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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة اخلامسة عشرة

   من جدول األعمال٣البند 
   املدنية والسياسية واالقتصادية ،تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان

  ا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مب

، *، الربتغـال  *، أوروغواي، أوكرانيـا، إيطاليـا     *، إكوادور، أملانيا  *ستونياإاألرجنتني،      
، *، السويد*، سلوفينيا*، رومانيا*، الدامنرك*، اجلمهورية التشيكية*، بولندا، بريو *بلغاريا

، *، ليتوانيـا  *سمربغ، لك *، التفيا *، كندا *، كرواتيا *سويسرا، شيلي، غواتيماال، قربص   
، املكسيك، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الـشمالية،         *، مالطة *ليختنشتاين

  مشروع قرار: *، اليونان*، هنغاريا، هولندا*النرويج، النمسا

    ١٥.../  
  االحتجاز التعسفي

  ،إن جملس حقوق اإلنسان  
املي حلقوق اإلنسان وغريهـا    من اإلعالن الع   ٢٩ و ١٠ و ٩ و ٣ املواد   إذ يعيد تأكيد    

  من أحكامه ذات الصلة،
       من العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق        ٢٢ إىل   ١٤ و ١١إىل   ٩ إىل املواد    وإذ يشري   

  املدنية والسياسية، 
   /  آذار ٥ املـؤرخ    ١٩٩١/٤٢ إىل قراري جلنة حقـوق اإلنـسان         وإذ يشري أيضاً    

 ٦/٤إىل قـراري اجمللـس      و ١٩٩٧أبريل  / نيسان ١٥ املؤرخ   ١٩٩٧/٥٠ و ١٩٩١مارس  
  ،٢٠٠٩مارس / آذار٢٦ املؤرخ ١٠/٩و ،٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٨املؤرخ 

__________ 

  .دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان  *  
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، ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ   ٦٠/٢٥١ إىل قرار اجلمعية العامة      وإذ يشري كذلك    
  ،"جملس حقوق اإلنسان"املعنون 

ع لألمم  بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التاب     " املعنون ٥/١ القرار    إىل وإذ يشري   
مدونة قواعد السلوك للمكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات        " املعنون   ٥/٢والقرار  " املتحدة

، وإذ يشدد علـى أن      ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨املؤرخني  " اخلاصة مبجلس حقوق اإلنسان   
يضطلع مجيع املكلفني بواليات بواجباهتم وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما، وإذ حيث مجيـع             

على التعاون مع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة يف أدائهم ملهامهم وعلى             الدول  
  تقدمي ما يلزمهم من املساعدة،

 السنوية العشرين إلنشاء الفريق العامـل املعـين باالحتجـاز            بالذكرى وإذ حيتفل   
  ،التعسفي، وإذ يغتنم هذه الفرصة إلذكاء الوعي مبسألة احلرمان من احلرية تعسفاً

  ؛عمل الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي أمهيةعلى  يشدد  -١  
      ، )١( بالتقرير األخري للفريق العامل املعين باالحتجـاز التعـسفي         حييط علماً   -٢  

  ؛مبا يف ذلك التوصيات الواردة فيه
 آراء الفريق العامل وأن تتخذ،      اعتبارها يف   تضع الدول املعنية أن     يطلب إىل   -٣  

 االقتضاء، اخلطوات املالئمة لتصحيح وضع األشخاص احملرومني من حريتهم تعسفاً، وأن     عند
  تطلع الفريق العامل على ما اختذته من خطوات؛

  :الدول على ما يليمجيع  يشجع  -٤  
  إيالء االعتبار الواجب لتوصيات الفريق العامل؛  )أ(  
وأنظمتها وممارساهتا متوافقة   اختاذ التدابري املالئمة لضمان أن تظل تشريعاهتا          )ب(  

  صكوك القانونية الدولية السارية؛مع املعايري الدولية ذات الصلة ومع ال
احترام وتعزيز حق كلّ شخص ُيقبض عليه أو ُيحتجز بتهمة جنائية يف أن               )ج(  

قاضٍ أو أي مسؤول آخر خمّول قانوناً مبمارسة سلطة قـضائية،            ميثل على وجه السرعة أمام      
  حاكَم يف غضون فترة معقولة أو أن ُيفرج عنه؛ويف أن ُي
         احترام وتعزيز حق كلّ شخص ُحيرم من حريتـه نتيجـةً للقـبض عليـه            )د(  

لكي تفصل هذه احملكمة دون إبطـاء يف شـرعية           أو احتجازه يف إقامة دعوى أمام حمكمة        
  اللتزاماهتا الدولية؛ ين وفقـاً احتجازه وتأمر باإلفراج عنه إذا كان االحتجاز غري قانو

__________ 

)١( A/HRC/13/30و ،Add.1و ،Add.2و ،Add.3. 
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أعاله حمترماً كذلك   ) د(ضمان أن يكون احلق املشار إليه يف الفقرة الفرعية            )ه(  
اإلداري، مبا يف ذلك االحتجاز اإلداري الذي له صلة بالتشريع املتعلق            يف حاالت االحتجاز    

  باألمن العام؛
أن بتهمة جنائيـة يف     احترام وتعزيز حق كل شخص ُيقبض عليه أو حيتجز            )و(  

 عه ولالتصال مبحام خيتاره بنفسه؛ُيعطى من الوقت ومن التسهيالت ما يكفيه إلعداد دفا

          ضمان أال ُتفضي ظروف االحتجاز الـسابق للمحاكمـة إىل إضـعاف             )ز(  
  نزاهة احملاكمة؛

أن تتعاون مع الفريق العامل وأن تنظر جبدية        مجيع الدول على     يشجع أيضاً   -٥  
  يف االستجابة لطلباته املتعلقة بإجراء زيارات، وذلك لتمكينه من أداء واليته مبزيد من الفعالية؛

أن نسبة مستمرة من النداءات العاجلة اليت وجههـا الفريـق            ُيالحظ بقلق   -٦  
العامل ال تزال دون رّد، وحيث الدول املعنية على أن تويل االهتمام الالزم للنداءات العاجلـة        

جهها إليها الفريق العامل على أساس إنساين حبت ودون أن يكون يف ذلـك حكـم                اليت يو 
  مسبق على استنتاجاته النهائية احملتملة؛

أن ترسل ردوداً منفصلة فيما خيص إحالة نداء         للدول املعنية    ينبغي أنه   يؤكد  -٧  
  اد رأي؛ نفسها عمالً باإلجراء العادي للشكاوى الذي يفضي إىل اعتمعاجل وإحالة القضية

تلقى معلومات متزايدة عن األعمـال       أن الفريق العامل قد      يالحظ بقلق بالغ    -٨  
        االنتقامية اليت يتعرض هلا األفراد الذين أصدر الفريق العامل بشأهنم نـداءات عاجلـة أو آراء               

ذه األفعـال  أو أولئك الذين نفذوا توصيته، وحيث الدول املعنية على اختاذ التدابري املالئمة ملنع ه  
ومكافحة اإلفالت من العقاب بإجراء حتقيقات عاجلة وفعالة يف مجيـع ادعـاءات الترهيـب               

  وفري سبل انتصاف مناسبة للضحايا؛واالنتقام لتقدمي مرتكيب هذه األفعال إىل العدالة وت
 للدول اليت تعاونت مع الفريق العامل واسـتجابت     عن جزيل شكره   يعرب  -٩  

       صول على املعلومات، ويدعو مجيـع الـدول املعنيـة إىل إبـداء روح             لطلباته اخلاصة باحل  
  التعاون ذاهتا؛

 بأن الفريق العامل قد أُبلغ بإطالق سـراح بعـض          حييط علماً مع االرتياح     -١٠  
هتم معروضة عليه، ويعرب يف الوقت نفسه عن استيائه إزاء العـدد            األفراد الذين كانت حاال   
  ؛هلا ول حلإىلبعد ل ُيتوصَّ الكبري من احلاالت اليت مل

 متديد والية الفريق العامل لفترة ثالث سنوات إضافية وفقاً لقـراري            يقرر  -١١  
 ؛ ٦/٤، وقرار اجمللس ١٩٩٧/٥٠ و١٩٩١/٤٢جلنة حقوق اإلنسان 
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 األمني العام أن يضمن تقدمي كل ما يلزم من املساعدة إىل الفريق              إىل يطلب  -١٢  
ج إليه من موظفني وموارد من أجل االضطالع بواليته بشكل فعال، العامل، وال سيما ما حيتا 

  وخصوصاً فيما يتعلق بالبعثات امليدانية؛
 أن تـنظم يف         مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان       إىل   يطلب  -١٣  

، يف حدود املوارد املتاحة، نشاطاً ملدة يومني احتفاالً بالذكرى السنوية العشرين            ٢٠١٠عام  
  إلنشاء الفريق العامل؛

 . مواصلة النظر يف مسألة االحتجاز التعسفي وفقاً لربنامج عملهيقرر  -١٤  

        


