعاــــــاء البأللماي وفبألاء األمم المتحدة المســــــت للن والمشــــــاهلأل والمنظما، غلأل 2020نو مبأل 
الحدوملع الج اا ق ســألاح م. و ي الشــ أل التالي، لالإلق ســألاح م من الحتةاز، لغم لي الت م الموج ع الل م 

 ا الت أللأل.لم ر س   حتج وقت كتايع هذ

سنع   32يالسةن لمدة    ( 57) ، ح كم علج المدا   عن ح وق اإلنساي جلألماي لوكوكي2018و ي عان  - 149
يســــبب ر م ملف ع ذا، لــــلع يةألائم رتبلق ياألمن ال ومي. وببد الدعوة المســــتمألة من لجى اا ق ســــألاحه من 

بأللمانا، ومنظما، غلأل حدوملع م تلفع، رم ر  لض  ولعاـــاء من   قبى فبألاء مســـت للن رايبلن لألمم المتحدة
 ، ولالإلق سألاحه  ي وقت لحق من هذا الش أل.2021ع وبته الج السةن لمدة سنع واحدة  ي حزلألاي/يونله 

وموالـــلع اثالة حال، المدا بلن عن ح وق اإلنســـاي ال ايبلن  ي الســـةن عاما يبد عان، وغالاا م   - 150
ألهق ومدل . ورشـــــــــــلد الم أللة ال الـــــــــــع يالماادلا، البديدة الألاملع الج رذكلأل رح لق نتائ  ضـــــــــــعللع، عمى م

 المدا بلن عن ح وق اإلنساي يحن م لم ي نَسوا والاغ  من لجى اا ق سألاح م. 

ور حظ ل اـــــــــــــــا  ـائـدة الةوائز الـدوللـع  ي الحفـام علج التألكلز علج المـدا بلن المحتةزلن لفتألا،   - 151
ن ح وق اإلنســاي الم أللة ال الــع كلد  مدن لي  ســاعد الفوز يةائزة لو رألشــلح م اوللع. ولفبأل مدا بوي ع

 ل ا علج الأل   من مبنولار م.

ورشة  علج بذل المزلد من الة ود التي رألكز علج المدا بلن الذين   اوي  تألا، احتةاز اوللع،  - 152
ــلع ال ــلحع ارفأللن علج موالـــ ــحاب المنـــ ــغ  علج الدول من لجى  ورحث المنظما، غلأل الحدوملع وللـــ اـــ

 اإل ألا  عن م، يلألق من ا رألكلز اهتمان النحا ع علج هذه الحال،.

 __________ 

 .EGY 15/2020انظأل  (56) 

 .BDI 2/2017و  BDI 1/2018و  BDI 2/2020انظأل  (57) 
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ور حظ الم أللة ال الـــــــع الة ود التي بذل ا البأللمانلوي  ي بلداي م تلفع من لجى لفت النتااه الج  - 153
الذين   اــــــــوي  تألا، احتةاز اوللع، ور حظ مألة لفأل  ارثال  “المنســــــــللن”المدا بلن عن ح وق اإلنســــــــاي 

 اإل ةابلع ل ذه الماادلا، التي لبلغ ا ب ا المحتةزوي ولسألهم وزم  هم.

ــاء البأللمــانــا،   - 154 وهي رشــــــــــــــة  علج ار ــاذ المزلــد من الماــادلا، من هــذا ال بلــى، حلــث   ون لعاـــــــــــــ
ــاي والمةالس الدوللع والوانلع والمحللع يالدعوة يان  ــألاال المدا بلن عن ح وق اإلنســـــــــ تظان من لجى اا ق ســـــــــ

ــمى هذه الماادلا، مشــــــــألو  الد ا  عن الحأللا، الذي رديأله لةنع رون لنتو   المحتةزلن لفتألا، اوللع. ورشــــــ
ــاء كونغأل  الول ا، المتحدة يالدعوة من  لح وق اإلنســــاي  ي مةلس نواب الول ا، المتحدة، حلث   ون لعاــ

  .( 58) ح وق اإلنساي المحتةزلن لفتألا، اوللع وغلألهم من السةناءلجى المدا بلن عن 
  

 اسانااجات وتوصيات   -  ثانيا  
 االسانااجات   -  ألف 

رفشـــــــــى حدوما، عديدة  ي الو اء يالتزامار ا ال انونلع واألف قلع يإلـــــــــدال لحدان يالســـــــــةن لفتألا،   - 155
 مت بذلك.اوللع علج المدا بلن عن ح وق اإلنساي، ثم رنكأل لن ا قا

ولألج  ذلك لسـاسـا الج وجود الادة سـلاسـلع إلسـدا، لولعك الذين يدا بوي سـلملا عن ح وق ارفأللن،  - 156
ولمدن للـدول، ـبى ولناغي ل ـا، لي   والبواقـب الـدولـلع التي ركـاد ل ـرذكأل علج الـدول المألركـاع ل ـذه النت ـاكـا،.

ــع  ولا، ولي رلغي ارللا، التي رمدن  ــأللبا،  روق  هذه الممالســــ ــت دان رشــــ ــاءة اســــ ا من ذلك، يما  ي ذلك اســــ
ــت دان المحاكما،   ــاي، واســ ــد المدا بلن عن ح وق اإلنســ مدا حع اإللهاب وغلألها من قوانلن األمن ال ومي ضــ

 غلأل البادلع والعتألا ا، المحفوذة رحت اإلكألاه، ومن  المدا بلن من التوالى م  محامل م.

وق اإلنســــاي المحدون علل م يالســــةن لفتألا، اوللع حلاة األ ألاد  ولدمأل اســــت دام المدا بلن عن ح  - 157
واألسـأل والمةتمبا، المحللع. ولناغي للدول لي رن ي  ولا وإلج األبد هذه الممالسـع غلأل المبأللة والشـنلبع التي 

 ل  مدن الد ا  عن ا.
 

 الاوصيات   -  باء 
  هنبغي للدول أن تقوم بما هلي - 158

المدافعلت عت حقوق اإلنساااان بسااابب عمل:م المشاااروع في مجال  االماناع عت ساااجت  )ل( 
 ًحقوق اإلنسان  والاوقف عت وضع:م رهت االحاجاز ل ارات طويلة

اإلفراج ال وري وغلر المشااااااروط عت جميف المدافعلت عت حقوق اإلنسااااااان المحاجزيت   )ب( 
 ًحاليا

 ًادلةالاوقف عت إخضاع المدافعلت عت حقوق اإلنسان لمحاكمات غلر ع ) ( 

الاوقف عت تعريض المادافعلت عت حقوق اإلنساااااااااان للاعاذهاب أو المعااملاة أو العقوباة  )د( 
 ًالقاسية أو الالإنسانية أو الم:لنة مت أجو انازاع اعارافات كاذبة أو ألي غرض آخر

 __________ 

 .https://humanrightscommission.house.gov/defending-freedom-project/prisoners-by-country :انظأل (58) 
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الاوقف عت حرمان المدافعلت عت حقوق اإلنسااااااان مت حقوق:م القانونية  بما في ذلك   )هـ( 
 ًالاواصو ال وري مف محامل:م

الاوقف عت اساااااااخدام القوانلت الغامضااااااة الاي تاعلق بمكافحة اإلرهاب واألمت القومي   )و( 
وغلرها مت القوانلت الغامضاااة لساااجت المدافعلت عت حقوق اإلنساااان بسااابب قيام:م بعمل:م المشاااروع في 

 ًمجال حقوق اإلنسان

 ًحقوق اإلنسان أمام المحاكم العسكرية الكف عت محاكمة المدافعلت المدنللت عت )ز( 

 ًتوفلر المساعدة القانونية المساقلة للمدافعلت عت حقوق اإلنسان )ال( 

اتخاذ الادابلر المناساابة ضااد وساااقو اإلعالم الاي تقوم بحمالت تشاا:لر ضااد المدافعلت   )ط( 
 ًخالل مرحلاي ما قبو المحاكمة والمحاكمة في قضاياهم

كاافياة لجميف المادافعلت عت حقوق اإلنساااااااااان المحاجزيت  بماا في ذلك  توفلر الرعااياة ال )ي( 
  ضمان وصول:م إلى/حصول:م على ما هلي

األسااااااارة  وخاصاااااااة الوصاااااااول المناكم إلى األط ال عندما يكون المدافف أحد الوالدهت    ‘1’ 
وضاامان سااجن:م بالقرب مت مدن:م/بلدات:م األصاالية وعدم نقل:م إلى سااجون في أجزاء  

 ًلبلد لزيادة معاقبا:مأخرى مت ا

 ًالمكالمات ال:اتفية ‘2’ 

 ًمواد القراءة ‘3’ 

 ًالعالج الطبي ‘4’ 

 ًالمساعدة الكافية لالبية االحاياجات الماعلقة باإلعاقة ‘5’ 

 ًالاغذية المالقمة ‘6’ 

 ًخدمات الصرف الصحي المالقمة ‘7’ 

ليمياة األخرى والمنكماات غلر  السااااااااامااأل لممثلي األمم الماحادة والمنكماات الادولياة واإلق )ك( 
 ًالحكومية ودبلوماسلي الحكومات األخرى بزيارة المدافعلت المحاجزيت

اإلدالء باناكام ببيانات عامة عت أهمية دور المدافعلت عت حقوق اإلنساااااان في تعزيز   )ل( 
عاداءات  العدالة والمسااااااااااواة والمسااااااااااءلة والانمية المساااااااااادامة  والاحدل علنا في حاالت الا:دهدات واال

 ًالمدافعلت على

عدم إعطاء األولوية في االهامام بالقضااااايا وفقا لالناقاقية أو المن عة السااااياسااااية  بو   )ن( 
 .هنبغي العمو على مجموعة واسعة مت القضايا  سواء كان المدافعون محاجزيت مت قبو حل اء أو خصوم

  بما هليوينبغي للحكومات الاي تبذل ج:ود الدعوة أن تقوم  - 159

الدعوة بصااااورة مناكمة وعلنية إلى إطالق سااااراأل المدافعلت المحاجزيت  وذلك بموافقة   )ل( 
 ًالمدافعلت
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 ًإثارة قضايا المدافعلت عت حقوق اإلنسان المحاجزيت ل ارات طويلة مف الدول األخرى  )ب( 

 طلب الساااااااااماأل لمسااااااااااولل:م بزيارة المدافعلت عت حقوق اإلنساااااااااان الموجودهت رهت ) ( 
 ً االحاجاز

الاصااريع علنا إذا كانت محاكمة أحد المدافعلت عت حقوق اإلنسااان الاي راقب:ا ممثل:ا   )د( 
 .قد اساوفت المعاهلر القانونية الدولية

  وينبغي للماسسات الوطنية لحقوق اإلنسان والمنكمات غلر الحكومية أن تقوم بما هلي - 160

ورا بحشاد اهامام مكثف والقيام بادخو حازم لصاالع  عند اعاقال أحد المدافعلت  القيام ف )ل( 
 ًالشخص المحاجز

 ًدعوة أقارب المدافف عت حقوق اإلنسان للاحدل في المحافو الدولية )ب( 

 .إثارة قضية المدافعلت المحاجزيت ل ارات طويلة في وساقو اإلعالم ) ( 

وغلرها مت العامللت على إطالق سااااااااراأل وباإلضااااااااافة إلى ذلك  هنبغي للمنكمات غلر الحكومية  - 161
النكر في اتخاذ إجراءات أكثر تنسااايقاع فعلى سااابلو المثال  بلنما هنساااق المشاااروع    المدافعلت المساااجونلت

الاذكاري للمدافعلت عت حقوق اإلنسااااااان عمو العدهد مت المنكمات غلر الحكومية إلحياء ذكرى المدافعلت  
د ساااوى القللو مت مثو هذإل اإلجراءات الجما ية أو المنساااقة مت  عت حقوق اإلنساااان الذهت ُقالوا  ال هوج

قباااو المنكماااات غلر الحكومياااة لاجميف الموارد وج:ود اإلعالم والاادعوة مت أجااو المااادافعلت عت حقوق  
 .اإلنسان الموجودهت في السجون 

ني   وينبغي ألعضااااااااااء البرلمااناات وال:لةاات المناخباة األخرى وأعضااااااااااء منكماات المجامف الماد - 162
ذلااك النقااابااات العماااليااة  أن هركزوا على الماادى الطويااو على الماادافعلت عت حقوق اإلنسااااااااااان   في بمااا

 .المحاجزيت  مف إثارة قضاياهم )بناء على موافقا:م( في المحافو العامة والخاصة
 


