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مجلس حقوق اإلنسان

الدورة الثالثة والثالثون
البند  3من جدول األعمال

قرار اعتمده مجلس حقوق اإلنسان في  30أيلول/سبتمبر 2016
 -30/33االحتجاز التعسفي
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يؤكد من جديد املواد  3و 9و 10و 29من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وغريها
من أحكامه ذات الصلة،
وإذ يشري إىل املواد من  9إىل  11ومن  14إىل  22من العهد الددويل اخلدا
املدنية والسياسية،

اداحلقوق

وإذ يش د د ددري أي د د ددا إىل ق د د د د اقو ند د د ددة حق د د ددوق اإلنس د د ددان  42/1991املد د د ددؤق  5آذاق/
مد دداق  ،1991و 50/1997املد ددؤق  15نيسد ددان/أا ي  ،1997وإىل ق د د اقات جملد ددس حقد ددوق
اإلنس د ددان  4/6امل د ددؤق  28أيلول/س د ددب م  ،2007و 9/10امل د ددؤق  26آذاق/م د دداق ،2009
و 18/15امل دؤق  30أيلول/سددب م  ،2010و 16/20املددؤق  6متوز/يوليدده  ،2012و7/24
املؤق  26أيلول/سب م ،2013
وإذ يش ددري ك د ل إىل قد د اق ا معي ددة العام ددة  251/60امل ددؤق  15آذاق/م دداق 2006
اشأن جملس حقوق اإلنسان،
وإذ يشددري إىل قد اقو جملددس حقددوق اإلنسددان  1/5اشددأن اندداس مؤسسددات ا لددس و2/5
اش د ددأن مدون د ددة قواع د ددد الس د ددلوط للمكلر د ددا اوةي د ددات إ د دداق اإلج د د اسات اخلا د ددة للم ل د ددس،
املددؤق ا  18حزي ان/يونيدده  ،2007وإذ يشدددد علد أن ي ددكلف املكلددة االوةيددة اواجبا دده و قددا
هل ين الق اقين وم قيهما،
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يشدد عل أمهية عم الر يق العام املعين ااةح از ال عسري؛
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 -2حييط علما ،ااه مام ،اآ
ال و يات الواقدة يها؛

ال قاقي الصادقة عن الر يق العام ( ،)1مبا

ذل

 -3يكل د د إىل ال د دددول املعني د ددة أن اع د ددي آقاس الر ي د ددق العام د د  ،وأن د د  ،عن د ددد
اةق اس ،اإلج اسات املالئمة ل صحيح وضف من ُسلبوا ح ي هم عسرا ،وأن ُكلف الر يق العامد
عل ما اخت ه من إج اسات؛
 -4يالحد د ا ه ددود ال ددا يب د د هلا الر ي ددق العامد د لوض ددف مب ددادا أساس ددية ومب ددادا
وجيهية اشأن سب اةن صاف واإلج اسات امل علقة حبق ك ش ص يُسل ح ي ه ادالقب عليده
أو اح ازه إقامة دعوى أمام حمكمة؛
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يش ف مجيف الدول عل ما يلي:

(أ)

إيالس اةع باق الواج آلقاس ونداسات الر يق العام ؛

(ب) اختدداذ ال دددااري املالئمددة ل ددمان أن اد شد يعاوا وأنام هددا وةاقسدداوا م وا قددة
مف املعايري الدولية ذات الصلة ومف الصكوط القانونية الدولية الساقية؛
(ج) احرتام و عزيز حق ك ّ ش ص يُقب عليه أو ُحي ز ا همة جنائية أن ميثد
عل د وجدده الس د عة أمددام قددا أ أو أو مسددؤول آ د ا د اول قانونددا ةاقسددة سددلكة ق ددائية ،و أن
حياكم غ ون رتة معقولة أو يُر ج عنه؛

(د) احرتام و عزيز حق ك ش ص ُسل ح ي ه االقب عليه أو اح ازه إقامة
دعوى أمام حمكمة لكي رصد هد ه امكمدة مدن دون إاكداس قانونيدة اح دازه و دأم اداإل اج
عنه إذا كان اةح از غري قانوين ،و قا ةل زاماوا الدولية؛
(ه) ضددمان أن يكددون احلددق املشدداق إليدده الرقد ة الر عيددة (د) أعدداله حمرتمددا ك د ل
حدداةت اةح دداز اإلداقو ،مبددا ذل د اةح دداز اإلداقو ال د و لدده ددلة اال ش د يف امل علددق
ااألمن العام؛
(و) احلد علد أن يُعكد كد شد ص يُقددب
الوقت ومن ال سهيالت ما يكريه إلعداد د اعه ،مبا ذل
اماكمة؛

(ز)

عليدده أو ُحي ددز ا همددة جنائيددة مددن
ة ا ياق حمام وال وا معه؛

ض ددمان أة ُر ددي حد د وف اةح دداز الس ددااق للمحاكم ددة إىل ق ددوي

نزاه ددة

(ح) ددو ري ضددمانات ممددي مددن سددل احل يددة اصددوقة غددري قانونيددة أو عسددرية يمددا
ي ص اأو شك من أشكال اةح از؛
__________
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 -6يس دلّم اددأن األش د ا ال د ين يُسددلبون ح د ي هم اصددوقة غددري قانونيددة أو عسددرية
مع ضون لعمليات اإلعدام اقج نكاق الق اس ،وال ع ي وغريه من ضد وب املعاملدة أو العقوادة
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،وغري ذل من ان هاكات حقوق اإلنسان؛
 -7يش ف مجيف الدول عل أن عاون مف الر يق العام وأن نا جبديدة
لبا ه امل علقة اإج اس زياقات ،ل مكينه من أداس مهام وةي ه مبزيد من الرعالية؛

لبيدة

 -8يُالح د اقل ددق أن نس ددبة كب ددرية ثاا ددة م ددن الن ددداسات العاجل ددة ال ددا وجهه ددا الر ي ددق
العام اقيت من دون قد ،وحيث الدول املعنية عل أن ويل اةه مام الدالزم للندداسات العاجلدة الدا
يوجهها إليهدا الر يدق العامد علد أسدا إنسداين حبدت ودون أن يكدون ذلد حكدم مسدبق علد
اس ن اجا ه النهائية ام ملة ،وللبالغ امل علق االق ية ذاوا عمال ااإلج اس العادو ل قدمي الشكاوى؛
 -9يش د ف الر يددق العام د عل د أن يوا د  ،و قددا ألسددالي عملدده ،زويددد الدددول
املعنيددة مبعلومددات مريدددة ومرصددلة عددن ادعدداسات اةح دداز ال عسددري ا يددة يسددري قدددمي قد س د يف
وموضوعي عل ه ه البالغات من دون املسا ا وقة عاون الدولة املعنية مف الر يق العام ؛
 -10يالحد اقلددق ادال أن الر يددق العامد قدد لقد معلومددات م زايددة عددن األعمددال
اةن قامية الا ي ع هلا األ اد ال ين أ دق الر يق العام اشأهنم قأيا أو نداس عاجال أو ال ين
نر د وا و ددية مددن و دديا ه ،ويدددعو الدددول املعنيددة إىل اخت داذ ال دددااري املالئمددة ملنددف ه د ه األ عددال
وملكا حدة اإل دالت مدن العقداب عددن يدق سدليم مد كع هد ه األ عدال إىل العدالدة وإ احدة سددب
ان صاف مناسبة لل حايا؛
 -11يع د ب عددن جزي د شددك ه للدددول الددا عاونددت مددف الر يددق العام د واس د اات
لكلبات اةس عالم الا قدمها ،ويدعو مجيف الدول املعنية إىل إاداس قوح ال عاون ذاوا؛
 -12حيدديط علمددا ااق يدداح اددأن الر يددق العام د قددد أُال د اددإ الق س د اح اع د األ د اد
الد ين كانددت حدداةوم مع وضددة عليدده ،ويعد ب الوقددت نرسدده عددن اسد يائه إزاس عدددم إ دداد حد
حىت اآلن لعدد كبري من احلاةت؛
 -13يقد ق متديددد وةيددة الر يدق العامد لرددرتة ثدالا سددنوات إضددا ية و قدا لقد اقو نددة
حقوق اإلنسان  42/1991و ،50/1997وق اق جملس حقوق اإلنسان 4/6؛
 -14يالح د اقلددق أن الر يددق العام د ي د ى أن م دواقده غددري كا يددة ألداس مهددام وةي دده
ارعالية ،وة سيما املواقد البش ية الا متس احلاجة إليها ،ويكل إىل األمدا العدام أن يدزود الر يدق
العام اك مدا يلزمده مدن مسداعدة كدي ي دكلف اوةي ده علد مدو مسد دام و عدال ،وة سديما مدن
الل وضف مواقد اش ية ومادية كا ية مت ص ه ،مبا ذل ما ي علق االبعثات امليدانية؛
 -15يق ق موا لة النا

مسألة حاةت اةح از ال عسري و قا ل نامج عمله.

ا لسة 42
 30أيلول/سب م 2016
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[اعُمد ا صويت مس اأغلبية  46و ا مقاا ة شديس وام نداد دولدة واحددة عدن ال صدويت.
وكانت ن ي ة ال صويت كاآليت:
املؤيدون:
اةم دداد ال وس ددي ،إثيواي ددا ،إكد دوادوق ،ألباني ددا ،أملاني ددا ،اإلم دداقات الع اي ددة امل ح دددة،
إندونيسديا ،اداقاغواو ،ال دال ،ال يكدا ،ادن الديم ،انمدا ،او سدوانا ،اوقوندددو،
اوليريددا (دول ددة  -امل ع ددددة القومي ددات) ،وغددو ،ا زائ د  ،مجهوقي ددة كوقي ددا ،مجهوقي ددة
مقدددونيا اليوغوسددال ية سددااقا ،جنددوب أ يقيددا ،جوقجيددا ،السددلرادوق ،سددلو ينيا،
سويس د د ا ،الص د ددا ،غان د ددا ،نس د ددا ،الرلب د ددا ،ن د ددزويال (مجهوقي د ددة  -البوليراقي د ددة)،
يي د ددت ن د ددام ،قكد د د  ،كوا د ددا ،ك د ددوت ديرد د دواق ،الكون د ددو ،كيني د ددا ،ة ري د ددا ،امل د د د ب،
املكسي  ،ملدية ،اململكة الع اية السعودية ،اململكة امل حددة ل يكانيدا العامد
وآي لندا الشمالية ،من وليا ،ناميبيا ،ني رييا ،اهلند ،هولندا
املم نعون:
قريغيزس ان].
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