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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الثالثة والثالثون

 من جدول األعمال 3البند 

 2016أيلول/سبتمبر  30اعتمده مجلس حقوق اإلنسان في  قرار  
 االحتجاز التعسفي -33/30  

 إن جملس حقوق اإلنسان، 
من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وغريها  29و 10و 9و 3املواد  إذ يؤكد من جديد 

 من أحكامه ذات الصلة،
ويل اخلدا  اداحلقوق من العهد الدد 22إىل  14ومن  11إىل  9إىل املواد من  وإذ يشري 

 املدنية والسياسية،
 آذاق/ 5املددددددددؤق   1991/42إىل قدددددددد اقو  نددددددددة حقددددددددوق اإلنسددددددددان  وإذ يشددددددددري أي ددددددددا   
، وإىل قددددد اقات جملدددددس حقدددددوق 1997نيسدددددان/أا ي   15املدددددؤق   1997/50، و1991 مددددداق 

، 2009آذاق/مدددددداق   26املددددددؤق   10/9، و2007أيلول/سددددددب م   28املددددددؤق   6/4اإلنسدددددان 
 24/7و ،2012متوز/يوليددده  6املدددؤق   20/16، و2010أيلول/سدددب م   30ؤق  املددد 15/18و

 ،2013أيلول/سب م   26املؤق  
 2006آذاق/مددداق   15املدددؤق   60/251إىل قددد اق ا معيدددة العامدددة  وإذ يشدددري كددد ل  

 اشأن جملس حقوق اإلنسان،
 5/2واشددأن اندداس مؤسسددات ا لددس  5/1جملددس حقددوق اإلنسددان  وإىل قدد اق  وإذ يشددري 

اشدددددأن مدوندددددة قواعدددددد السدددددلوط للمكلردددددا اوةيدددددات   إ ددددداق اإلجددددد اسات اخلا دددددة للم لدددددس، 
، وإذ يشدددد علدد  أن ي ددكلف املكلددة االوةيددة اواجبا دده و قددا  2007حزي ان/يونيدده  18 املددؤق ا

 هل ين الق اقين وم  قيهما،
 عل  أمهية عم  الر يق العام  املعين ااةح  از ال عسري؛ يشدد -1 
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، مبا   ذل  (1)عن الر يق العام  ةقي  الصادق اال قآ   ، احييط علما ، ااه مام -2 
 ؛اال و يات الواقدة  يه

إىل الددددددول املعنيدددددة أن   اعدددددي آقاس الر يدددددق العامددددد ، وأن    ددددد ، عندددددد  يكلددددد  -3 
العامد  كلف الر يق هم  عسرا ، وأن  ُ ح ي    وااةق  اس، اإلج اسات املالئمة ل صحيح وضف من ُسلب

 عل  ما اخت  ه من إج اسات؛
مبددددادا أساسددددية ومبددددادا ا هددددود الددددا يبدددد هلا الر يددددق العامدددد  لوضددددف  يالحدددد  -4 

 ادالقب  عليده وجيهية اشأن سب  اةن صاف واإلج اسات امل علقة حبق ك  ش ص ُيسل  ح ي ه 
 ؛أو اح  ازه   إقامة دعوى أمام حمكمة

 مجيف الدول عل  ما يلي: يش ف -5 
 إيالس اةع باق الواج  آلقاس ونداسات الر يق العام ؛ )أ( 
اختدداذ ال دددااري املالئمددة ل ددمان أن  ادد   شدد يعاوا وأنام هددا وةاقسدداوا م وا قددة  )ب( 

 الصلة ومف الصكوط القانونية الدولية الساقية؛ مف املعايري الدولية ذات 
جنائية   أن ميثد   احرتام و عزيز حق كّ  ش ص يُقب  عليه أو حُي  ز ا همة )ج( 

قددا أ أو أو مسددؤول آ دد  اددوال قانونددا  ةاقسددة سددلكة ق ددائية، و  أن  علدد  وجدده السدد عة أمددام 
 ج عنه؛ر   م   غ ون  رتة معقولة أو يُ حياك  

أو اح  ازه   إقامة  القب  عليهح ي ه ا ُسل احرتام و عزيز حق ك  ش ص  )د( 
اح  دازه و دأم  اداإل  اج قانونيدة دون إاكداس   ن مدلكي  رصد  هد ه امكمدة  دعوى أمام حمكمة 

 ةل زاماوا الدولية؛ عنه إذا كان اةح  از غري قانوين، و قا  
ضددمان أن يكددون احلددق املشدداق إليدده   الرقدد ة الر عيددة )د( أعدداله حمرتمددا  كدد ل   )ه( 

 يف امل علددق اإلداقو، مبددا   ذلدد  اةح  دداز اإلداقو الدد و لدده  ددلة اال شدد   حدداةت اةح  دداز 
 ااألمن العام؛

  ددز ا همددة جنائيددة مددن أو حيُ  قددب  عليددهاحلدد   علدد  أن يُعكدد  كدد  شدد ص يُ  )و( 
 ذل     ة ا  ياق حمام وال وا   معه؛مبا   الوقت ومن ال سهيالت ما يكريه إلعداد د اعه، 

ضدددمان أة  ُر ددددي حددد وف اةح  دددداز السدددااق للمحاكمددددة إىل  قدددوي  نزاهددددة  )ز( 
 اماكمة؛
 ددو ري ضددمانات ممدددي مددن سددل  احل يدددة اصددوقة غددري قانونيدددة أو  عسددرية  يمدددا  )ح( 

 ي ص  اأو شك  من أشكال اةح  از؛

__________ 

(1) A/HRC/27/48 وAdd.1–5و ،A/HRC/30/36 وAdd.1–3و ،A/HRC/30/37.  
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الدد ين ُيسددلبون حدد ي هم اصددوقة غددري قانونيددة أو  عسددرية اددأن األشدد ا   يسددّلم -6 
عمليات اإلعدام  اقج نكاق الق اس، وال ع ي  وغريه من ضد وب املعاملدة أو العقوادة ل مع ضون

 ، وغري ذل  من ان هاكات حقوق اإلنسان؛القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
عل  أن   عاون مف الر يق العام  وأن  نا  جبديدة    لبيدة مجيف الدول  يش ف -7 

 وةي ه مبزيد من الرعالية؛مهام  لبا ه امل علقة اإج اس زياقات، ل مكينه من أداس 
 دددة مدددن الندددداسات العاجلدددة الدددا وجههدددا الر يدددق ثااكبدددرية أن نسدددبة   يالحددد  اقلدددق -8 

دون قد، وحيث الدول املعنية عل  أن  ويل اةه مام الدالزم للندداسات العاجلدة الدا من العام  اقيت 
يوجهها إليهدا الر يدق العامد  علد  أسدا  إنسداين حبدت ودون أن يكدون   ذلد  حكدم مسدبق علد  

 لق االق ية ذاوا عمال  ااإلج اس العادو ل قدمي الشكاوى؛للبالغ امل عو اس ن اجا ه النهائية ام ملة، 
الر يدددق العامددد  علددد  أن يوا ددد ، و قدددا  ألسدددالي  عملددده،  زويدددد الددددول  يشددد ف -9 

املعنيددة مبعلومددات مريدددة ومرصددلة عددن ادعدداسات اةح  دداز ال عسددري ا يددة  يسددري  قدددمي قد سدد يف 
 ون الدولة املعنية مف الر يق العام ؛دون املسا  ا  وقة  عامن وموضوعي عل  ه ه البالغات 

أن الر يددق العامدد  قدد  لقدد  معلومددات م زايددة عددن األعمددال  يالحد  اقلددق ادال  -10 
اةن قامية الا ي ع   هلا األ  اد ال ين أ دق الر يق العام  اشأهنم قأيا  أو نداس  عاجال  أو ال ين 

اذ ال ددددااري املالئمدددة ملندددف هددد ه األ عدددال نرددد وا  و دددية مدددن  و ددديا ه، ويددددعو الددددول املعنيدددة إىل اختددد
وملكا حدة اإل دالت مدن العقداب عددن   يدق  سدليم مد  كع هدد ه األ عدال إىل العدالدة وإ احدة سددب  

 ان صاف مناسبة لل حايا؛
للددددول الدددا  عاوندددت مدددف الر يدددق العامددد  واسددد  اات  يعددد ب عدددن جزيددد  شدددك ه -11 

 ل املعنية إىل إاداس قوح ال عاون ذاوا؛لكلبات اةس عالم الا قدمها، ويدعو مجيف الدو 
اددأن الر يددق العامدد  قددد أُالدد  اددإ الق سدد اح اعدد  األ دد اد  حيدديط علمددا  ااق يدداح -12 

الدد ين كانددت حدداةوم مع وضددة عليدده، ويعدد ب   الوقددت نرسدده عددن اسدد يائه إزاس عدددم إ دداد حدد  
 حىت اآلن لعدد كبري من احلاةت؛

لعامدد  لرددرتة ثدالا سددنوات إضددا ية و قدا  لقدد اقو  نددة متديددد وةيددة الر يدق ا يقد ق -13 
 ؛6/4، وق اق جملس حقوق اإلنسان 1997/50و 1991/42حقوق اإلنسان 

أن الر يددق العامدد  يدد ى أن مددواقده غددري كا يددة ألداس مهددام وةي دده  يالحدد  اقلددق -14 
ة سيما املواقد البش ية الا متس احلاجة إليها، ويكل  إىل األمدا العدام أن يدزود الر يدق و ارعالية، 

ة سديما مدن و العام  اك  مدا يلزمده مدن مسداعدة كدي ي دكلف اوةي ده علد  مدو مسد دام و عدال، 
 ، مبا   ذل  ما ي علق االبعثات امليدانية؛  الل وضف مواقد اش ية ومادية كا ية مت  ص  ه

 . و قا  ل نامج عمله ةح  از ال عسريموا لة النا    مسألة حاةت ا يق ق -15 
 42ا لسة 

 2016أيلول/سب م   30
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 و ا  مقاا  ة شديس وام نداد دولدة واحددة عدن ال صدويت.  46اعُ مد ا صويت مس   اأغلبية ]
 وكانت ن ي ة ال صويت كاآليت:

 :املؤيدون
ألبانيددددا، أملانيددددا، اإلمدددداقات الع ايددددة امل حدددددة، اةمدددداد ال وسددددي، إثيوايددددا، إكددددوادوق، 

إندونيسديا، اداقاغواو، ال   دال، ال يكدا، ادن الديم، انمدا، او سدوانا، اوقوندددو، 
امل عدددددة القوميدددات(،  وغدددو، ا زائددد ، مجهوقيدددة كوقيدددا، مجهوقيدددة  -اوليريدددا )دولدددة 

و ينيا، مقددددونيا اليوغوسدددال ية سدددااقا ، جندددوب أ  يقيدددا، جوقجيدددا، السدددلرادوق، سدددل
البوليراقيدددددة(،  - سويسددددد ا، الصدددددا، غاندددددا،   نسدددددا، الرلبدددددا،  ندددددزويال )مجهوقيدددددة

ندددددام، قكددددد ، كوادددددا، كدددددوت ديردددددواق، الكون دددددو، كينيدددددا، ة ريدددددا، امل ددددد ب،   ييدددددت
املكسي ، ملدية، اململكة الع اية السعودية، اململكة امل حددة ل يكانيدا العامد  

 ني رييا، اهلند، هولنداوآي لندا الشمالية، من وليا، ناميبيا، 
 :املم نعون

 .[قريغيزس ان
    


