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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة العاشرة

   من جدول األعمال٣البند 

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان املدنية والسياسية واالقتصادية
   احلق يف التنميةية، مبا يف ذلكواالجتماعية والثقاف

، *أوروغواي، أوكرانيا، إيطاليا، الربازيل، الربتغال ، أملانيا،*، إكوادور*، إستونيا*إسبانيا
، *، الدامنرك*، اجلمهورية التشيكية*، بريو*، البوسنة واهلرسك، بولندا*، بلغاريا*بلجيكا
، فرنسا، *، غواتيماال*صربيا، شيلي، سويسرا، *ا، سلوفينيا، السويدـ، سلوفاكي*رومانيا
، املكسيك، *، مالطة*اـ، ليتواني*، لكسمربغ*، كندا، التفيا*اـ، كرواتي*، قربص*فنلندا

، *، النمسا*، النرويج*ة، موناكوـى وآيرلندا الشماليـاململكة املتحدة لربيطانيا العظم
  مشروع قرار*: هولندا، اليابان، اليونان

  االحتجاز التعسفي/... ١٠
   جملس حقوق اإلنسان،إن

 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان وغريهـا مـن أحكامـه             ٢٩ و ١٠ و ٩ و ٣ املواد   إذ يعيد تأكيد    
  الصلة،  ذات

   من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،٢٢ إىل ١٤ و١١ و١٠ و٩ إىل املواد وإذ يشري  

 املؤرخ  ٦/٤، وإىل قرار اجمللس     ١٩٩٧/٥٠ و ١٩٩١/٤٢ إىل قراري جلنة حقوق اإلنسان       وإذ يشري أيضاً    
   املمدِّد لوالية الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي لفترة ثالث سنوات أخرى،٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨

  ـــــــــــــــ

  .دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان  *  
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ويشجعه على مواصـلة تنفيـذ       على أمهية عمل الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي          يشدد  - ١  
  ؛٦/٤واليته، على النحو املبني يف قرار اجمللس 

، مبـا يف ذلـك      )A/HRC/10/21( بتقرير الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي        حييط علماً   - ٢  
  التوصيات الواردة فيه؛

 اخلطوات املالئمة  إىل الدول املعنية أن تراعي آراء الفريق العامل وأن تتخذ، عند االقتضاء،يطلب  - ٣  
  لتصحيح وضع األشخاص احملرومني تعسفاً من حريتهم، وأن تطلع الفريق العامل على ما اختذته من خطوات؛

  : مجيع الدول على ما يلييشجع  - ٤  

  إيالء االعتبار الواجب لتوصيات الفريق العامل؛  )أ(  

ها وممارساهتا مع املعايري الدولية ذات      اختاذ التدابري املالئمة قصد ضمان توافق تشريعاهتا وأنظمت          )ب(   
  ؛املعمول هباالصلة ومع الصكوك القانونية الدولية  

 وتعزيز حق كلّ شخص ُيقبض عليه أو ُيحتجز بتهمة جنائية يف املثول على وجه السرعة                احترام   )ج(   
يف غضون فترة معقولة أو     قاضٍ أو أي مسؤول آخر مأذون لـه قانوناً مبمارسة سلطة قضائية، يف احملاكمة               أمام  

  اإلفراج عنه؛

احترام وتعزيز حق كل شخص ُحرم من حريته بالتوقيف أو االحتجاز يف إقامة دعـوى أمـام                    )د(   
لكي تفصل هذه احملكمة دون إبطاء يف قانونية احتجازه وتأمر باإلفراج عنه إذا كان االحتجاز غري قانوين                  حمكمة  

  اللتزاماهتا الدولية؛ وفقاً 

أعاله حمترماً كذلك يف حاالت االحتجاز ) د(ضمان أن يكون احلق املشار إليه يف الفقرة الفرعية    ) ه(   
  اإلداري، مبا يف ذلك إجراء االحتجاز اإلداري الذي له صلة بالقوانني املتعلقة باألمن العام؛ 

  احملاكمة؛احلرص على أال ُتفضي ظروف االحتجاز السابق للمحاكمة إىل إضعاف نزاهة    )و(   

 مجيع الدول املعنية على أن تكفل امتثال أية تدابري تتخذها يف إطار مكافحة اإلرهـاب                يشجع  - ٥   
  اللتزاماهتا بضمان احلماية من االحتجاز التعسفي، مراعية يف ذلك توصيات الفريق العامل ذات الصلة؛

وضع غري نظامي وملتمسي     مجيع الدول على ضمان محاية املهاجرين املوجودين يف          يشجع أيضاً   - ٦  
اللجوء من االعتقال واالحتجاز التعسفيني واختاذ إجراء ملنع أي شكل من أشكال حرمان املهاجرين وملتمـسي                
اللجوء من حريتهم تعسفاً، ويالحظ مع التقدير أن بعض الدول قد جنحت يف تنفيذ التدابري البديلة عن االحتجاز                  

  لفائدة املهاجرين غري املوثقني؛

بشأن اآلثار النامجة ) A/HRC/10/21( التعليقات اليت أبداها الفريق العامل يف تقريره يالحظ بقلق  - ٧  
  عن الفساد يف اإلعمال الفعلي حلقوق اإلنسان مبا يف ذلك احلق يف أن يسلم املرء من االحتجاز التعسفي؛
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االسـتجابة لطلباتـه     مجيع الدول على أن تتعاون مع الفريق العامل وأن تنظر جبدية يف              يشجع  - ٨  
  املتعلقة بإجراء زيارات، وذلك لتمكينه من أداء واليته مبزيد من الفعالية؛

 أن نسبة متزايدة من النداءات العاجلة اليت وجهها الفريق العامل بقيـت دون رد،               يالحظ بقلق   - ٩  
يها الفريق العامل على أسـاس      وحيث الدول املعنية على أن تويل االهتمام الالزم للنداءات العاجلة اليت يوجهها إل            

   على استنتاجاته النهائية احملتملة؛ مسبقاًإنساين حبت دون أن تصدر حكماً

 للدول اليت تعاونت مع الفريق العامل واسـتجابت لطلباتـه اخلاصـة             عن جزيل شكره   يعرب  - ١٠  
  باحلصول على املعلومات، ويدعو مجيع الدول املعنية إىل إبداء روح التعاون ذاهتا؛

 بإبالغ الفريق العامل بإطالق سراح بعض األفراد الذين كانت حالتهم           حييط علماً مع االرتياح     - ١١  
  معروضة عليه، ويعرب يف الوقت نفسه عن استيائه إزاء العدد الكبري من احلاالت اليت مل جتد حالً بعد؛

ة الالزمة، وال سيما     إىل األمني العام أن يضمن حصول الفريق العامل على كامل املساعد           يطلب  - ١٢  
ما حيتاج إليه من موظفني وموارد من أجل االضـطالع بواليتـه بـشكل فعـال، وخـصوصاً فيمـا يتعلـق                      

  امليدانية؛  بالبعثات

  . مواصلة النظر يف هذه املسألة وفقاً لربنامج عملهيقرر  - ١٣  

- - - - -  

 


