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 جملس حقوق اإلنسان 
 الدورة السادسة

  من جدول األعمال٣البند 

 تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية
  والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية

، إيطاليا،  *، أوكرانيا، آيرلندا  *، أملانـيا، أندورا   *، إسـتونيا  *، إسـبانيا  *أرمينـيا 
، * ليشيت -، مجهورية تيمور    *، بريو، اجلمهورية التشيكية   *، بلجـيكا  *الـربتغال 
، ، سويسرا *، سلوفينيا، السويد  *، سلوفاكيا *، رومانـيا، سان مارينو    *الدامنـرك 

، *، لكسمربغ *، كوبا، التفيا  *، قربص *، غواتـيماال، فرنسـا، فنلـندا      *شـيلي 
 ،*، اململكـة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موناكو        *ليختنشـتاين 

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

  االحتجاز التعسفي-/... ٦

 ،إن جملس حقوق اإلنسان

 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وغريها من أحكامه ذات          ٢٩ و ١٠ و ٩ و ٣ املواد   إذ يعـيد تأكـيد     
 الصلة،

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

 ١٩٩٧/٥٠، و ١٩٩١مارس  / آذار ٥ املؤرخ   ١٩٩١/٤٢ إىل قـرارات جلنة حقوق اإلنسان        وإذ يشـري   
 ،٢٠٠٥أبريل / نيسان١٩ املؤرخ ٢٠٠٥/٢٨، و١٩٩٧أبريل / نيسان١٥املؤرخ 

                                                      

 .دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان *
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جملس حقوق  " واملعنون   ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ املؤرخ   A/60/251 إىل قـرار اجلمعية العامة       وإذ يشـري   
 ،"اإلنسان

 ،٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ املؤرخني ٥/٢ و٥/١ إىل قراريه وإذ يشري 

ية الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي لفترة أخرى مدهتا ثالث سنوات، وفقاً  متديد واليقرر -١ 
 : للقيام مبا يلي١٩٩٧/٥٠ و١٩٩١/٤٢لقراري جلنة حقوق اإلنسان 

أن حيقـق يف حاالت احلرمان من احلرية املفروض تعسفاً أو بأية طريقة أخرى تتناىف مع املعايري                  )أ( 
 يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان أو يف الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة اليت              الدولـية ذات الصلة واملبيَّنة    

 قبلتها الدول املعنية؛

أن يلـتمس وحيصل على املعلومات من احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري              )ب( 
 احلكومية، ويتلقى املعلومات من األفراد املعنيني أو أسرهم أو ممثليهم؛

أن يـتخذ مـا يلزم من إجراءات بناًء على املعلومات اليت ُتقدم إليه خبصوص احلاالت املزعومة         )ج( 
لالحتجاز التعسفي، وذلك بأن يبعث إىل احلكومات املعنية نداءات عاجلة ورسائل، ويوضح هذه احلاالت ويوجِّه 

 النظر إليها؛

مة، لفهم احلالة السائدة يف كل بلد فهماً        أن ُيجـري بعثات ميدانية بناًء على دعوة من احلكو          )د( 
 أفضل، وإدراك األسباب الكامنة وراء حاالت احلرمان من احلرية تعسفاً؛

أن ُيجري مداوالت بشأن مسائل ذات طابع عام تنطوي على موقف مبدئي بغية وضع جمموعة                 )ه( 
 سة احلرمان من احلرية تعسفاً؛متسقة من السوابق ومساعدة الدول، ألغراض الوقاية، على التحسُّب ملمار

أن يقـدِّم إىل جملـس حقـوق اإلنسان تقريراً سنوياً يعرض فيه أنشطته ونتائجه واستنتاجاته                 )و( 
 وتوصياته؛

 : الفريق العامل على القيام مبا يلي لدى اضطالعه بواليتهيشجع -٢ 

 املعروضة عليه، وبوجه خاص أن يعمل بروح التعاون واحلوار مع مجيع األطراف املعنية باحلاالت )أ( 
 مع الدول اليت تقدِّم معلومات ينبغي إيالؤها االعتبار الواجب؛

أن يعمل بالتنسيق مع اآلليات األخرى جمللس حقوق اإلنسان، ومع هيئات األمم املتحدة املختصة  )ب( 
نسان يف هذا التنسيق، وأن     ومع هيئات املعاهدات، مراعياً يف ذلك دور مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإل            

يتخذ كافة التدابري الالزمة لتفادي االزدواجية مع تلك اآلليات، وبوجه خاص فيما يتعلق بالبالغات اليت يتلقاها أو 
 بالزيارات امليدانية؛

 أن يضطلع مبهمته بسرية وموضوعية واستقالل؛ )ج( 
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، وما ورد   )A/HRC/4/40 و E/CN.4/2006/7( بالتقريرين األخريين للفريق العامل      حيـيط علماً   -٣ 
 فيهما من توصيات؛

 إىل الدول املعنية أن تراعي آراء الفريق العامل وأن تتخذ، عند االقتضاء، التدابري املالئمة               يطلب -٤ 
لتصـحيح وضـع األشخاص احملرومني تعسفاً من حريتهم وأن ُتطلع الفريق العامل على ما تكون قد اختذته من                   

 خطوات؛

 :يع الدول على ما يلي مجيشجع -٥ 

 أن تويل االعتبار الواجب لتوصيات الفريق العامل؛ )أ( 

أن تـتخذ التدابري املالئمة قصد ضمان توافق تشريعاهتا وأنظمتها وممارساهتا مع املعايري الدولية               )ب( 
 ذات الصلة ومع صكوك القانون الدويل املنطبقة؛

ه أو ُيحتجز بتهمة جنائية يف احلضور على وجه         أن حتـترم وتعـزِّز حق كلّ شخص ُيقبض علي          )ج( 
السرعة أمام قاٍض أو أي مسؤول آخر مأذون لـه قانوناً مبمارسة سلطة قضائية، وأن يكون لـه احلق يف احملاكمة 

 يف غضون فترة معقولة أو اإلفراج عنه؛

 دعوى أمام أن حتـترم وتعـزِّز حق أي شخص ُحرم من حريته بالتوقيف أو االحتجاز يف إقامة       )د( 
حمكمة لكي تفصل هذه احملكمة دون إبطاء يف قانونية احتجازه وتأمر باإلفراج عنه إذا كان االحتجاز غري قانوين                  

 وفقاً اللتزاماهتا الدولية؛

أعاله، كذلك يف حاالت االحتجاز ) د(أن تضـمن احـترام احلق املشار إليه يف الفقرة الفرعية       )ه( 
  االحتجاز اإلداري القائم على القوانني املتعلقة باألمن العام؛اإلداري، مبا يف ذلك إجراء

 أن حترص على أال ُتفضي ظروف االحتجاز السابق للمحاكمة إىل إضعاف عدالة احملاكمة؛ )و( 

 مجيع الدول املعنية على أن تكفل امتثال أية تدابري تتخذها يف إطار مكافحة اإلرهاب               ُيشـجع  -٦ 
 ية من االحتجاز التعسفي، مراعيةً يف ذلك توصيات الفريق العامل ذات الصلة؛اللتزاماهتا بضمان احلما

 مجيع الدول على أن تتعاون مع الفريق وأن تنظر جبدية يف طلباته املتعلقة بإجراء زيارات، ُيشجع -٧ 
 لتمكينه من أداء واليته مبزيد من الفعالية؛

 العاجلة اليت وجهها الفريق العامل بقيت دون        أن نسبة متزايدة من النداءات    ُيالحظ بعني القلق     -٨ 
الـدول املعنية على أن تويل االهتمام الالزم للنداءات العاجلة اليت يوجهها إليها الفريق العامل على                حيـث   رد، و 

 أساس إنساين حبت ودون أن يكون يف ذلك حكم مسبق على استنتاجاته النهائية احملتملة؛

ليت تعاونت مع الفريق العامل واستجابت لطلباته اخلاصة         للدول ا  ُيعـرب عـن جـزيل شكره       -٩ 
 باحلصول على املعلومات، ويدعو مجيع الدول املعنية إىل أن ُتبدي روح التعاون ذاهتا؛
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 باملعلومات اليت وردت الفريق العامل خبصوص إطالق سراح بعض       ُيحـيط عـلماً مع االرتياح      -١٠ 
وُيعرب يف الوقت نفسه عن استيائه للعدد الكبري من احلاالت اليت مل            األفراد الذين كانت حالتهم معروضة عليه،       

 جتد حالً بعد؛

 إىل األمني العام أن يقّدم إىل الفريق العامل املساعدة الالزمة، وال سيما ما حيتاج إليه من                 يطلب -١١ 
 يدانية؛موظفني وموارد ملواصلة االضطالع بواليته بشكل فعال، وخصوصاً فيما يتعلق بالبعثات امل

 . مواصلة النظر يف هذه املسألة وفقاً لربنامج عملهيقرر -١٢ 

- - - - - 


