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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة العشرون

  األعمال جدول من ٣البند 
  ، املدنية والسياسية واالقتصاديةتعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان
   احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك

  * اعتمده جملس حقوق اإلنسانقرار    

    ٢٠/١٦  
  االحتجاز التعسفي    

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

  الصلة، من أحكامه ذات
يل اخلـاص    من العهـد الـدو     ٢٢ إىل   ١٤ ومن   ١١ إىل   ٩ إىل املواد من     وإذ يشري   

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

 ٦/٤، وإىل قـرارات اجمللـس       ١٩٩٧أبريـل   / نيسان ١٥ املؤرخ   ١٩٩٧/٥٠، و ١٩٩١مارس  
 ١٥/١٨، و ٢٠٠٩مـارس   / آذار ٢٦ املـؤرخ    ١٠/٩، و ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٨ املؤرخ
والية الفريق العامـل املعـين      يف آخرها   ، اليت مدد اجمللس     ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٣٠ املؤرخ

  باالحتجاز التعسفي لفترة ثالث سنوات أخرى،

__________ 

سترد القرارات واملقررات اليت يعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف تقرير اجمللـس عـن دورتـه العـشرين                    *  
)A/HRC/20/2(الفصل األول ،. 
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   على أمهية عمل الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي؛يشدد  -١  
، مبـا يف ذلـك      )١( بتقريري الفريق العامل األخرييـن     باهتمام حييط علماً   -٢  
   الواردة فيهما؛التوصيات
 إىل الدول املعنية أن تراعي آراء الفريق العامل، وأن تتخـذ، عنـد              يطلب  -٣  

االقتضاء، اإلجراءات املالئمة لتصحيح وضع من ُسلبت حريتهم تعسفاً، وأن تطلع الفريـق             
  العامل على ما اختذته من إجراءات؛

العامل املعـين   باالحتفال بالذكرى السنوية العشرين إلنشاء الفريق        يرحب  -٤  
  باالحتجاز التعسفي؛

بإنشاء قاعدة بيانات متاحة للعموم تتضمن آراء الفريق العامل          يرحب أيضاً   -٥  
  يف احلاالت الفردية اليت اعتمدها منذ إنشائه؛

  : مجيع الدول على ما يلييشجع  -٦  
  إيالء االعتبار الواجب لتوصيات الفريق العامل؛  )أ(  
  متوافقة تشريعاهتا وأنظمتها وممارساهتا  لضمان أن تظل    الئمة  اختاذ التدابري امل     )ب(   

  ؛الساريةالصلة ومع الصكوك القانونية الدولية  مع املعايري الدولية ذات 
أن  وتعزيز حق كلّ شخص ُيقبض عليه أو ُيحتجز بتهمة جنائية يف             احترام   )ج(   

وناً مبمارسة سلطة قـضائية،      قان وَّلقاضٍ أو أي مسؤول آخر خم      السرعة أمام   ميثل على وجه    
  فرج عنه؛ يغضون فترة معقولة أوأن حياكم يف يف و

 يف إقامة هتجاز أو احهحريته بتوقيفحيرم من احترام وتعزيز حق كل شخص        )د(   
 احتجازه وتأمر بـاإلفراج     شرعيةكي تفصل هذه احملكمة دون إبطاء يف        ل دعوى أمام حمكمة    

  اللتزاماهتا الدولية؛  وفقاً عنه إذا كان االحتجاز غري قانوين
أعاله حمترماً كذلك   ) د(أن يكون احلق املشار إليه يف الفقرة الفرعية         ضمان     ) ه(   

بالتـشريع  اإلداري، مبا يف ذلك إجراء االحتجاز اإلداري الذي له صلة           يف حاالت االحتجاز    
  املتعلق باألمن العام؛

تجز بتهمة جنائيـة مـن      احلرص على أن ُيعطى لكل شخص ُيعتقل أو حي          )و(  
  الوقت ومن التسهيالت ما يكفيه إلعداد دفاعه، ومن ذلك فرصة اختيار حمام والتواصل معه؛

ضمان أال ُتفضي ظروف االحتجاز السابق للمحاكمة إىل تقويض نزاهـة             )ز(  
  احملاكمة؛

__________ 

)١( A/HRC/16/47 ،A/HRC/19/57. 
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 مجيع الدول على أن تتعاون مع الفريق العامل وأن تنظر جبدية            يشجع أيضاً   -٧  
  يف تلبية طلباته املتعلقة بإجراء زيارات، وذلك لتمكينه من أداء واليته مبزيد من الفعالية؛

 للدول اليت تعاونت مع الفريق العامل واسـتجابت    يعرب عن جزيل شكره     -٨  
 مجيع الدول املعنيـة إىل إبـداء روح         لطلباته اخلاصة باحلصـول علـى املعلومات، ويدعو     

  التعاون ذاهتا؛
بأن الفريق العامل قد أُبلغ بإطالق سراح بعض األفراد         بارتياح   حييط علماً   -٩  

الذين كانت حاالهتم معروضة عليه، ويعرب يف الوقت نفسه عن استيائه إزاء العدد الكبري من 
  احلاالت اليت مل ُيتوصَّل إىل حلول هلا بعد؛

 إىل الفريق العامل أن يعد مشروع مبادئ ومبادئ توجيهية أساسـية          طلبي  -١٠  
بشأن سبل االنتصاف واإلجراءات املتعلقة حبق كل شخص مسلوب احلرية على النحو الوارد             

وينبغي أن يكون هدف ذلك املشروع مساعدة الدول األعضاء على          . أعاله) د(٦يف الفقرة   
  اً واالمتثال للقانون الدويل حلقوق اإلنسان؛تنفيذ التزامها بتجنب سلب احلرية تعسف

 ما يلي إىل الفريق العامل لدى إعداده مشروع املبادئ واملبادئ           يطلب أيضاً   -١١  
  :التوجيهية األساسية املشار إليه آنفاً

التماس آراء الدول، ووكاالت األمم املتحدة املعنية، واملنظمات احلكوميـة            )أ(  
مم املتحدة، وباخلصوص اللجنة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان،          الدولية، وهيئات معاهدات األ   

واإلجراءات اخلاصة األخرى، واملؤسسات الوطنية حلقـوق اإلنـسان، واملنظمـات غـري             
  احلكومية، واجلهات صاحبة املصلحة املعنية األخرى؛

عـن القـوانني واألنظمـة      حقوق اإلنـسان    تقدمي تقرير حمدد إىل جملس        )ب(  
أعاله علـى   ) د(٦املتعلقة باحلق املذكور يف الفقرة       واإلقليمية والدولية    الوطنيةواملمارسات  

  الصعد الوطين واإلقليمي والدويل؛
يف وقت الحق بشأن إعداد املشروع  أصحاب املصلحة تنظيم مشاورات مع  )ج(  

  ؛األول للمبادئ واملبادئ التوجيهية األساسية
ألساسـية إىل جملـس حقـوق       تقدمي مشروع املبادئ واملبادئ التوجيهية ا       )د(  

  ، وفقاً لربنامج عمله السنوي؛٢٠١٥اإلنسان قبل هناية عام 
 أن تقدم كل    إىل مفوضيـة األمـم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان      يطلب    -١٢  

ما يلزم من مساعدة ودعم إىل الفريق العامل كي يعد مشروع املبادئ واملبـادئ التوجيهيـة    
  األساسية املذكور أعاله؛
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إىل األمني العام تقدمي كل ما يلزم من املساعدة إىل الفريق العامـل،             يطلب    -١٣  
وال سيما ما حيتاج إليه من موظفني وموارد من أجل االضطالع بواليته بفعالية، وخـصوصاً         

  فيما يتعلق بالبعثات امليدانية؛
  . مواصلة النظر يف مسألة االحتجاز التعسفي وفقاً لربنامج عملهيقرر  -١٤  

  ٣٣سة اجلل
  ٢٠١٢ هيولي/ متوز٦

  .]اعُتمد دون تصويت[

        


