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 -20/43ال عزيي وريززمه ضززب اززرول ايعاضلززة ةو العقوبززة القايززقة ةو ال نسززانقة
ةو ايهقنة :و ية ايقرر اخلاص
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يش ري إىل الق ريريانون ال ريريدو إلق ريريوق اإلنس ريريان وائ ريرياي وائب ريريا
وغ ه من ضروب ائ اململ أو ال قوبمل القاسيمل أو الالإنسانيمل أو ائهينمل،

التوجيهي ريريمل ائت لق ريريمل بلت ري ي

وإذ يؤكد من جديد عدم جواز إخضاع أحد للت ي أو لغ ه من ضروب ائ اململ أو ال قوبمل
القاسيمل أو الالإنسانيمل أو ائهينمل،
وإذ يش ري ري إىل أن عري ري ريريدم الت ري ري ريريرري للت ري ري ري ي وغري ري ري ه مري ري ريرين ض ري ريريروب ائ املري ري ريريمل أو ال قوبري ري ريريمل القاسري ري ريرييمل
ي ري
أو الالإنس ريريانيمل أو ائهين ريريمل ح ري غ ري اب ريريا للتقيي ريريد وج ري الق ريريانون ال ريريدو و ري اح ام ريريه و ايت ريريه
الظري ريريروا ،ري ريريا ذلري ريريل أو ري ريرياح النزاعري ريرياح ائسللري ريريمل الدوليري ريريمل أو الداخليري ريريمل أو أو ري ريرياح ا ضري ري رابح
الداخليمل أو غ ذلل من حا ح ال وار ال اممل ،وأن اإلظر ائ لري للت ري ي وغ ري ه مرين ضريروب ائ املريمل
أو ال قوب ريريمل القاس ريرييمل أو الالإنسري ريريانيمل أو ائهين ريريمل أمري ريدرير لؤك ريريده الل ريريوون الدوليري ريريمل ذاح الل ريريلمل ،وأن الضري ريريما ح
أ ختض لتداب من شأهنا ا لتفاا على ه ا اإل ،
القانونيمل واإلجرائيمل الوا يمل من ه ه األف ال
وإذ يش ري أيض ريريا إىل أن حظ ريرير الت ري ي اع ريريدم ي ريريمل م ريرين واعريريد الق ريريانون ال ريريدو وأن ا ريرياك
الدوليمل واإل ليميمل وا ليمل اع فت أبن حظرير ائ املريمل أو ال قوبريمل القاسرييمل أو الالإنسريانيمل أو ائهينريمل يريدخا
إطار القانون الدو ال ر ،
وإذ يسل أبمهيمل عما ائقرر اخلاص ائ ين سألمل الت ري ي وغري ه مرين ضريروب ائ املريمل أو ال قوبريمل
القاسريرييمل أو الالإنسريريانيمل أو ائهينريريمل جمريريال منري وموافلريريمل الت ري ي وغ ري ه مريرين ضريريروب ائ املريريمل أو ال قوبريريمل
القاسيمل أو الالإنسانيمل أو ائهينمل،
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وإذ يش إىل راري جملس حقوق اإلنسان  1/5بشريأن بنريام مؤسسرياح جملريس حقريوق اإلنسريان
و 2/5بشريريأن مدونريريمل واعريريد السريريلون للمولفريريإ بريريو جح إطريريار اإلج ريراماح اخلاسريريمل التاب ريريمل للم لريريس،
ائ ريريؤرخإ  18حزيران/يوني ريريه  ،2007وإذ يش ريريد عل ريريى أن يض ري ل ائول ريريج بلو ي ريريمل بواجبال ريريه وفق ريريا ري ين
القرارين ومرفقيهما،
يقريريرر متديريريد و يريريمل ائقريريرر اخلريرياص ائ ريريين سريريألمل الت ري ي وغ ري ه مريرين ضريريروب ائ املريريمل
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أو ال قوبمل القاسيمل أو الالإنسانيمل أو ائهينمل لف م ثالث سنواح إضافيمل من أجا:
التماس ائ لوماح مرين اإلوومرياح وائنظمرياح اإلووميريمل الدوليريمل ومنظمرياح املتمري ائريد
(أ)
واألف ريرا وجمموعريرياح األف ريرا فيمريريا يت ل ري بلقضريرياج واإلريريا ح ائزعومريريمل ائت لقريريمل بلت ري ي أو غ ري ه مريرين ض ريريروب
ائ اململ أو ال قوبمل القاسيمل أو الالإنسانيمل أو ائهينمل وللقي ه ه ائ لوماح وفللها واختاذ إجراماح بشأهنا؛
(ب) إجرام زجراح ريمل وافقمل اإلووماح أو بدعوم منها ،ومواسلمل ل زيز اإلريوار م هريا،
ومتاب مل التوسياح ائقدممل التقارير ائوضوعمل ب د الزجراح إىل بلداهنا؛
(ج) إج ريرام راس ريرياح ش ريرياململ لالتاه ريرياح والت ريريوراح والتل ريريدجح ائت لق ريريمل وافل ريريمل ومن ري
الت ري ري ي وغري ري ه م ريرين ض ريريروب ائ امل ريريمل أو ال قوب ريريمل القاس ريرييمل أو الالإنس ريريانيمل أو ائهين ريريمل ،ولق ريريد لوسري ريريياح
ومالحظاح بشأن التداب ائناسبمل ئن ه ه ائمارساح والقضام عليها؛
حتدي ريريد أفض ريريا ائمارس ريرياح ائت لق ريريمل بت ريريداب من ري الت ري ي وغ ري ه م ريرين ض ريريروب ائ امل ريريمل
()
أو ال قوبمل القاسيمل أو الالإنسانيمل أو ائهينمل وائ ا بمل عليها والقضام عليها ،ولبا ل ه ه ائمارساح ول زيزها؛
(هري)

إ ماج منظور جنسا وهنج يركز على الضلاج

ي أعمال و يته؛

مواسلمل الت اون م جلنمل مناهضمل الت ري ي  ،والل نريمل الفرعيريمل ئنري الت ري ي  ،وآليرياح
(و)
األم ري ائتل ريريدم وهياا ريريا ذاح الل ريريلمل ،وعن ريريد ا تض ريريام م ري ائنظم ريرياح وا لي ريرياح اإل ليمي ريريمل ،وائؤسس ريرياح
الوطني مل إلقوق اإلنسان ،وا لياح الو ائيمل الوطنيمل واملتم ائد  ،ا ذلل ائنظماح غ اإلووميمل،
وائسامهمل ل زيز الت اون بإ اجلهاح الفاعلمل ائ كورم أعاله؛
لقد لقرير عرين يري أنشري ته ومالحظالريه واسريتنتاجاله ولوسريياله إىل جملريس حقريوق
(ز)
اإلنسان وفقا لرب مج ع مله ،ولقرير سنوي إىل اجلم يمل ال اممل عن ا تاهرياح والت ريوراح ال امريمل ائت لقريمل
بو يته ،هبدا حتقي أ لى در من الفوائد من عمليمل اإلبالغ؛
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حيث الدول على القيام ا يلي:

أن لت ريرياون ل ريرياو مريريا م ري ائقريريرر اخلريرياص ولسريرياعده أ ام مهامريريه ،ولريريوفر لريريه ي ري
(أ)
ائ لوم اح الالزممل اليت ي لبها ،ولست ي بشوا كاما وسري لنداماله ال اجلمل ،وحيث اإلووماح اليت
مل لرّ ب د على الرسائا اليت أحا ا إليها ائقرر اخلاص على أن لر عليها ون مزيد من التأخ ؛
(ب) أن لست
الزجراح ائ لوبمل إىل بلداهنا؛

ل لباح ائقرر اخلاص لريزجرم بلريداهنا ،ولريدخا

حريوار بنريام م ريه بشريأن

(ج) أن لضمن ،ك نلر هام من عناسر من وموافلمل الت ي وغ ه من ضروب ائ اململ
أو ال قوبريريمل القاسريرييمل أو ائهينريريمل ،أ أتمريرير أي سريريل مل أو أي مسريريؤول أبي عقوبريريمل أو عمريريا انتقريريامي أو ختويريريج
أو أي شريريوا آخريرير مريرين أشريريوال اإليري ام ضريريد أي شريريج أو اعريريمل أو يريريمل ،ريريا ذلريريل األشريريجاص
ائسريريلوبمل حريريته  ،بسريريب اللريريا أو سري يه إىل ا للريريال بئقريريرر اخلريرياص أو أبي هياريريمل وطنيريريمل أو وليريريمل
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مري ريرين هياري ريرياح الرسري ريريد أو الو ايري ريريمل ال املري ريريمل جمري ريريال منري ري وموافلري ريريمل الت ري ري ي وغري ري ه مري ريرين ضري ريريروب ائ املري ريريمل
أو ال قوبمل القاسيمل أو الالإنسانيمل أو ائهينمل ،وأ يقوما ب لل أو يسملا به أو يت اوزا عنه؛
()

أن لضمن ائتاب مل السليممل لتوسياح ائقرر اخلاص واستنتاجاله؛

(هري) أن ل تمري ريريد هن ري ريريا يركري ريريز علري ريريى الضري ريريلاج ويراعري ريريي الفري ريوارق بري ريريإ اجلنسري ريريإ موافلري ريريمل
الت ي وغ ه من ضروب ائ اململ أو ال قوبمل القاسيمل أو الالإنسانيمل أو ائهينمل ،م إيالم اهتمام خاص
رام واحتياجاح الضلاج وض السياساح وغ ذلل من األنش مل ائتللمل إبعا م التأهيا والو ايريمل
وائساململ عن الت ي وغ ه مرين ضريروب ائ املريمل أو ال قوبريمل القاسرييمل أو الالإنسريانيمل أو ائهينريمل ،وال نريج
الق ري ريريائ عل ري ريريى ن ري ريريوع اجل ري ريرينس ال ري ري ي يش ري ريريوا ل ري ري يبا أو غ ري ري ه م ري ريرين ض ري ريريروب ائ امل ري ريريمل أو ال قوب ري ريريمل القاس ري ريرييمل
أو الالإنسانيمل أو ائهينمل؛
أن للبح أطرافا الفا يريمل مناهضريمل الت ري ي وغري ه مرين ضريروب ائ املريمل أو ال قوبريمل
(و)
القاسيمل أو الالإنسانيمل أو ائهينمل وبرولوكو ا ا ختياري علريى سريبيا األولويريمل ،وأن حتريد أو لنشريا آليرياح
و ائي مل وطنيمل مستقلمل وف الريمل ئنري الت ري ي وغري ه مرين ضريروب ائ املريمل أو ال قوبريمل القاسرييمل أو الالإنسريانيمل
أو ائهينمل الو ت ائناس ؛
أن لضريريمن ائتاب ريريمل ائناسريريبمل لالسريريتنتاجاح والتوسريريياح وطلبريرياح اإللريريول علريريى مزيريريد
(ز)
من ائ لوماح وا رام ائت لقمل بلبالغاح الفر يمل ائقدممل من هيااح ائ اهداح ذاح الللمل ،ا ذلل
جلنمل مناهضمل الت ي والل نمل الفرعيمل ئن الت ي ؛
(ح) أن لنظري ريرير لقري ريريد الري ريريدع الوري ريريا إىل سري ريريندوق األمري ري ائتلري ريريدم للتربعري ريرياح لضري ريريلاج
الت ري ي واللريندوق اخلرياص ائنشريأ وجري الربولوكريول ا ختيرياري لفا يريمل مناهضريمل الت ري ي وغري ه مريرين
ضروب ائ اململ أو ال قوبمل القاسيمل أو الالإنسانيمل أو ائهينمل؛
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حييط علما م التقدير بتقرير ائقرر اخلاص()1؛

ي ل ري إىل األمريريإ ال ريريام أن يوفريريا ،حريريدو اإلطريريار ال ريريام ئيزانيريريمل األم ري ائتلريريدم،
-4
لريريوف ريريدر كريرياا ومسريريتقر مريرين ائريريوتفإ والتس ريريهيالح وائ ريوار الالزمريريمل للمقريريرر اخلريرياص ،مراعيريريا ذل ريريل
ما أبدله الدول األعضام من أتييد وي ئن وموافلمل الت ي ومساعدم ضلاجه؛
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يقرر مواسلمل النظر

ه ه ائسألمل وفقا لرب مج عمله السنوي.
اجللسمل 45

[اعتُ ِمد ون للويت].
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