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قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف  26أيلول/سبتمرب 2019
 -22/٤2االحتجاز التعسفي
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يسرتشد مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه،
وإذ يؤك ددد م ددن جدي ددد املد دواد  ٣و ٩و ١٠و ٢٩م ددن اإلعد د ن الع ددامل حلق ددوق اإلنس ددان
وغريها من أحكامه ذات الصلة،
وإذ يشري إىل املواد من  ٩إىل  ١١ومن  ١4إىل  ٢٢من العهد الددوي اخلدا
املدنية والسياسية،

ابحلقدوق

وإذ يش د د ددري أيض د د ددا إىل ق د د د د ا جلند د د ددة حق د د ددوق اإلنس د د ددان  4٢/١٩٩١املد د د ددؤ  5آذا /
مد ددا  ،١٩٩١و 5٠/١٩٩٧املد ددؤ  ١5نيسد ددان/أ ي  ،١٩٩٧وإىل ق د د ا ات جملد ددس حقد ددوق
اإلنس د ددان  4/6امل د ددؤ  ٢8أيلول/س د ددبتمرب  ،٢٠٠٧و ٩/١٠امل د ددؤ  ٢6آذا /م د ددا ،٢٠٠٩
و ١8/١5املؤ  ٣٠أيلدول /سدبتمرب  ،٢٠١٠و ١6/٢٠املدؤ  6متوز/يوليده  ،٢٠١٢و٧/٢4
املؤ  ٢6أيلول/سبتمرب  ،٢٠١٣و ٣٠/٣٣املؤ  ٣٠أيلول/سبتمرب ،٢٠١6
وإذ يش ددري كد د ل إىل قد د ا اجلمعي ددة العام ددة  ٢5١/6٠امل ددؤ  ١5آذا /م ددا
شأن جملس حقوق اإلنسان،

٢٠٠6

وإذ يش د ددري إىل قد د د ا جمل د ددس حق د ددوق اإلنس د ددان  ١/5ش د ددأن ن د ددا مؤسس د ددات اجملل د ددس
وق د د ا  ٢/5شد ددأن مدوند ددة قواعد ددد السد ددلو للمكلفد ددن د ددو ت يف إطد ددا اإلج د د ا ات اخلاصد ددة
للمجل ددس ،امل ددؤ ن  ١8حزي ان/يوني دده  ،٢٠٠٧وإذ يش دددد عل د أن يض د ل املكل د ابلو ي ددة
واجباته وفقا هل ين الق ا ين وم فقيهما،
-١
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يشدد عل أمهية عم الف يق العام املعين اب حتجاز التعسف ؛
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 -٢حي ددي علم ددا ،ابهتم ددا  ،آب د د التق ددا ي الص دداد ة ع ددن الف ي ددق العامد د ( ،)١وم ددن
ضمنها املسائ والتوصيات الوا دة فيها؛
 -٣ي لد إىل الدددول املعنيددة أن تضد آ ا الف يددق العامد يف اعتبا هددا ،وأن تتخد ،
عنددد ا قتضددا  ،اإلجد ا ات امل ئمددة لتصددحي وضد مددن ُسددلبوا حد يتمهم تعسددفا ،وأن تُ لد الف يددق
العام عل ما تتخ من إج ا ات؛
 -4حيددي علمددا ابجلهددود الددي يب د هلا الف يددق العام د ألج د وض د مبدداد أساسددية
ومبدداد توجيهيددة شددأن سددب ا نتصددا واإلج د ا ات املتعلقددة حبددق ك د شددخ يُسددل ح يتدده
ابلقبض عليه أو ابحتجاز يف ف دعوى لدى إحدى احملاكم؛
-5
(أ)

يشج مجي الدول عل القيا مبا يل :
إي

ا عتبا الواج آل ا وندا ات الف يق العام ؛

(ب) اختدداذ التدددا ري امل ئمددة لضددمان أن تبقد تشد يعا ا وأنظمتهددا ومما سددا ا متسددقة
م املعايري الدولية ذات الصلة وم الصكو القانونية الدولية السا ية؛
(ج) احرتا وتعزيدز حدق كد شدخ يُقدبض عليده أو ُحيتجدز تهمدة جنائيدة يف املثدول
خمول قانون مما سةم سل ة قضائية ،ويف حماكمته
عل وجه الس عة أما قاض أو أ مسؤول آ
َّ
يف غضون فرتة معقولة أو اإلفماج عنه؛
(د) اح درتا وتعزيددز حددق ك د شددخ ُسددلب ح يتدده ابلقددبض عليدده أو ابحتجدداز يف
ف دعوى لدى إحدى احملاكم لك تفص من دون إ ا يف مش وعية احتجاز وأتم ابإلفد اج
عنه إذا كان ا حتجاز غري مش وع ،وفقا ملا تقتضيه ا لتزامات الدولية للدولة؛
(هد) ضد ددمان اح د درتا احلد ددق املشد ددا إليد دده يف الفق د د ة الف عيد ددة (د) أع د د يف حد ددا ت
ا حتجاز اإلدا أيضا ،مبا فيها ا حتجاز اإلدا ذ الصلة ابلقانون املتعلق ابألمن العا ؛
(و) احلد علد أن يُع د كد شددخ يُقددبض عليدده أو ُحيتجددز تهمددة جنائيددة مددن
الوق ومن التسهي ت ما يكف إلعداد دفاعه ،ومن مجلة ذل إمكانية تعين حما من ا تيدا
والتواص معه؛
(ز)
(ح)
ا حتجاز؛

ضمان أ تُفض ظ و ا حتجاز السا ق للمحاكمة إىل تقويض نزاهة احملاكمة؛
توفري ضمانت حتم من سل احل ية غري القانوين أو التعسف أ كان شك

(ط) النظ يف استع اض القوانن واملما سات الي من شأهنا أن تؤد إىل ا حتجاز
التعسف  ،مبا يتسق م توصيات الف يق العام ؛
 -6يسددلم أبن األشددخا ال د ين يُسددلبون ح د يتهم صددو ة غددري قانونيددة أو تعسددفية
مع ضون لعمليات اإلعدا ا ج ن اق القضا  ،وللتع ي وغري من ض وب املعاملدة أو العقو دة
القاسية أو ال إنسانية أو املهينة ،ولغري ذل من انتهاكات حقوق اإلنسان؛
__________
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 -٧يشددج مجي د ال دددول عل د التع دداون م د الف ي ددق العام د والنظ د جبدي ددة يف تلبي ددة
طلباته إج ا م ز ات ك يتمكن من أدا مها و يته مبزيد من الفعالية؛
 -8يُ حظ قلق أن نسدبة تدزال كبدرية مدن النددا ات العاجلدة الدي وجههدا الف يدق
العام د مل تلددق ج دوااب ،وحي د الدددول املعنيددة عل د إي د ا هتمددا ال د ز للندددا ات العاجلددة الددي
يوجهها إليها الف يق العام عل أسا إنساين حب ودون أن يُستشد مدن ذلد مسدبقا مدا قدد
خيل د إلي دده الف ي ددق العام د م ددن اس ددتنتاجات هنائي ددة ،وإي د ا هتم ددا ك د ل للب غ ددات املتعلق ددة
ابحلا ت نفسها عم ابإلج ا العاد لتقدمي الشكاوى؛
 -٩يشج الف يق العام عل مواصلة تزويدد الددول املعنيدة ،وفقدا ألسدالي عملده،
مبعلومد ددات مفيد دددة ومفصد ددلة عد ددن ادعد ددا ات ا حتجد دداز التعسد ددف غيد ددة تيسد ددري تقد دددمي د س د د ي
وموضوع عل ه الب غات من دون املسا ض و ة تعاون الدولة املعنية م الف يق العام ؛
 -١٠ي حددظ قلددق ابلد أن الف يددق العامد قددد تلقد كمددا متزايدددا مددن املعلومددات عددن
أعمال انتقامية تع ض هلا أف اد كان الف يق العام قد أصد شأهنم أ أو ندا عاج أو نف وا
توصية مدن توصدياته ،ويددعو الددول املعنيدة إىل اختداذ التددا ري امل ئمدة ملند هد األفعدال وملكافحدة
اإلفد د ت م ددن العق دداب ع ددن ط ي ددق تق دددمي الف دداعلن إىل العدال ددة وإاتح ددة س ددب انتص ددا مناس ددبة
للضحا ؛
 -١١يعد ب عددن جزيد شددك للدددول الددي تعاوند مد الف يددق العامد وأجا د علد
استع ماته ،ويدعو مجي الدول املعنية إىل التحل وح التعاون ذا ا؛
 -١٢حيددي علمددا اب تيدداح أبن الف يددق العام د قددد أُ ل د إبط د ق س د اح عددض األف د اد
ال ين ُع ض عليه حا م ،ويع ب يف الوق نفسه عن استيائه إزا عدد إجيداد حد حدى اآلن
لعدد كبري من احلا ت؛
ث سنوات إضافية وفقا لقد ا
 -١٣يق متديد و ية الف يق العام ث م
اإلنسان  4٢/١٩٩١و ،5٠/١٩٩٧ولق ا جملس حقوق اإلنسان 4/6؛

جلندة حقدوق

 -١4ي ل د إىل الف يددق العام د أن يعددد د اسددة عددن ا حتجدداز التعسددف يف ع قتدده
سياس ددات املخ ددد ات ،علد د النح ددو الد د اقرتح دده الف ي ددق العامد د يف تق يد د إىل جمل ددس حق ددوق
اإلنسددان يف دو تدده الث ثددن( ،)٢وابلتشدداو الوثيددق م د الدددول األعضددا واجملتم د املدددين واملنظمددات
الدولي ددة واإلقليمي ددة ذات الص ددلة ،ووك ددا ت األم ددم املتح دددة وص ددناديقها و اجمه ددا ،و س دديما منه ددا
مكتد األمددم املتحدددة املعددين ابملخددد ات واجل ميددة ،مد متددا ا حدرتا لو يددة كد مددن مكتد األمددم
املتحدددة املعددين ابملخددد ات واجل ميددة والف يددق العام د  ،و دددعم مددن مفوضددية األمددم املتحدددة السددامية
حلقوق اإلنسان ،غية ضمان إد اج استم ا احلظ املف وض يف ه ا الشأن ضمن وسائ تصدد
القضا اجلنائ الفعالة للجد ائم املتصدلة ابملخدد ات ،طبقدا ألحكدا القدانون الددوي ،وح صدا علد
أن يشددتم ه د ا التصددد أيضددا عل د الضددمانت القانونيددة وضددمانت م اعدداة األصددول القانونيددة،
عمد ابلتوصددية الدوا دة يف هد ا الشددأن يف الوثيقددة اخلتاميدة الددي اعتمددد ا اجلمعيددة العامددة يف دو ددا
__________
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ا سددتثنائية املعقددودة يف  ١٩نيسددان/أ ي  ،)٣(٢٠١6وي لد إليدده أن يقددد إىل اجمللددس يف دو تدده
السددا عة واأل عددن تق ي د ا يف ه د ا الشددأن ،وأن يعد ض التق يد عل د جلنددة املخددد ات صددفتها اهليئددة
املكلف ددة يف األم ددم املتح دددة وض د السياس ددات العام ددة ال ددي تت ددوىل املس ددؤولية ال ئيس ددية ع ددن مس ددائ
مكافحة املخد ات؛
 -١5ي حدظ أن الف يددق العامد يتلقد عددددا متزايدددا مددن الب غددات شددأن ادعددا ات
ا حتجدداز التعسددف  ،وي ل د إىل الف يددق العام د فددض عدددد الب غددات املرتاكمددة ابلنظ د فيهددا،
ومواصلة معاجلة مجي احلا ت اجلديدة يف حينها و كفا ة تفاد لرتاكم الب غات يف املستقب ؛
 -١6ي حددظ قلددق أن املدوا د املتاحددة للف يددق العامد غددري كافيددة ،حسد أيدده ،لكد
يؤد مها و يته فعالية ،و سيما املوا د البش ية الي متس احلاجة إليها ،وذل عل الد غم مدن
ت ش دديد عملي ددة ا س ددتع اض ،وي ل د إىل األم ددن الع ددا تزوي ددد الف ي ددق العام د ك د م ددا يلزم دده م ددن
مسدداعدة كد يضد ل و يتدده علد حنددو فعددال ومسددتدا  ،وسددائ منهددا علد اخلصددو أن يضد
حت تص فه موا د ش ية كافية ومضمونة وميكن التنبؤ هبا؛
 -١٧يق مواصلة النظ يف مسألة حا ت ا حتجاز التعسف وفقا لربنمج عمله.

اجللسة ٣٩
 ٢6أيلول/سبتمرب ٢٠١٩
[اعتُمد دون تصوي ].

__________
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