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ǹȂƬǈǳơȁ ƨǼǷƢưǳơ Ƨǁȁƾǳơ  
 ƾǼƦǳơÓÖ) Ɨ (ƪǫƚŭơ ǱƢǸǟȋơ ǱȁƾƳ ǺǷ*  

     ƢȀºƬȇƢŧȁ ǹƢǈºǻȍơ ǩȂǬƷ ǄȇǄǠƫ :  ǀºȈǨǼƫ
ǹƢǈǻȍơ ǩȂǬŞ ƨǬǴǠƬŭơ ǭȂǰǐǳơ        

    ǈººǻƛȐǳơ ȁƗ ƨȈººǇƢǬǳơ ƨººƥȂǬǠǳơ ȁƗ ƨººǴǷƢǠŭơ ƣȁǂººǓ ǺººǷ ǽŚººǣȁ ƤȇǀººǠƬǳơ ƨȈǻƢ
ȁƗ ƨǼȈȀŭơ  
  

    ǵƢǠǳơ śǷȋơ ǺǷ ƧǂǯǀǷ  
  

                 ǆºǴĐ ǍƢºŬơ ǁǂǬǸǴǳ ƪǫƚŭơ ǂȇǂǬƬǳơ ƨǷƢǠǳơ ƨȈǠǸŪơ ńƛ ǲȈŹ ǹƘƥ ǵƢǠǳơ śǷȋơ ǥǂǌƬȇ
                    ƨȈǻƢǈºǻƛȐǳơ ȁƗ ƨȈºǇƢǬǳơ ƨºƥȂǬǠǳơ ȁƗ ƨºǴǷƢǠŭơ ƣȁǂºǓ ǺºǷ ǽŚºǣȁ ƤȇǀǠƬǳƢƥ řǠŭơ ǹƢǈǻȍơ ǩȂǬƷ

ȁƗ ƛ ǹơȂƻ �ƨǼȈȀŭơ . ǁơǂǬǳ ƢǬǧȁ ǵƾǬŭơ �ǄȇƾǼȈǷ ƨǷƢǠǳơ ƨȈǠǸŪơÓÔ/ÎÓÎ.  
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           ƣȁǂººǓ ǺººǷ ǽŚººǣȁ ƤȇǀººǠƬǳƢƥ řººǠŭơ ǍƢººŬơ ǁǂººǬǸǴǳ ƪººǫƚŭơ ǂººȇǂǬƬǳơ
ƨǼȈȀŭơ ȁƗ ƨȈǻƢǈǻƛȐǳơ ȁƗ ƨȈǇƢǬǳơ ƨƥȂǬǠǳơ ȁƗ ƨǴǷƢǠŭơ  

    

  ǃƲȁǶ  
   ƨººǷƢǠǳơ ƨººȈǠǸŪơ ǁơǂººǬƥ ƆȐººǸǟ ǵƾººǬŭơ �ǂººȇǂǬƬǳơ ơǀººǿ ĿÓÔ/ÎÓÎ ǍƢººŬơ ǁǂººǬŭơ ŀƢººǠȇ �

                  ǲƟƢǈºǷ ƨºǼȈȀŭơ ȁƗ ƨȈǻƢǈºǻƛȐǳơ ȁƗ ƨȈºǇƢǬǳơ ƨƥȂǬǠǳơ ȁƗ ƨǴǷƢǠŭơ ƣȁǂǓ ǺǷ ǽŚǣȁ ƤȇǀǠƬǳƢƥ řǠŭơ
ǾƬȇȏȂƥ ƨǳȂǸǌŭơ ǲƟƢǈŭơ ǩƢȈǇ Ŀ ơǂƻƚǷ ƩĈƾƳ ƩơǁȂǘƫȁ ǍƢƻ ǲǰǌƥ ǪǴǬǳơ Śưƫ.  

   ơ ƢȈǻƾºººǳơ ƾºººǟơȂǬǳơ ǹƛ      ȅƽƢǐºººƬǫȏơ ǆºººǴĐơ ƢºººǿǂǫƗ Ŗºººǳơ ƔƢǼƴǈºººǳơ ƨºººǴǷƢǠŭ ƨºººȈƳƿȂǸǼǳ
  Ǿºººººººȇǁơǂǫ Ŀ ȆǟƢºººººººǸƬƳȏơȁÓÓÐ ǶȈºººººººƳ )ƽ-ÏÑ ( ƹǁƚºººººººŭơÐÎǃȂºººººººŤ / ǾºººººººȈǳȂȇÎÖÒÔ  

  ȁÏÍÔÓ) ƽ-ÓÏ (  ƹǁƚŭơÎÐ  ǁƢºȇƗ /   ȂȇƢºǷÎÖÔÔ        ǵǄºǴŭơ Śºǣ ǹȂǻƢºǬǳơ ǭȂǰºǏ śºƥ ǺºǷ ƾºǠĄƫ �
     ƢȀººƦǻơȂƳ ǦººǴƬű ǺººǷ ƔƢǼƴǈººǳơ ǩȂººǬƷ ŚǈººǨƬǳ ƨººȈŷƗ ǂººưǯȋơ .ǹƗ ńƛ ǂǜǼǳƢººƥȁ  ƾººǟơȂǬǳơ ǽǀººǿ 

    ǵƢǟ Ŀ ƩƾǸĄƬǟơÎÖÒÒ      ǺǷǄǳơ ƢǿǃȁƢš ƾǫ ƢȀǷƢǰƷƗ ǒǠƥ ǹƜǧ � .     ǑơǂǠƬºǇȏơ ƨºȈǴǸǟ ǲǰǌƫȁ
                 ƢȈǻƾºǳơ ƾºǟơȂǬǳơ ǹƘǌºƥ ƨȇȂǔºǠǳơ ƣƢƥ ƵȂƬǨŭơ Ņȁƾǳơ ȆǷȂǰūơ ƔơŐŬơ Ǫȇǂǧ ƢǿȏȂƬȇ Ŗǳơ ƨȇǁƢŪơ
                   �ƨºǴǷƢǠŭơ ƔȂºǇ ƣȁǂºǓ ǺºǷ ǽŚºǣȁ ƤȇǀºǠƬǳơ ǂºǜƷ ƨǠȈƦǗȁ ǩƢǘǻ ǶȀǧ ǄȇǄǠƬǳ ƨǏǂǧ ƨȈƳƿȂǸǼǳơ 
               ǵǃȐºǳơ ƨºǳƢǠǨǳơ ŚƥơƾºƬǳơȁ �ƢȀºǼǟ ƨºƦƫǂƬŭơ ǁƢºƯȉơȁ �ƩƢºǇǁƢǸŭơ ǽǀºǿ ƢºȀȈǧ ƭƾºŢ Ŗºǳơ ƩƢǫƢȈǈǳơȁ

ƢȀǠǼŭ ƢǿƿƢţơ.  
          ƢȀǴǸǌººȇ Ŗººǳơ ƩȏƢººĐơ ǺººǷ ƧƽƾººŰ ƩȏƢººů ǂººȇǂǬƬǳơ ơǀººǿ Ŀ ǍƢººŬơ ǁǂººǬŭơ ǱȁƢººǼƬȇȁ

ǂƳȍơ ƩƢǻƢǸǔººǳơȁ ŚȇƢººǠŭơ ǺººǷ ƨººǟȂǸů ǑǂººǠȇȁ �ǑơǂǠƬººǇȏơººǠƬǳơ ǂººǜƷ ńƛ ƨººȈǷơǂǳơ ƨººȈƟơ Ƥȇǀ
ȁƗ         �ƨººȈǴǸǠǳơȁ ƨººȈǻȂǻƢǬǳơ ƨººȈƷƢǼǳơ ǺººǷ �ƢººȀǬȈƦǘƫ ȆººǤƦǼȇ Ŗººǳơȁ ƨººǴǷƢǠŭơ ƔȂººǇ ƣȁǂººǓ ǺººǷ ǽŚººǣ

ƨȇǂūơ ǺǷ ǹƢǷǂūơ ƩȏƢƷ ǞȈŦ ȄǴǟ �Ňƽȋơ ƾūơ ƢǿǁƢƦƬǟƢƥ.  
    ȁƗ ǒººǠƥ ǺººǷ ƮȇƾººƸƬǳơ ńƛ ƾººǟơȂǬǳơ ƱƢººƬŢ ȏȁ   ƨǴººǏƢūơ ƩơǁȂººǘƬǳơ ƔȂººǓ Ŀ ƢººȀȀƳ

Ŀ        ūơ ȄǴǟ ƆƢǔȇƗ ƤŸ ǲƥ �ƤǈƸǧ Ņȁƾǳơ ǹȂǻƢǬǳơ         ƨºǸƟȐŭơ ƨºŪƢǠŭƢƥ ƢºȀǷơǄƬǳơ ƽƾš ǹƗ ƩƢǷȂǰ
     Ʒȏơ ǲººǛ Ŀ �ƨººȇǂūơ ǺººǷ śǷȁǂººƄơ ǍƢƼººǋȋơ ƩƢººƳƢȈƬƷȏ    ƨǴȈººǏȋơ ǶȀººƬǷơǂǰǳ ǵƢººƬǳơ ǵơǂººƬ

ƢǷȁ               ŚȇƢºǠŭơȁ ƾǟơȂǬǳơ ǀȈǨǼƬƥ ǑȂȀǼǳơ ǲƳƗ ǺǷ Ǯǳƿȁ �ƨȈǇƢǇƗ ƩƢǻƢǸǓȁ ǩȂǬƷ ǺǷ ǶŮ ƤŸ
ƾǟơȂǬǳơ ǮǴƫ ƢȀǼǸǔƬƫ Ŗǳơ ƢȈǻƾǳơ.  
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   ȏȁƗ-  ƨǷƾǬǷ  
Î -  ººǿ ƧǂººǬǨǳơ ǵƢººǰƷƘƥ ȐººǸǟ ǵƾººǬŭơ �ǂººȇǂǬƬǳơ ơǀÑÎ ƨººǷƢǠǳơ ƨººȈǠǸŪơ ǁơǂººǫ ǺººǷ ÓÔ/ÎÓÎ �
Ȃǿ               ƨºǴǷƢǠŭơ ƣȁǂǓ ǺǷ ǽŚǣȁ ƤȇǀǠƬǳƢƥ řǠŭơ ǍƢŬơ ǁǂǬŭơ ǾǷƾǬȇ ȅǀǳơ ǂǌǟ ǆǷƢŬơ ǂȇǂǬƬǳơ

ńƛ ƨǼȈȀŭơ ȁƗ ƨȈǻƢǈǻƛȐǳơ ȁƗ ƨȈǇƢǬǳơ ƨƥȂǬǠǳơ ȁƗƨǷƢǠǳơ ƨȈǠǸŪơ .  
Ï -               ǹƢǈºǻȍơ ǩȂºǬƷ ǆºǴů ńƛ ƨºǷƾǬŭơ ǂȇǁƢºǬƬǳơ ńƛ ǽƢºƦƬǻȏơ ǾºƳȂȇ ǹƗ ǍƢºŬơ ǁǂºǬŭơ ƽȂȇȁ
Ŀ  ǺȇǂǌǠǳơȁ ƨȈǻƢưǳơ Ǿƫǁȁƽ)A/HRC/22/53 ȁ Adds. 1-5.(  
  

   ƢȈǻƢƯ-  ƨȇȏȂǳƢƥ ƨǴǐƬŭơ ƨǘǌǻȋơ  
   ǦǳƗ-  Ǭǳơ ƩơǁƢȇǄǳơƨȇǂǘ  

Ð -                   ǺȇǂºƸƦǳơ ńƛ Ƣºđ ǵƢȈǬǳơ ǁǂǬŭơ ǺǷ ǹƢǯ Ŗǳơ ƨȇǂǘƌǬǳơ ƧǁƢȇǄǳơ ǹƗ ǺǷ ǍƢŬơ ǁǂǬŭơ ǦǇƘȇ
   ǵƢǟ ĿÏÍÎÐ        ƆơƾºƳ ƧŚǐºǫ ƧǂºƬǨƥ ƢǿƾºǟȂǷ ǲºƦǫ ƨȈǻƢưǳơ ƧǂǸǴǳ ƨǷȂǰūơ ƢēƘƳǁƗ  .   ǑǂºǠƫ Ń Ƣºŭȁ

ǂººǷȋơ Ǟººǫơȁ Ŀ ƔƢººǤǳƛ ǲººȈƳƘƬǳơ ơǀººǿ ǍƢººŬơ ǁǂººǬŭơ ŐººƬǟơ �ƨººǴȇƾƥ ƾººȈǟơȂǷ ƨººǷȂǰūơ .ººǳƿ ǞººǷȁ �Ǯ
 ǵƢǟ Ŀ ƧǁƢȇǄǳ ƾȈǟơȂǷ ƾȇƾŢ ȄǴǟ ƨǷȂǰūơ ǞǷ ǲǸǠǳơ ǍƢŬơ ǁǂǬŭơ ǲǏơȂȇÏÍÎÑ.  

Ñ -       ƾººǴƦǳơ ńƛ ƧǁƢººȇǄƥ ǵƢººȈǬǴǳ ƢººǻƢǣ ƨººǷȂǰƷ ǺººǷ ƨººȀƳȂŭơ ƧȂǟƾººǳƢƥ ǍƢººŬơ ǁǂººǬŭơ ƤººƷǂȇȁ
Ŀ  ǵƢǟ ǺǷ Śƻȋơ ǞƥǂǳơÏÍÎÐƨƷǂƬǬŭơ ƾȈǟơȂŭơ ƾȈǯƘƫ ǂǜƬǼȇ Ȃǿȁ �.  
Ò -       ǳơ śƫǁƢȇǄǳơ ǹȋ ǍƢŬơ ǁǂǬŭơ ǦǇƘȇȁ         Ŀ ƢºǸđ ǵƢºȈǬǳơ ǁǂǬŭơ ǺǷ ǹƢǯ śƬǴǳơ śƬȇǂǘǬ   ǵƢºǟ

ÏÍÎÐ             śƬºȈǼǠŭơ śƬǷȂºǰūơ ǺºǷ ƤǴǘƥ ƨȈǻƢưǳơ ƧǂǸǴǳ ƢƬǴƳƘƫ ƾǼǴȇƢƫȁ ȏƢǸȈƫơȂǣ ńƛ  .    ǁǂºǬŭơ ǲºǸǠȇȁ
 ǵƢǟ ǺǷ Śƻȋơ Ǟƥǂǳơ Ŀ śƫǁƢȇǄǴǳ ƾȈǟơȂǷ ƾȇƾŢ ǲƳƗ ǺǷ śƬǷȂǰūơ ǞǷ ǍƢŬơÏÍÎÑ.  

Ó -    ººǳ ǾººƳȂƫ ǹƗ ǾººƦǴǗ ȄººǴǟ ǍƢººŬơ ǁǂººǬŭơ ǂººǏƗȁ  ƧƾººƸƬŭơ ƩƢººȇȏȂǳơ ƨººǷȂǰƷ ǺººǷ ƧȂººǟƽ Ǿ
             Ǿºȇƾǳ ƨǳȂƦǬǷ ǹȂǰƫ Ǖȁǂǋ Ǫǧȁ �ƢƥȂǯ �ȂǷƢǻƢƬǻơȂǣ ƲȈǴƻ Ŀ ǃƢƴƬƷȏơ ǄǯǂǷ ƧǁƢȇǄǳ ƨȈǰȇǂǷȋơ .

       ǾºººŻƾǬƫ ƾºººȈǟƌƗ ȅǀºººǳơȁ �ƧƾºººƸƬŭơ ƩƢºººȇȏȂǳơ ǲºººƻơƽ ǹȂƴǈºººǳơ ƧǁƢºººȇǃ ńƛ ȆºººǷơǂǳơ ǾºººƦǴǗ ƢºººǷƗȁ
Ŀ ÎÒ ǁƢȇƗ/ ȂȇƢǷÏÍÎÐƽǂǳơ ǂǜƬǼȇ ǱơǄȇ Ȑǧ �.  
Ô -      ǲǯ ƢƬǷȂǰƷ ƪȀƳȁȁ          ǁǂºǬŭơ ǲºǸǠȇȁ �ǺȇƾǴƦǳơ ƧǁƢȇǄǳ śƫȂǟƽ ǮȈǈǰŭơȁ ƢȈƳǁȂƳ ǺǷ

  ƾººȈǟơȂŭơ ƾººȇƾƸƬǳ śƬǳȁƾººǳơ ǞººǷ ǍƢººŬơ .    ƨǔººǿƢǼǷ ƧǁƽƢººƦǷ ǺººǷ Ƕǟƾººƥ �ǍƢººŬơ ǁǂººǬŭơ ǵǄººƬǠȇȁ
      ǺǘǼººǋơȂƥ ƨººȈǰȇǂǷȋơ ƨººǠǷƢŪơ Ŀ ňƢǈººǻȍơ ǹȂǻƢººǬǳơȁ ǹƢǈººǻȍơ ǩȂººǬƷ Ǆººǯǂŭ ƨººǠƥƢƬǳơ ƤȇǀººǠƬǳơ

ȁ ǆǻȂƫ ńƛ ƨǠƥƢƬǷ ƩơǁƢȇǄƥ ǵƢȈǬǳơ �ƨǸǏƢǠǳơ ǵƢǟ Ŀ ǹƢƬǈǰȈƳƢǗÏÍÎÑ.  
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   ƔƢƥ-  ƩơǁȁƢǌŭơȁ ǑȁǂǠǳơ Ǻǟ ƨƄ  
Õ -     Ŀ ǍƢºŬơ ǁǂººǬŭơ ȄºǬǳƗÎÐǕƢƦººǋ /  ǂºȇơŐǧÏÍÎÐ  ǝȂººǓȂǷ Ŀ ƨȈǈºȈƟǁ ƨººǸǴǯ ” ǶººǷȋơ

 ƤȇǀǠƬǳơȁ ƧƾƸƬŭơ :          ǲºȈǿƘƬǳơ ƧƽƢºǟƛ ǱƢºǸǟƗ ǞºǷ ǲºǷƢǠƬǳơ ƨȈǨȈǯ “         řǗȂºǳơ ǞºǸƴƬǴǳ Ƨȁƾºǻ ǁƢºǗƛ Ŀ
Ƴ ƨǠǷƢƳ Ŀ Ŀ ƩƾǬĄǟ �ƤȇǀǠƬǳơ ƨŪƢǠǷ ƲǷơŐǳƨǸǏƢǠǳơ ǺǘǼǋơȁ �ǺǘǼǋơȁ ƱǁȂ.  

Ö -    ĿȁÎ ǁơƿƕ /  ǅǁƢǷÏÍÎÐ            ǭǁȂºȇȂȈǻ ƨºǼȇƾǷ ȆǷƢºŰ ƨºƥƢǬǻ Ŀ ƨǸǴǯ ǍƢŬơ ǁǂǬŭơ ȄǬǳƗ �
ƨǴȇȂǗ ƩơǂƬǨǳ ȅƽơǂǨǻȏơ ǆƦūơ ǹƘǌƥ.  

ÎÍ -   ǺººǷ ƧǂººƬǨǳơ ĿȁÑ ńƛ Ôǁơƿƕ / ǅǁƢººǷÏÍÎÐ  ǆººǴů ńƛ ǽǂȇǁƢººǬƫ ǍƢººŬơ ǁǂººǬŭơ ǵƾººǫ �
ǺȇǂǌǠǳơȁ ƨȈǻƢưǳơ Ǿƫǁȁƽ Ŀ ǹƢǈǻȍơ ǩȂǬƷ) A/HRC/22/53 ȁ Adds. 1-5(  ƨǘǌºǻƗ Ŀ ǭǁƢǋȁ �

  ǞȈººǓơȂǷ ǹƘǌººƥ ƨººȈƦǻƢƳ”   ƨȈƟƢǼưƬººǇơ ƩơƔơǂƳƜººƥ ǍƢƼººǋȋơ ǶȈǴǈººƫȁ ƤȇǀººǠƬǳơ Ǻººǟ ƨǳƔƢǈººŭơ“ �
ȁ ”ǵơƾººǟȍơ ǁȂƥƢººǗ ƧǂǿƢººǛȁ ȅƽơǂººǨǻȏơ ǆƦººūơ“ ȁ �” ƨººǴǷƢǠŭơ ƔȂººǇȁ ƤȇǀººǠƬǳơ ǞººǼǷ ǲȈƦººǇ Ŀ
Ŀ ǺǯƢººǷƗƨȈƸǐººǳơ ƨººȇƢǟǂǳơ ŉƾººǬƫ “ ȁ �” ƨƸǐººǳơ Ŀ ǪūƢººƥ ǱƢººǨǗȋơ ǞººƬŤ ȄººǴǟ ǦººǼǠǳơ ǂººƯƗ“ �
ȁ ”ƭơƾƷȋơ ǃƢƴƬƷơ ǥȁǂǛ Ŀ ƨȈǻƾƦǳơȁ ƨȈǴǬǠǳơ ƨƸǐǳơ“.  

ÎÎ -    ĿȁÎÏ ǁơƿƕ /  ǅǁƢǷÏÍÎÐ              ǩȂºǬū ƨºȈǰȇǂǷȋơ ǹơƾºǴƦǳơ ƨºǼŪ ǵƢºǷƗ ǍƢŬơ ǁǂǬŭơ ǲưǷ �
ūơ ǱƢǸǠƬǇơ Ŀ ǃȁƢƴƬǳơ ǹƘǌƥ �ƨǸǏƢǠǳơ ǺǘǼǋơȁ Ŀ �ǹƢǈǻȍơśƬǰȇǂǷȋơ Ŀ ȅƽơǂǨǻȏơ ǆƦ.  

ÎÏ -   ĿȁÏÏǁơƿƕ / ǅǁƢººǷÏÍÎÐ      �ȂȇƾººȈǨǳƢƥ ǱƢǐººƫơ ǪººȇǂǗ Ǻººǟ �ǍƢººŬơ ǁǂººǬŭơ ǭǁƢººǋ �
Ŀ    ǝȂǓȂǷ Ǻǟ Ƨȁƾǻ”ƨǳǄǠǳơ ƔƢĔƛ :     ǹƢǈºǻȍơ ǩȂºǬƷȁ ȅƽơǂºǨǻȏơ ǆƦºūơ ǹƘǌºƥ Ņȁƽ ǂŤƚǷ“ �

ơƾǼǯ �ǢȈƦȈǼȇȁ �ƢƥȂƬȈǻƢǷ ƨǠǷƢƳ Ŀ ƩƾǬĄǟ.  
ÎÐ -    ĿȁÖ ǹƢǈȈǻ /   ȁ ǲȇǂƥƗÔ ǁƢȇƗ /   ȂȇƢºǷÏÍÎÐ            ƪºǸǜĄǻ ƨƦºǇƢǼǷ Ŀ ǍƢºŬơ ǁǂºǬŭơ ǭǁƢºǋ �

       ȏƢººǨƬƷơ ȃǂººƻƗȁ �ƤȇǀººǠƬǳơ ƨǔººǿƢǼǷ ƨººǼƴǴǳ ǺȇǂǌººǠǳơȁ ƨǈººǷƢŬơ ƨȇȂǼǈººǳơ ȃǂǯǀººǳƢƥ ƆȏƢººǨƬƷơ
      ǵƢºǟ Ŀ �ƨǼƴǴǳơ ƽƢǸƬǟƢƥÏÍÎÏ        Ƕºǫǁ ǵƢºǠǳơ ƢºȀǬȈǴǠƫ �Ð           ƢȇƢƸǔºǳ ǥƢǐºƬǻȏơ ǲƦºǇ ŚǧȂºƫ ǹƘǌºƥ 

ƨǸǏƢǠǳơ ǺǘǼǋơȁ Ŀ Ǯǳƿȁ �ƨǴǷƢǠŭơ ƔȂǇ ƣȁǂǓ ǺǷ ǽŚǣȁ ƤȇǀǠƬǳơǦȈǼƳȁ .  
ÎÑ -    ĿȁÎÒ ǹƢǈȈǻ /  ǲȇǂƥƗÏÍÎÐ              ǝȂºǓȂǷ Ǻºǟ ǂŤƚºǷ Ŀ ǍƢºŬơ ǁǂºǬŭơ ǭǁƢǋ �”  Ǒǂºǟ

  ƤȇǀººǠƬǳơ ƨǔººǿƢǼǷ ƨººǼŪ ǵƢººǷƗ ȃȁƢǟƾººǳơ :  ƤȇǀººǠƬǳơ ƨǔººǿƢǼŭ ƨººǷƢŮơ Ƨơƽȋơ ǽǀººǿ ǄººȇǄǠƫ“ ƾººǬĄǟ �
Ŀ ƨǸǏƢǠǳơ ǺǘǼǋơȁ �ƨȈǰȇǂǷȋơ ƨǠǷƢŪơ �ǹȂǻƢǬǴǳ ǺǘǼǋơȁ ƨȈǴǯ.  
ÎÒ -   ĿȁÎÓǹƢǈººȈǻ / ǲººȇǂƥƗÏÍÎÐŭơ ǭǁƢººǋ �  ǝȂººǓȂǷ Ǻººǟ ǉƢººǬǻ ƨººǬǴƷ Ŀ ǍƢººŬơ ǁǂººǬ
”  ȅƽơǂººǨǻȏơ ǆƦººūơ Ŀ ƣƢƦǌººǳơ :    ǹƢǈººǻȍơ ǩȂººǬū ƨººǴǸƬŰ ƩƢǯƢȀººƬǻơȁ ƩơǁŐººǷȁ ǪƟƢººǬƷ“ �

ǹȂǻƢǬǴǳ ǺǘǼǋơȁ ƨȈǴǯ Ŀ ȃǂƻȋơ Ȇǿ ƩƾǬĄǟ.  

http://undocs.org/ar/A/HRC/22/53


A/68/295  
 

13-42283 5/31 
 

ÎÓ -   ĿȁÓǹơǂººȇǄƷ / ǾººȈǻȂȇÏÍÎÐ ƪººǸǜĄǻ ƨƦººǇƢǼǷ Ŀ ƨȈǈººȈƟǁ ƨººǸǴǯ ǍƢººŬơ ǁǂººǬŭơ ȄººǬǳƗ �
   ǹơȂºǼǟ ƪºŢ”   řºǠŭơ Ņȁƾºǳơ ǂŤƚºŭơ      ƨȈººǇƢǬǳơ ƨºƥȂǬǠǳơ ȁƗ ƨºǴǷƢǠŭơ ƣȁǂºǓ ǺºǷ ǽŚºǣȁ ƤȇǀººǠƬǳƢƥ 

ȁƗ ƨǼȈȀŭơ ȁƗ ƨȈǻƢǈǻƛȐǳơ “ǆȇǂȇƕ ǅȂǼȇȂƥ Ŀ.  
ÎÔ -   ĿȁÓǹơǂºººȇǄƷ / ǾºººȈǻȂȇÏÍÎÐ  ǱƢǐºººƫơ ǪºººȇǂǗ Ǻºººǟ �ǍƢºººŬơ ǁǂºººǬŭơ ƤºººǗƢƻ �ƆƢǔºººȇƗ 

ƆƢȈŭƢǟ ƆƢȇƾŢ ǾǨǏȂƥ ƤȇǀǠƬǳơ ǹƘǌƥ ȆǰǼǈǴǿ Ŀ ƩƾǬĄǟ ƨȈǳȁƽ Ƨȁƾǻ �ȂȇƾȈǨǳƢƥ.  
ÎÕ -   ĿȁÏÒ ȁ ÏÓǄƷ ǹơǂººȇ/ ǾººȈǻȂȇÏÍÎÐ    ǱƢººǨƬƷȐǳ śƫȁƾººǻ Ŀ ǍƢººŬơ ǁǂººǬŭơ ǭǁƢººǋ �

ƨǸǏƢǠǳơ ǺǘǼǋơȁ Ŀ ƢƫƾǬĄǟ �ƤȇǀǠƬǳơ ƢȇƢƸǓ ƧƾǻƢǈŭ Ņȁƾǳơ ǵȂȈǳƢƥ.  
ÎÖ -   ĿȁÎÍǃȂººŤ / ǾººȈǳȂȇÏÍÎÐ  ǑơǂǠƬººǇơ ǹƘǌººƥ ƔơŐººƼǴǳ ƆƢººǟƢǸƬƳơ ǍƢººŬơ ǁǂººǬŭơ ƾººǬǟ �

 ŭơ �ƽǁȂǨǈººǯƗ ƨººǠǷƢƳ Ŀ �ƔƢǼƴǈººǳơ ƨººǴǷƢǠŭ ƨººȈƳƿȂǸǼǳơ ƢȈǻƾººǳơ ƾººǟơȂǬǳơ ƢººȈǻƢǘȇŐǳ ƧƾººƸƬŭơ ƨººǰǴǸ
ƨȈǳƢǸǌǳơ ơƾǼǳǂȇƗȁ ȄǸǜǠǳơ.  

ÏÍ -    ĿȁÎÔ ǃȂŤ /  ǾȈǳȂȇÏÍÎÐ              ƨºǬǴǠƬŭơ ƩƢǇƢȈǈºǳơ ǹƘǌºƥ ǁơȂºƷ Ŀ ǍƢºŬơ ǁǂǬŭơ ǭǁƢǋ �
ǹƾǼǴƥ ǵȂǸǠǳơ ǆǴů Ŀ ȅǂƳƌƗ �ƧƾƸƬŭơ ƨǰǴǸŭơ Ŀ ƤȇǀǠƬǳơ ǺǷ śƳƢǼǳơ ǲȈǿƘƫ ƧƽƢǟƛȁ ǂǬǨǳƢƥ.  

  
   ƢưǳƢƯ-  ƨȈƳƿȂǸǼǳơ ƢȈǻƾǳơ ƾǟơȂǬǳơ ǑơǂǠƬǇơƔƢǼƴǈǳơ ƨǴǷƢǠŭ   
   ǦǳƗ-  ƨǷƢǟ ƨƄ  

ÏÎ -            ǵƢºǟ Ŀ ƢºǿƽƢǸƬǟơ ǀºǼǷ �ƔƢǼƴǈºǳơ ƨºǴǷƢǠŭ ƨºȈƳƿȂǸǼǳơ ƢȈǻƾǳơ ƾǟơȂǬǳơ ƪǴǛ ƾǬǳÎÖÒÒ �
           ƆƢºǷȂǸǟ ƨºǳȂƦǬŭơ ƩƢºǇǁƢǸŭơȁ ƝƽƢƦŭơ ǺǷ ƧǂƯƚǷ ƨǟȂǸů ƢǿǁƢƦƬǟƢƥ ƨȈŷȋơ ǺǷ ŚƦǯ ǁƾǬƥ ƨǜǨƬŰ

  ƨȈƷȐººǏȍơ ƩƢǈººǇƚŭơ Ƨǁơƽƛȁ ƔƢǼƴǈººǳơ ƨººǴǷƢǠǷ ƣƢººƥ Ŀ .ǞººǷȁ  ƪƸƦººǏƗ ǵƢººǰƷȋơ ǒººǠƥ ǹƗ 
        ǵǄºǴŭơ Śºǣ ǹȂǻƢǬǳơ ǭȂǰǏ ǶǿƗ ǺǷ ŐƬǠĄƫȁ ƢȀƬȇȂȈŞ ƨǜǨƬŰ ǱơǄƫ ȏ ƾǟơȂǬǳơ ǹƜǧ �ǹȉơ ƧǃȁƢƴƬǷ

ƢȀƦǻơȂƳ ǦǴƬű ǺǷ ƔƢǼƴǈǳơ ǩȂǬƷ ŚǈǨƬƥ ǪǴǠƬȇ ƢǸȈǧ.  
ÏÏ -                        ǽǀºǿ ǱƢºǸǟƛ Ŀ ǹƢºȈƷȋơ ǺºǷ Śưºǯ Ŀ ƧǂǐºǬǷ ƩƢºǷȂǰūơ ǹƗ ǍƢºŬơ ǁǂºǬŭơ ǚƷȐȇȁ

     ƧǂȇƢǈºǷ ƢǷƛ �ŚȇƢǠŭơ              ǱƢºŷȍơ ƤƦǈºƥ ȁƗ �ƩƢºǇǁƢŲȁ Ʃơƾºȇƾē ǺºǷ ƾƴƬǈºȇ Ƣºŭ ƢȀºǼǷ .  ǺǸǔºƬȇȁ
         ǍƢƼººǋȋơ ƨººǴǷƢǠǷ ƨººǳƢǨǯ ǥƾººđ ƾººǟơȂǬǳơ ƮȇƾººŢ ńƛ ȆººǷǂƫ ƧƽƾººŰ ƩƢȈººǏȂƫ ǂººȇǂǬƬǳơ ơǀººǿ

ȆŭƢǠǳơ ƾȈǠǐǳơ ȄǴǟ ƨȈǳƢǠǨƥ ƢǿǀȈǨǼƬƥ ȅƽƢǼȇȁ �ƨȈǻƢǈǻƛ ƨǴǷƢǠǷ ǺȇǄƴƬƄơ.  
ÏÐ -     ȁǂºººǜǳơ Ƥºººǫơǂƫ Ŗºººǳơ ƨºººȈǸȈǴǫȍơȁ ƨºººȈǳȁƾǳơ ǶǜǼºººǳơ ȄǠǈºººƫȁ  �ǹȂƴǈºººǳơ Ŀ ƧƾƟƢǈºººǳơ ǥ
Ŀ   ƨƠȈǈººǳơ ƨººǴǷƢǠŭơ ƣȁǂººǓ ǺººǷ ǽŚººǣȁ ƤȇǀººǠƬǳơ ǞººǼǷ ńƛ �ƤººǳƢǤǳơ . ńƛ ǍƢººŬơ ǁǂººǬŭơ Śǌººȇȁ
ǹƗ   ƧǁƢƦǟ”       ƨºǼȈȀŭơ ȁƗ ƨȈǻƢǈºǻƛȐǳơ ȁƗ ƨȈºǇƢǬǳơ ƨƥȂǬǠǳơ ȁƗ ƨǴǷƢǠŭơ “     ȆºǘǠƫ ƮºȈŞ ǂǈºǨƫ ǹƗ ȆºǤƦǼȇ
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                 ºƦŭơ ƨºǟȂǸů Ŀ śƦºŭơ ȂºƸǼǳơ ȄºǴǟ �ƧƔƢºǇȍơ ƣȁǂǓ ǺǷ ƨǼǰŲ ƨȇƢŧ ǞǇȁƗ     ƨºȇƢǸŞ ƨºǬǴǠƬŭơ ƝƽƢ
Ǻƴǈǳơ ȁƗ ǃƢƴƬƷȏơ ǱƢǰǋƗ ǺǷ ǲǰǋ ȅȋ ǹȂǓǂǠƬȇ Ǻȇǀǳơ ǍƢƼǋȋơ ǞȈŦ.  

ÏÑ -   ƧǂººǬǨǳơ ĿȁÎÍ ǁơǂººǬǳơ ǺººǷ ÓÒ/ÏÐÍ   ƨººŻǂŪơ ǞººǼǷ ƨººǼŪ ńƛ ƨººǷƢǠǳơ ƨººȈǠǸŪơ ƪººƦǴǗ �
    ǳȁƽ ƆƢȈǷȂǰƷ ƆƢǬȇǂǧ ƞǌǼƫ ǹƗ ƨȈƟƢǼŪơ ƨǳơƾǠǳơȁ    ƩƢºǷȂǴǠŭơ ǱƽƢºƦƬǳ ƨȇȂǔºǠǳơ ƣƢƥ ƵȂƬǨǷ ƔơŐƼǴǳ ƆƢȈ

              ƨºǴǷƢǠŭ ƨȈƳƿȂǸǼǳơ ƢȈǻƾǳơ ƧƾƸƬŭơ ǶǷȋơ ƾǟơȂǬǳ ƨȈǳƢūơ ƨǤȈǐǳơ ƶȈǬǼƫ Ǻǟȁ ƩƢǇǁƢǸŭơ ǲǔǧƗ Ǻǟ
śǷǂĐơ ƵȐǏƛ ǶǴǟ ǾȈǳƛ ǲǏȂƫ ƢǷ ǂƻƕ ƢȀǼȈǸǔƬǳ ƔƢǼƴǈǳơ.  

ÏÒ -       ººǟ Ŀ ƤººǴǘǳơ Ǯǳǀººǳ ƨƥƢƴƬººǇơ ƘǌººǼŭơ ƔơŐººŬơ ǪººȇǂǨǳ ǝƢººǸƬƳơ ǱȁƗ ƾººǬĄǟȁ ǵƢÏÍÎÏ �
 ǽǂǔºººƷȁÎÑÐ  ǺºººǷ ȐưºººŲ ÒÏ ƨºººǳȁƽ ) ǂºººǜǻơUNODC/CCPCJ/EG.6/2012/1 ƧǂºººǬǨǳơ �Ö .(

                        ƢºȀƷƢų ƪºƬƦƯƗ ƾºǫ ƪºǻƢǯ ǹƛȁ ŕºƷ �ƾºǟơȂǬǳơ ōǹƗ ȄºǴǟ ǝƢºǸƬƳȏơ Ǯºǳƿ Ŀ ǵƢǟ ǩƢǨƫơ ǲǐƷȁ
     ǹƜººǧ �ƔƢǼƴǈººǳơ ǃƢººƴƬƷȏ ƢȈǻƾººǳơ ŚȇƢººǠŭơ ƢººǿǁƢƦƬǟƢƥ ȆŭƢººǟ ǥơǂƬǟƢººƥ ƪººȈĉǜƷȁ ǺǷǄººǳơ ĈǂººǷ ȄººǴǟ

Ŀ Ţ ƤººǻơȂƳ ƾººǟơȂǬǳơ ǂººǜǼǳơ ƧƽƢººǟƛ ńƛ ƱƢººƬ) ǹƢººƫǂǬǨǳơÑ ȁ Ò .( Ǫººȇǂǧ ƔƢǔººǟƗ Ɣơǁƕ ƪººǬǧơȂƫȁ
                   ŚȇƢºǠŭơ ǺºǷ ĘȅƗ ǥƢǠºǓƛ ńƛ ȅďƽƚºȇ ƐȏƗ ȆºǤƦǼȇ ƾǟơȂǬǳơ ȄǴǟ ƩơŚȈǤƫ ďȅƗ ǱƢƻƽƛ ōǹƗ ȄǴǟ ƔơŐŬơ

  ƨǸƟƢǬǳơ)  ƧǂǬǨǳơÑ .(                    ƧƽƢºǟƛ ǺºǰŻ ƨºȈǳċȁƗ ƩȏƢºů ƨǠǈºƫ ƔơŐºŬơ Ǫºȇǂǧ ƽċƾºƷ �Ǯºǳƿ ȄǴǟ ƧȁȐǟȁ
  ƢººȀȈǧ ǂºǜǼǳơ)ǳơ ƧǂººǬǨÒ .(  �ȆǟƢººǸƬƳȏơȁ ȅƽƢǐººƬǫȏơ ǆººǴĐơ ǺººǷ ǲººǯ ǕƢºƷƗ �ǪººƷȏ ƪººǫȁ Ŀȁ

Ŀ   ǽǁơǂǫÏÍÎÏ/ÎÐ       Ƣºǿǁơǂǫ Ŀ �ƨǷƢǠǳơ ƨȈǠǸŪơȁ �ÓÔ/ÎÕÕ         �ƔơŐºŬơ Ǫºȇǂǧ ƩƢȈºǏȂƬƥ ƢºǸǴǟ �
ƢººȀȈǧ ǂººǜǼǳơ ƧƽƢººǟȍ ƧƽƾººƄơ ƩȏƢººĐƢƥ ƆƢǔººȇƗ ƆƢººǸǴǟ ƢººǗƢƷƗȁ . ǃǂººƷƗȁ ǾººǟƢǸƬƳơ Ŀ �ƔơŐººŬơ Ǫººȇǂǧ

        Ǳȁȋơ ǹȂǻƢºǯ Ŀ ǆȇǂºȇƕ ǅȂºǼȇȂƥ Ŀ ƾºǬĄǟ ȅǀǳơ �ňƢưǳơ/  ŐǸǈºȇƽÏÍÎÏ    ƽƾºƷȁ ƆơŚƦºǯ ƆƢǷƾºǬƫ �
      ƨǧƾȀƬǈºººººººººŭơ ƩȏƢºººººººººĐơ ǺǸºººººººººǓ ƨǌºººººººººǫƢǼŭơ ǺºººººººººǷ ƾºººººººººȇǄǷ ńƛ ƨºººººººººƳƢŞ ǲƟƢǈºººººººººǷ

)UNODC/CCPCJ/EG.6/2012/4 .( ǀººƻƗȁ  ǽǁơǂººǫ ƤººƳȂŠ �ǁƢººƦƬǟȏơ śººǠƥ ȃǂººƻƗ ƧǂººǷ ǆººǴĐơ
ÏÍÎÐ/ÐÒ  Ƣºººǻƿƕ �ƔơŐºººŬơ Ǫºººȇǂǧ ƨºººȇȏȁ ƽƾºººŻ ǹƗ ǁǂºººǫȁ �ƶȈºººǬǼƬǴǳ ƧƽƾºººƄơ ƨǠǈºººƬǳơ ƩȏƢºººĐơ �

Ǿǳ                           ƨºưǳƢưǳơ Ƣºēǁȁƽ Ŀ ƨºȈƟƢǼŪơ ƨºǳơƾǠǳơȁ ƨºŻǂŪơ ǞºǼǷ ƨºǼŪ ńƛ ǂºȇǂǬƫ ŉƾºǬƫ ǥƾºđ ǾºǴǸǟ ƨǴºǏơȂŠ
ǺȇǂǌººǠǳơȁ . Ǳȁƾººǳơ ǆººǴĐơ Ƣººǟƽ �ǾǈººǨǻ ǁơǂººǬǳơ Ŀȁ  ƨººȈǴǸǟ Ŀ ƨǯǁƢǌººŭơ ƨǴººǏơȂǷ ńƛ ƔƢǔººǟȋơ 

                ǁǂºǬŭơ ƔơŐºŬơ ǪºȇǂǨǳ ǵƽƢǬǳơ ǝƢǸƬƳȏơ Ŀ ǕƢǌǼƥ ƨǯǁƢǌŭơȁ ƩƢƷǂƬǬǷ ŉƾǬƫ ǪȇǂǗ Ǻǟ ƶȈǬǼƬǳơ
 ǵƢǟ ǂƻơȁƗ Ŀ ǲȇǃơŐǳơ Ŀ ǽƾǬǟÏÍÎÐ.  

ÏÓ -         ƨǧƾȀƬǈŭơ ƨǠǈƬǳơ ƩȏƢĐơ ƨȈǳƢƬǳơ ǝȁǂǨǳơ Ŀ ǍƢŬơ ǁǂǬŭơ ƮƸƦȇȁ)   ƨºȈǠǸŪơ ǁơǂºǫ ǂǜǻơ
  ƨǷƢǠǳơÓÔ/ÎÕÕ   ƧǂǬǨǳơ �Ó(               ǁȂºǜǼǷ ǺºǷ ƨºȈƟơǂƳȍơ ƩƢǻƢǸǔºǳơȁ ŚȇƢºǠŭơ ǺºǷ ƨǟȂǸů ǑǂǠȇȁ �

                         �ƨºȈǴǸǠǳơȁ ƨºȈǻȂǻƢǬǳơ ƨºȈƷƢǼǳơ ǺºǷ �ȆºǤƦǼȇ Ŗºǳơ ƨºǴǷƢǠŭơ ƔȂºǇ ƣȁǂºǓ ǺºǷ ǽŚºǣȁ ƤȇǀºǠƬǳơ ǂǜƷ
 ƢǿǁƢƦƬǟƢƥ �ƨȇǂūơ ǺǷ ǹƢǷǂūơ ƩȏƢƷ ǞȈŦ ȄǴǟ ƢȀǬȈƦǘƫŇƽƗ ƆơƾƷ.  

  

http://undocs.org/ar/A/RES/65/230
http://undocs.org/ar/A/RES/67/188
http://undocs.org/ar/UNODC/CCPCJ/EG.6/2012/4
http://undocs.org/ar/A/RES/67/188
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   ƔƢƥ-   ƨºººººȈǳȁȋơ ƩȏƢºººººƴǸǴǳ ǄºººººōǯăǂĄǷ ǑơǂǠƬºººººǇơ :   ƝƽƢºººººƦŭơ ǺºººººǷ ƢȈǻƾºººººǳơ ƨºººººǟȂǸĐơ
ƩƢǻƢǸǔǳơȁ ƨȈƟơǂƳȍơ  

    ƢȀǬȈƦǘƫȁ ƾǟơȂǬǳơ ǩƢǘǻ  
ÏÔ -                        ǹȂƴǈºǳơ Ŀ ƨºȇǂūơ ǺºǷ śǷȁǂºƄơ ǍƢƼºǋȋơ ƨºǳƢƷ ȄºǴǟ ƆƢºǇƢǇƗ ƾºǟơȂǬǳơ Ǆºǯǂƫ ƢǸǼȈƥ

   ǄƬǳơ ǹƜºǧ �ƨǗǂǌǳơ ǄǯơǂǷȁ ƨǸǯƢƄơ ǲƦǫ ǃƢƴƬƷȏơ ǄǯơǂǷȁ      ǩȂºǬƷ ǵơǂºƬƷơ ƨºǳƢǨǰƥ Ǳȁƾºǳơ ƩƢºǷơ
             ƨºȈǴǸǠǳơ ƨºȈƷƢǼǳơ ǺºǷ �ǹȂƴǈǳơ Ŀȁ ƨǗǂǌǳơ ȃƾǳ ǃƢƴƬƷȏơ ǥȁǂǛ ǃȁƢƴƬƫ ǹƢǈǻȍơ .  ǵȂºȀǨŭơȁ

      Ǯººǳƿ Ŀ ƢººŠ �ƨººȈǳȁƾǳơ ǭȂǰǐººǳơ ǺººǷ ƾººȇƾǠǳơ Ŀ ǾººȈǴǟ ǍȂǐººǼǷ ƨººȇǂūơ ǺººǷ ǹƢººǷǂƸǴǳ ǞººǇơȂǳơ
     Ɨ ƨººǴǷƢǠŭơ ƣȁǂººǓ ǺººǷ ǽŚººǣȁ ƤȇǀººǠƬǳơ ƨǔººǿƢǼǷ ƨººȈǫƢǨƫȏ ȅǁƢººȈƬƻȏơ ǱȂººǯȂƫȁŐǳơ ƨººƥȂǬǠǳơ ȁ

      ǹƗ ǾººǼǷ ǶºȀǨĄȇ ȅǀºǳơ �ƨºǼȈȀŭơ ȁƗ ƨȈǻƢǈºǻƛȐǳơ ȁƗ ƨȈºǇƢǬǳơ”   ƨºȇǂūơ ǺºǷ ǹƢºǷǂūơ “  ǲǰººǋ ȅƗ řºǠȇ
ǺººǷ        ǍƢººƻ ȁƗ ǵƢººǟ ȅǃƢººƴƬƷơ ǁƢººǗƛ Ŀ ǎƼǌººǳơ ǞººǓȁ ȁƗ �Ǻƴǈººǳơ ȁƗ ǃƢººƴƬƷȏơ ǱƢǰººǋƗ
ȏ                           ƨºȇǁơƽƛ ȁƗ ƨȈƟƢǔºǫ ƨǘǴºǇ ȅƗ ǽǁƾǐºƫ ǂºǷƗ ȄºǴǟ ÅƔƢºǼƥ Ǯºǳƿȁ �Ǿºƫƽơǁƛ Ǫºǧȁ ǾƫǁƽƢǤŠ Ǿǳ ƶǸǈȇ
ȁƗ  ǂƻƗ ƨǘǴǇ  ȃ)  ƧǂǬǨǳơÑ) Ï .((              ǩȂºǬū ƨºȈǰȇǂǷȋơ ǹơƾºǴƦǳơ ƨºǼŪ ƢȀƬǷƾƼƬºǇơ Ŗºǳơ ƨǤǴǳơ ƾǠĄƫȁ

         ƆƢǔºȇƗ ƣƢºƦǳơ ơǀºǿ Ŀ ƧƾºȈǨǷ ǹƢǈǻȍơ .          Ƣºǿǁơǂǫ Ŀ ƨºǼƴǴǳơ ƪºǧǂǟ ƾºǬǧÎ/ÍÕ  ǵȂºȀǨǷ ”  ǹƢºǷǂūơ
ǺǷ ƨȇǂūơ “ȆǴȇ ƢǷ ǲǸǌȇ ǽǁƢƦƬǟƢƥ:  

        ǾºººǨȈǫȂƫ ȁƗ ǾǈºººƦƷ ȁƗ ǾǼƴºººǇ ȁƗ ǎƼºººǋ ǃƢºººƴƬƷơ ǱƢǰºººǋƗ ǺºººǷ ǲǰºººǋ ȅƗ
Ŀ    ƨǷƢǟ ƨǈǇƚǷ              ƽơǁƗ ŕºǷ ƢºēǁƽƢǤŠ ǎƼǌºǴǳ ƶǸǈºĄȇ ȏ ƨºǏƢƻ ȁƗ ...    ǽǀºǿ ǲǸǌºƫȁ

    ǍƢƼǋȋơ ǺǷ ƨƠǨǳơ ...           ƩƢǈºǇƚǷ ǥơǂºǋƛȁ ƧƾºȀǟ ƪºŢ ǹȁƾƳȂȇ Ǻȇǀǳơ ǍƢƼǋȋơ
    ȆǴȇ ƢǷ ǲȈƦǫ ǺǷ �ƨǼȈǠǷ :              ƨǐºǐƼŭơ ƩƖǌºǼŭơ ǺºǷ ƢºǿŚǣȁ ȆǈºǨǼǳơ Ƥºǘǳơ ƩƢȈǨǌºƬǈǷ

   ŭơ ƩƢǈººǇƚŭơȁ �ƨȈǈººūơ ȁƗ ƨººȈǴǬǠǳơ ȁƗ ƨººȈǻƾƦǳơ ƨººǫƢǟȍơ ȅȁƿ ǺººǷ ǍƢƼººǋȌǳ ƨǐººǐƼ
                ƞºƳȐǳơ ǄºǯǂǷ ȁƗ ƿȐºŭơ œǳƢºǗȁ śƠºƳȐǳơȁ ǺȇǂƳƢȀŭơ ǄǯơǂǷȁ �Ǻǈǳơ ǁƢƦǯȁ ǱƢǨǗȌǳ
               ƨǈºǇƚǷ ȅƗȁ �ƨºȈƫȂƦưǳơ ǪƟƢºƯȂǴǳ śǴǷƢºūơ Śºǣ ǍƢƼǋȋơȁ ƨȈǈǼŪơ ȆŻƾǟ ǍƢƼǋȋơȁ

ǶȀƬȇǂƷ ǺǷ ǍƢƼǋȋơ ǹƢǷǂƷ Ȃǿ ƢȀǧƾǿ ǹȂǰȇ ȃǂƻƗ ƨǴƯƢŲ.  
         ƶǴǘǐºǷ ǵƾƼƬǈºĄȇ �ǂºȇǂǬƬǳơ ơǀǿ Ǒơǂǣȋȁ’  ȁǂƄơ ǍƢƼºǋȋơ     ƨºȇǂūơ ǺºǷ ǹȂºǷ ‘    ǞºǇơȂǳơ ŘǠŭƢºƥ
ǽȐǟƗ ƧǁȂǯǀŭơ ƩȏƢūơ ǞȈŦ ȄǴǟ ƨǳȏƾǴǳ.  

ÏÕ -      ƧƾǟƢǬǳơ ǹƗ ǶǣǁȁÖÒ       ƧƾºǟƢǬǳơ ǩƢǘǻ ǹƗ ƶǓȂƫ Ñ) Î (        ǍƢƼºǋȋơ ǞºȈŦ ǲǸǌºȈǳ ƾºƬŻ
         ǞºȈŦ ȄºǴǟ ǲǠǨǳƢƥ ǪƦǘǼƫ ƾǟơȂǬǳơ ǹƛ ƧǁƢƦǠǳơ ƶȇǂǐƥ ǱȂǬǳơ ǶȀŭơ ǺǷ ǾǻƜǧ �ǶȀƬȇǂƷ ǺǷ śǷȁǂƄơ

   Ţ ǹȁƾƳȂȇ Ǻȇǀǳơ ǍƢƼǋȋơ              Ǯºǳƿ ǹƢºǯ ƔơȂºǇ �Ǻƴǈǳơ ȁƗ ǃƢƴƬƷȏơ ǱƢǰǋƗ ǺǷ ǲǰǋ ȅƗ ƪ
                  ƾºǠƥ ȁƗ ǪºȈǬƸƬǳơ ƨºǷƿ ȄºǴǟ ȁƗ ƨºǸǯƢƄơ ǲƦǫ ƆơǄƴƬŰ ǎƼǌǳơ ǹƢǯ ȁƗ �ƨȈǻƾǷ ȁƗ ƨȈƟƢǼƳ ƣƢƦǇȋ
         ƨººȇǁơƽȍơ ŚƥơƾººƬǳơ ȁƗ ƨººǏƢŬơ ƨººȈǼǷȋơ ŚƥơƾººƬǳƢƥ ȄǸǈººĄȇ Ƣººŭ ƆƢǠººǓƢƻ ǎƼǌººǳơ ǹƢººǯ ȁƗ �ƨººǻơƽȍơ
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ȁƗ Ƣºººƥ ƨǴǐºººƬŭơ ŚƥơƾºººƬǳơ ȁƗ �ƨȈƷȐºººǏȍơƧǂƴŮ .ºººŬơ ǁǂºººǬŭơ ƮºººŹȁ ƨƷơǂºººǏ ǺċȈºººƦĄȇ ǹƗ ȄºººǴǟ ǍƢ
ǹƗ       ūơ ǺººǷ ǹƢººǷǂūơ ǱƢǰººǋƗ ǞººȈŦ ȄººǴǟ ǪººƦǘǼƫ ƾººǟơȂǬǳơ    ǂººǜǼǳơ ǥǂǐººƥȁ ƔƢǼưƬººǇơ ǹȁƽ �ƨººȇǂ
Ǻǟ    ǹȂƴǈŭơ ǎƼǌǴǳ ňȂǻƢǬǳơ ǞǓȂǳơ .         ƾºǟơȂǬǳơ ǪºƦǘǼƫ �Ǯºǳƿ ȄǴǟ ƧȁȐǟȁ)   ƧƾºǟƢǬǳơÓ) Î ((

            ƢŬơ ǍƢƼºǋȋơ ƨºǴǷƢǠǷȁ ǃƢºƴƬƷƢƥ ƨºǬǴǠƬŭơ ƩƢºƦȈƫǂƬǳơ ǞȈŦ ȄǴǟ         ǱƢǰºǋƗ ǺºǷ ǲǰºǋ ȅȋ śǠºǓ
  ǄººȈȈŤ ǹȁƽ �Ǻƴǈººǳơ ȁƗ ǃƢººƴƬƷȏơ ȁƗ ǱƢººǬƬǟȏơ-  Ņȁƾººǳơ ǹȂǻƢººǬǳơ ǵƢººǰƷȋ ƆƢººǬǧȁ - ƆȐưººǷ ǁŐººǷ 

 ŭơ ȁƗ �ȆǟƢºººǸƬƳȏơ ȁƗ ȆºººǫǂǠǳơ ȁƗ ȆǷȂºººǬǳơ ǲºººǏȋơ ȁƗ ǺǈºººǳƢƥ  �ƨºººȈǧƢǬưǳơ ƩƢºººǇǁƢǸŭơȁ ƩơƾºººǬƬǠ
ȁƗ               Ɨ ǆǼŪơ ȁƗ ƨǫƢǟȍơ ȁƗ ƨȈƸǐǳơ ƨǳƢūơ Ǯǳƿ Ŀ ƢŠ �ǂƻƕ ǞǓȁ ȅƗ ȁƗ ƤǈǼǳơ     ȃǂºƻƗ ƨũ ȅƗ ȁ

 ȆǈººǼŪơ ǲººȈŭơȁ ƨººȇȂŮơ ƩƢººũ ǺººǷ) ǹƢǈººǻȍơ ǩȂººǬƷ ǆººǴů ǁơǂººǫ ǂººǜǻơÎÔ/ÎÖ ƧǂººǬǨǳơȁ Ô ǺººǷ 
    Ƕǫǁ ǵƢǠǳơ ǪȈǴǠƬǳơÎÕ    ǹƢǈǻȍơ ǩȂǬŞ ƨȈǼǠŭơ ƨǼƴǴǳ (        ƨȈǈºǨǼǳơ ƩƢǸǈǳơ ƤƦǈƥ ǶǏȂǳơ Ǻǟ Ȑǔǧ �

ȆǷơǂƳȍơ ȆǓƢŭơ ȁƗ.  
ÏÖ -  ŭƢƥȁ       Ƕǫǁ ǵƢǠǳơ ǪȈǴǠƬǳơ ǞǷ ƢȈǌŤȁ �ǲưÏ        ǒºǤƥ ƾǟơȂǬǳơ ǪƦǘǼƫ �ƤȇǀǠƬǳơ ƨǔǿƢǼǷ ƨǼƴǴǳ 

  ƨººººººǏƢƻ ƩƢǯǂººººººǋ ȁƗ ƨººººººǳȁƾǳơ Ƣǿǂȇƾººººººƫ ǃƢººººººƴƬƷȏơ ǪººººººǧơǂǷ ƪººººººǻƢǯ ơƿƛ ƢººººººǸǟ ǂººººººǜǼǳơ  
)  ǹƢƫǂǬǨǳơÎÒ ȁ  ÎÔ .(             ƝƽƢºƦǷ ǺºǷ ǾºȈǴǟ ǎǼƫ ƢǷȁ ƾǟơȂǬǳƢƥ ƾȈǬƬǳơ ǲǨǰƫ ǹƗ ƩƢǘǴǈǴǳ ȆǤƦǼȇȁ

ȇȏȂǳ ƨǠººǓƢŬơ ƩƖǌººǼŭơȁ ƩƢǈººǇƚŭơ ǞººȈŦ Ŀ ǶȀººƬȇǂƷ ǺººǷ ǍƢƼººǋȋơ ƢººȀȈǧ ǵǂººŹ Ŗººǳơȁ ƢȀººƬ .
                    ƩȏƢºūơ Ŀ ƩƢǷƾºŬơ ƨºȇƢǨǯ Ǻºǟ ƨȈǳȁƚǈºǸǴǳ ƨºǳȁƾǳơ ǲºǸŢ ǁơǂǸƬǇơ ǲǨǰƫ ǹƗ ƾǟơȂǬǴǳ ȆǤƦǼȇȁ

śȈƳǁƢƻ ǺȇƾǫƢǠƬŠ ƢȀȈǧ ǹƢǠƬǈĄȇ Ŗǳơ.  
ÐÍ -                     ǺȇǄºƴƬƄơ ǲºǬǻ ǶǜǼºƫ ǵƢºǰƷƗ ǺºǷ ƾºǟơȂǬǳơ ǾǼǸǔƬƫ ƢǷ ǄȇǄǠƫ ȆǤƦǼȇ �Ǯǳƿ ȄǴǟ ƧȁȐǟȁ

  ȃǂººƻƗ ńƛ ƨǘǴººǇ ǺººǷ .ȇȁ          ơƽƾººǟ ǲǸǌººƬǳ ƩƢººƦƳơȁ ǺººǷ ƨººǳȁƾǳơ ȄººǴǟ ǞººǬȇ ƢººǷ ǞȈººǇȂƫ ȆººǤƦǼ
ǺººǷ   ȆººǴȇ ƢººǷ ƢȀººǼǷ ǥȁǂººǜǳơ :    �ƨȈƟƢǔººǬǳơ ƩơƔơǂººƳȍơȁ �ȃǂººƻƗ ńƛ ƧƘǌººǼǷ ǺººǷ ƔƢǼƴǈººǳơ ǲººǬǻ

 ǃƢººƴƬƷȏơ ƨǈººǇƚǷ ǩƢººǘǻ ƱǁƢººƻ ƨººǠǫơȂǳơ ƩƢȈǨǌººƬǈŭơȁ . ǪººǧǂǷ Ƨǁơƽƛ ǹȂººǰƫ ȏ ƢǷƾººǼǟ ŕººƷȁ
ǺǷ          ǞǷ ȆȀǧ �ǄƴƬŰ ǎƼǋ ǲǬǼƥ ǂǷȋơ ǁơƾǏƛ Ǻǟ ƨǳȁƚǈǷ Ǫǧơǂŭơ      ƨºȈũǁ ƨǨǐƥ ǥǂǐƬƫ Ǯǳƿ 

             ƨȈǳȁƚǈºŭơ ǲºǸƸƬƫȁ �ƨºǴǷƢǠŭơ ƔȂºǇȁ ƤȇǀºǠƬǳơ ǞºǼŠ ƨºǳȁƾǳơ ǵơǄºƬǳơ ǀºȈǨǼƫ Ǻǟ ƢȀƬȈǳȁƚǈǷ ǁƢǗƛ Ŀ
     ƽǂºǧ ȁƗ ƨǈºǇƚǷ ȃƾǳ ƨƥƢǫǂǳơ ȁƗ Ǆƴūơ ƪŢ ǾǠǓȂǳ ǎƼǌǳơ ǲǬǻ Ŀ ƨǯǁƢǌŭơ ȁƗ ƵƢǸǈǳơ Ǻǟ

    ǳơ ƩƢǻƢǸǔºººǳơ ǾƟƢǨȈƬºººǇơ ǵƾºººǠƥ ȁƗ �ƨºººǴǷƢǠŭơ ƔȂºººǇ ȁƗ ƤȇǀºººǠƬǳơ Ŀ ǾǟȂǴǔºººƥ ǥȁǂºººǠǷ �ƨºººȈǧƢǰ
ƢŠ                      ƨºǴǷƢǠŭơ ƔȂºǇ ƣȁǂºǓ ǺºǷ ǽŚºǣȁ ƤȇǀºǠƬǳơ ǞºǼŭ ƨǳƢǠǧ Śƥơƾƫ ƿƢţƢƥ ƨǳȁƾǳơ ǵơǄƬǳơ ǞǷ ǒǫƢǼƬȇ
) Ƕǫǁ ǵƢǠǳơ ǪȈǴǠƬǳơ �ƤȇǀǠƬǳơ ƨǔǿƢǼǷ ƨǼŪÏ ƧǂǬǨǳơ �ÎÖ.(  

ÐÎ -          ǲººǬǻ ƩƢººȈǴǸǠƥ ǹƿȍơ ǁơƾººǏƜƥ ƨǐººƬƼŭơ ƨǘǴǈººǳơ ƨººȇȂǿ Ǻººǟ ǂººǜǼǳơ ǒººǤƥȁ �ŅƢººƬǳƢƥȁ
ȁ ǺȇǄººƴƬƄơ/Ǵǈººǳơ ǹƜººǧ �ƢǿǀººȈǨǼƫ ȁƗ  ƧƢººȈūơ Ŀ ǪººƸǴǳ ǺǷƢǔººǳơ ƢȀǨººǏȂƥ �ǄººƴƬƄơ ǶƐǴǈººƫ Ŗººǳơ ƨǘ

                   ȄºǴƸƬƫȁ ƨºƦƳơȂǳơ ƨºȇƢǼǠǳơ ǱǀºƦƫ ǹƗ ƢºȀȈǴǟ ƤºŸ �ƢȀȇƾºǳ ǺȇǄƴƬƄơ ǍƢƼǋȌǳ ƨȈǻƢǈǻȍơ ƨǴǷƢǠŭơȁ

http://undocs.org/ar/A/RES/17/19
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                       ƤºŸ ƢºǸǯ �ǄºƴƬƄơ ǎƼǌºǳơ ǲºǬǻ ǺºǷ ȃȁƾºŪơȁ ƨºǴǸƬƄơ ǂºǘŬơ ǲºǷơȂǟ ǶȈȈǬƫ Ŀ ƨȈǟȂǓȂŭƢƥ
  ơ ǲºººǬǻ ǲºººƦǫ �Ǳȁƚǈºººŭơ ȆºººǓƢǬǳơ ǢºººǴƦƫ ǹƗ ƢºººȀȈǴǟ   ȆºººǓƢǬǴǳ ƨºººǏǂǨǳơ ƨºººƷƢƫƛ ƾǐºººǬƥ �ǎƼǌºººǳ

Ȇººǯ ǲººǬǼǳơ ƨººȈǴǸǟ ȄººǴǟ ǑǂººƬǠȇ . ƧǁȂǈººȈǷ ƨȈƟƢǔººǫ ǥƢǐººƬǻơ ǲƟƢººǇȁ ƶȈººƬƫ ǹƗ ƾººǟơȂǬǴǳ ȆººǤƦǼȇȁ
                       ƢȇƾºǠƬƫ ƩƢºȈǴǸǠǳơ ǽǀºǿ Ŀ ǹƗ ƾºǬƬǠĄȇ ƢǷƾºǼǟ ǺȇǄºƴƬƄơ ǲºǬǻ ƩƢºȈǴǸǟ Ŀ ǺºǠǘǴǳ ƨǳƢǠǧȁ ƨƦǇƢǼǷȁ

ǺȇǄƴƬƸǸǴǳ ƨƦƳơȂǳơ ǹƢǈǻȍơ ǩȂǬƷ ȄǴǟ)Î(.  
ÐÏ -  Ƙƫ ǍƢººŬơ ǁǂººǬŭơ ƾººȇƚȇȁ ǺǸǔººƬƫ ƧƾººȇƾƳ ƨººƳƢƦȇƽ Ʊơǁƽƛ ƔơŐººŬơ Ǫººȇǂǧ ƵơǂººƬǫơ ƢººǷƢƫ ơƾººȈȇ

                       ǪºǴǠƬƫ ƨºȈȀȈƳȂƫ ƝƽƢºƦǷȁ ƩơƾºǿƢǠǷ ǺºǷ ǲºǠǨǳƢƥ ƾºǸĄƬǟơ ƢºǷ Ŀ ƧƽǁơȂºǳơ ƨȈºǇƢǇȋơ ƝƽƢƦŭƢƥ ƨǸƟƢǫ
 ǺȇǄºººƴƬƄơ ƨºººǴǷƢǠŠ) ƧƾºººǟƢǬǳơ ǂºººǜǻơÐ ȁ E/CN.15/2012/CRP.2ǂºººǨǳơ � ǝÑ .( ǒºººǠƥ ǹƗ ƾºººȈƥ

 ƨººƷǂƬǬŭơ ƩƢƳƢƦȇƾººǳơ)  ƨººǬȈƯȂǳơ Ŀ ƨººƷǂƬǬŭơ ǮººǴƫ ǲººưǷUNODC/CCPCJ/EG.6/2012/NGO/1 (
 �ƨººǬƷȏ ǭȂǰººǏ Ŀ Ƣººđ ǥǂººƬǠŭơ ŚȇƢººǠŭơ ȃȂƬǈººǷ ńƛ Ȅººǫǂƫ ȏ ŚȇƢººǠǷ ƽǁȂººƫ ǭȂǰººǏ ńƛ Śǌººƫ

               ƨǬƥƢǈºǳơ ǭȂǰǐºǳơ ǽǀºǿ ńƛ ƾºǟơȂǬǳơ Ŀ ƧǁƢºǋȍơ ȆºǤƦǼȇ ȏ Ǯǳǀǳȁ .      ƢºƦǷ Ŀ ƧƽǁơȂºǳơ ŚȇƢºǠŭƢǧ Ɲƽ
            ƨºȈǴǬǠǳơ ƨƸǐºǳƢƥ ƨȇƢǼǠǳơ śǈŢȁ ȆǴǬǟ ǑǂŠ śƥƢǐŭơ ǍƢƼǋȋơ ƨȇƢŧ)ÎÖÖÎ(     ǲȈƦºǇ ȄºǴǟ �

                ǩȂºǬƷ ƨºȈǫƢǨƫơ Ŀ ƢºȀȈǴǟ ǍȂǐºǼŭơ Ȅºũȋơ ŚȇƢºǠŭơ ƨºǷƢǿ ƤºǻơȂƳ Ƨƾºǟ ǺºǷ ƢȀƬƼǈǻ ƾǫ �ǱƢưŭơ
 ƨǫƢǟȍơ ȅȁƿ ǍƢƼǋȋơ) ǂǜǻơA/HRC/22/53ǳơ � ƧǂǬǨÒÕ.(  

ÐÐ -                   ǽŚºǣȁ ƤȇǀºǠƬǴǳ ǥȁǂºǜǳơ ǞºȈŦ Ŀ ǪºǴǘŭơ ǂǜūƢƥ ƨƷơǂǏ ǥơǂƬǟȏơ ƨȇƢǤǴǳ ǶȀŭơ ǺǷȁ
   ƨºǼȈȀŭơ ȁƗ ƨȈǻƢǈºǻƛȐǳơ ȁƗ ƨȈǇƢǬǳơ ƨƥȂǬǠǳơ ȁƗ ƨǴǷƢǠŭơ ƣȁǂǓ ǺǷ .    ǥơǂºƬǟȏơ ơǀºǿ Ʊơǁƽƛ ȆºǤƦǼȇȁ

  ƨƳƢƦȇƾǳơ Ŀ ƶȇǂǐǳơ�     ƧƾǟƢǬǳơ Ŀ Ǯǳǀǯȁ Ó        ºƥ ǪºǴǠƬƫ Ŗºǳơ ƧƾºǟƢǬǳơ Ȇºǿȁ �ƢȀƸȈǬǼƫ ƾǠƥ � ǵơǂƬƷƢ
         ǶȀºƬȈǷƽƕ ǁƢƦƬǟƢƥ ƨǸȈǫ ǺǷ ǶŮ ƢǷȁ ƨǴȈǏȋơ ƔƢǼƴǈǳơ ƨǷơǂǯ .        ƾºǟơȂǫ ƢºǿǁƢƦƬǟƢƥ �ƾºǟơȂǬǴǳ ȆºǤƦǼȇȁ

                    ƤȇǀºǠƬǳơ ƨƷơǂºǏ Ǻȇƾºƫ ǹƗ �ƨºȈƦȇƽƘƬǳơ ƩƢǈºǇƚŭơ ƧǁơƽƜºƥ ǪºǴǠƬƫȁ ǩƢºǘǼǳơ ǞǇơȁ ǥơǂƬǟƢƥ ȄǜŢ
                  ƥȁ �ǾƬºǇǁƢŲ ƨºǳȁƢŰȁ ǾºȈǴǟ ǒȇǂºƸƬǳơȁ ƚºǗơȂƬǳơȁ ǾºȈǧ ƨǯǁƢǌŭơ Ǯǳƿ Ŀ ƢŠ �ƨǴǷƢǠŭơ ƔȂǇȁ  ǒºǠ

         ǶººǿŚǣ ȁƗ �ǹȂǷƢººǟ ǹȂººǨǛȂǷ ƢȀººƦǰƫǂȇ Ŗººǳơȁ ƨƠȈǈººǳơ ƨººǴǷƢǠŭơ ƾººƷ ǢººǴƦƫ Ŗººǳơ ǭȂǴǈººǳơ ǝơȂººǻƗ
ǺǷ           ǹȂȇƽƢºǟ ǍƢƼǋƗ ȁƗ �ƨǳȁƾǳơ ǶǇƢƥ ǹȂǧǂǐƬȇ Ǻȇǀǳơ ǍƢƼǋȋơ)      �ƤȇǀºǠƬǳơ ƨǔºǿƢǼǷ ƨºȈǫƢǨƫơ

  ƧƽƢŭơÑ .(                  ƨȈƟƢǼưƬºǇơ ǥȁǂºǛ ȅƘºƥ ǝǁǀºƬǳơ ǃȂŸ ȏ ǾǻƗ ǆƦǳ ǹȁƽ ǺǴǠƫ ǹƗ ƆƢǔȇƗ ƾǟơȂǬǴǳ ȆǤƦǼȇȁ
   ƪǻƢǯ ƢȇƗ              �śǷƢºǠǳơ śǨǛȂºŭơ ƤǻƢƳ ǺǷ ƨǴǷƢǠŭơ ƔȂǇ ƣȁǂǓ ǺǷ ǽŚǣȁ ƤȇǀǠƬǳơ ǱƢǸǟƗ ǂȇŐƬǳ

        ƆƢȈƟƢǔǫ ǹȂǬăƷȐĄȇ śǨǳƢƼŭơ ǹƗȁ �śǨǳƢƼŭơ ǞǷ ƶǷƢǈƫ ȏ ǾǻƗȁ .          ƨºŻǂŪơ ǽǀºǿ ƨȈǸǈºƫ ǹƘºǋ ǺºǷȁ
                  ƧǁȂºǘŬơ ńƛ ǞºȈǸŪơ ǾºȈƦǼƫ ƢȀºǼǷ ǩǂǘƥ �ƤȇǀǠƬǳơ ƨǔǿƢǼǷ ƨȈǫƢǨƫơ ǺǷ ǥƾŮơ ǵƾź ǹƗ ƢǿƾȇƾŢȁ

__________ 
  )Î(  ǁȆǁǫƪ           ǨȁÈǫƶ ǹÈǞ ǸơǇǺȌƠ ǨȁǫŪ ƧȇǯȆǁǶȊƠ ǸƠƽǳƥǲƠ Ƨǻũ   ƧÈƥƲƠȁǲƠ ǸơǇÈǺȌƠ         ƧÈȆǁŪƠ ǹÈǶ ŚǶȀǁÈƃƠ ǌơƻÈǊȋǲ 

ľ ŚƫǯȆǁǶȊƠ) ÏÍÎÎ .(ƢǼǿ ƵƢƬǷ :www.oas.org/en/iachr/pdl/docs/pdf/PPL2011eng.pdf. 
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Ū Ƨƾȇƾǌºººǳơ  ƤȇǀºººǠƬǳơ ƨºººŻǂ)  ǺºººººȈƫǂǬǨǳơ ǂºººǜǻơÒ ȁ ÎÎ    Ƕºººǫǁ ǵƢºººǠǳơ ǪºººȈǴǠƬǳơ ǺºººǷ Ï ƨºººǼƴǴǳ 
ƨǔǿƢǼǷ ƤȇǀǠƬǳơ(.  

ÐÑ -    ºººȈƦǘƫ ǹƢǸºººǓ ǲºººƳƗ ǺºººǷȁ �Ǯºººǳƿ ȄºººǴǟ ƧȁȐºººǟȁ  ǽŚºººǣȁ ƤȇǀºººǠƬǴǳ ǪºººǴǘŭơ ǂºººǜūơ Ǫ
ǺººǷ       ƨººƳƢƦȇƾǴǳ ȆººǤƦǼȇ �ƨººȇƢǫȂǳơ ǲƟƢººǇȁ ǺººǷ ƨººǳƢǠǧ ƨǴȈººǇȁ Ǯººǳƿ ǁƢººƦƬǟƢƥ ƨººǴǷƢǠŭơ ƔȂººǇ ƣȁǂººǓ

    ƨȈƟơǂƳȍơ ƧƾǟƢǬǳơȁ ƨƷǂƬǬŭơ                 ǪºƦǘǼȇ ƤȇǀºǠƬǳơ ǞºǼŠ ƨºǳȁƾǳơ ǵơǄºƬǳơ ǹƗ ǆƦºǳ ǹȁƽ ƢǼǴǠƫ ǹƗ ƨǬƷȐǳơ
  ƨººǳȁƾǳơ ǶººǇƢƥ �ǞººǫơȂǳơ ǶººǰŞ ȁƗ ǹȂǻƢººǬǳơ ǶººǰŞ �ǹȂǧǂǐººƬȇ Ǻȇǀººǳơ ǍƢƼººǋȋơ ǞººȈŦ ȄººǴǟ ƆƢǔººȇƗ

   ƢȀººǼǷ ǂǷƘººƥ ȁƗ ƢȀººƬȈǠŠ ȁƗ ǥǂººǘǳơ)  ƧǂººǬǨǳơ ǂººǜǻơÔ   Ƕººǫǁ ǵƢººǠǳơ ǪººȈǴǠƬǳơ ǺººǷ Ï  ƨǔººǿƢǼǷ ƨººǼƴǴǳ 
ƤȇǀǠƬǳơ .(Ƭǳơ ƨǔǿƢǼǷ ƨǼŪ ƩƽǁȁƗ ƾǬǧȆǴȇ ƢǷ ƤȇǀǠ:  
     ...     ǁŐºººǸǯ ƨºººǷƢǟ ƨǘǴºººǇ ȁƗ ǆȈºººƟǁ ǽǁƾǐºººȇ ǂǷƘºººƥ ǝǁǀºººƬǳơ ƆơƾºººƥƗ ǺºººǰŻ ȏ

ƤȇǀººǠƬǴǳ.  … ƨȈǧơǂººǋƛ ƨǘǴººǇ ǹȂººǇǁƢŻ Ǻººŭ ǃȂººŸ ȏ �ǾǈººǨǻ ƪººǫȂǳơ Ŀȁ ... ǲǐººǼƬǳơ
ǺǷ                     ƣȁǂºǓ ǺºǷ ǽŚºǣ Ǻºǟ ȁƗ ƤȇǀºǠƬǳơ Ǻºǟ ƨºȈƟƢǼŪơ ƨȈǳȁƚǈŭơ ǺǷ ƣǂȀƬǳơ ȁƗ ƨǳƔƢǈŭơ

       ǿȂºǇȁƙǂǷ ƢȀºƦǰƫǂȇ Ŗºǳơ ƨƠȈǈǳơ ƨǴǷƢǠŭơ             ơȂºǸǴǠȇ ǹƗ ǶºŮ ȆºǤƦǼȇ ǹƢºǯ ȁƗ ǹȂºǸǴǠȇ Ƕºǿȁ Ƕ
                  Ǯºǳƿ ǞºǷ ơȁǀºƼƬȇ Ńȁ �ǾºƯȁƾƷ ǹƢºǰǷƜƥ ȁƗ �ǑȂºǧǂŭơ ǭȂǴǈºǳơ ǺǷ ǝȂǼǳơ ơǀǿ ƭȁƾŞ

 ƨǳȂǬǠŭơȁ ƨǷǃȐǳơ ƨȈƟƢǫȂǳơ ŚƥơƾƬǳơ) Ƕǫǁ ǵƢǠǳơ ǪȈǴǠƬǳơÏ ƧǂǬǨǳơ �ÏÓ.(  
  

   ƔƢƥ-  ƨȈǷƽȉơ ǶȀƬǸȈǫȁ ƨǴȈǏȋơ ƔƢǼƴǈǳơ ƨǷơǂǯ ǵơǂƬƷơ  
ÐÒ -    ƨǴǷƢǠŭơ ƗƾƦǷ ǲǰǌȇ           ƽơƾºǟȍ ǩȐºǘǻȏơ ƨºǘǬǻ ƨºȇǂūơ ǺǷ śǷȁǂƄơ ǍƢƼǋȌǳ ƨȈǻƢǈǻȍơ 

      ƢȀǸǜǻ ǞǓȁȁ ǹȂƴǈǳơ ǝƢǓȁƗ Ǻǟ ƨǇơǁƽ ƨȇƗ .         ǽŚºǣȁ ƤȇǀºǠƬǳơ ǂºǜƷ ƊƗƾºƦǷ ƌƗƾƦŭơ ơǀǿ ǲǸǰȇȁ
             Ǳȁƾºǳơ ƨºƦǳƢǘǷ Ŀ Ǯºǳƿ ȄºǴƴƬȇȁ �ǾºǠǷ ǲƻơƾºƬȇȁ ƨºǴǷƢǠŭơ ƔȂºǇ ƣȁǂºǓ ǺǷ)   ƩƢǘǴºǇ Ľ ǺºǷȁ

ǹȂƴǈººǳơ (  Ǹǔººǳơ ǲººǨǰƫ ƨººȈƥƢŸƛ Śƥơƾººƫ ǀººƼƬƫ ǹƘººƥ  ǍƢƼººǋȌǳ ƨȈǻƢǈººǻȍơ ƨººǴǷƢǠǸǴǳ ƢȈǻƾººǳơ ƩƢǻƢ
   ƢȀȇƾǳ ǺȇǄƴƬƄơ)    ƧǂºǬǨǳơ ǂǜǻơÐ        Ƕºǫǁ ǪºȈǴǠƬǳơ ǺºǷ ÏÎ      ǹƢǈºǻȍơ ǩȂºǬƷ ƨºǼƴǴǳ  .(    ƨºǴǷƢǠǷ ƾºǠƫȁ

  ƨººƦƳơȁȁ ƨȈººǇƢǇƗ ƧƾººǟƢǫ ǶȀººƬǷơǂǰǳ ƉǵơǂººƬƷơȁ ƨȈǻƢǈººǻƜƥ ǶȀººƬȇǂƷ ǺººǷ śǷȁǂººƄơ ǍƢƼººǋȋơ ǞººȈŦ
         �Ňƽȋơ ƾūơ Ŀ �ƢȀǬȈƦǘƫȁ �ǪȈƦǘƬǳơ ƨǷƢǟ ǲǷƢǌǳơ ǪȈƦǘƬǳơ        ƨºȇƽƢŭơ ƽǁơȂŭơ ȄǴǟ ƾǸƬǠȇ ǹƗ ǺǰŻ ȏ

  ƨȈǇƢȈǈººǳơȁ ƨººȈǻƾŭơ ǩȂǬūƢººƥ ǍƢººŬơ Ņȁƾººǳơ ƾººȀǠǳơ Ŀ ǥǂººǘǳơ ƨººǳȁƾǳơ ȃƾººǳ ƨººƷƢƬŭơ . ơǀººǿ Ŀȁ
      ººǻȍơ ǩȂººǬū ƨººȈǰȇǂǷȋơ ǹơƾººǴƦǳơ ƨººǸǰŰ ƪººƥƗƽ �ƽƾǐººǳơ    Ǳȁƾººǳơ ǹƗ ȄººǴǟ ƾººȈǯƘƬǳơ ȄººǴǟ ǹƢǈ

ȏ    Ŗººǳơ ǹȂƴǈººǳơ ǝƢººǓȁƗ ǂººȇŐƬǳ ƨȇƽƢǐººƬǫȏơ ƨǬƟƢǔººǳƢƥ ǝǁǀººƬǳơ ǞȈǘƬǈººƫ Ňƽȋơ ƾººƸǴǳ ǲººưƬŤ ȏ
ǹƢǈǻȎǳ ƨǴȈǏȋơ ƨǷơǂǰǳơ ǵǂƬŢ ȏȁ ƨȈǳȁƾǳơ ŚȇƢǠǸǴǳ)Ï(.  

__________ 
  )Ï(  ǱƢưŭơ ǲȈƦǇ ȄǴǟ �ǂǜǻơ :Vélez Loor v. Panama, Series C. No. 218, para. 198.  
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ÐÓ -                     ƿƢºţơ ȄºǴǟ ƩƢǘǴǈºǳơ ƮºŹ ƆƢºǸǰƷ ƾºǟơȂǬǳơ ǺǸǔƬƫ ǹƗ ȆǤƦǼȇ �ŚǈǨƬǳơ ơǀǿ ƔȂǓ Ŀȁ
                      ǎȈǐºţȁ ƨºȇǂūơ ǺºǷ ǹƢºǷǂūơ ǺǯƢºǷȋ ȆºǴǰȈŮơ ǁȂǐºǬǳơ ǾºƳȁƗ ƨȇȂǈºƫ ńƛ ȆǷǂƫ ƧƽƾŰ Śƥơƾƫ

 ƨººȈǘǤƬǳ ƨººǷǃȐǳơ ƽǁơȂººŭơǶȈººǴǠƬǳơȁ ǲººǸǠǳơ ƲǷơǂººƥȁ ƨȈººǇƢǇȋơ ƩƢººƳƢȈƬƷȏơ . �Ǯººǳƿ ȄººǴǟ ƧȁȐººǟȁ
                       ƨºǴǷƢǠŭơ ƩƢǻƢǸºǓ ǺºǷ Ňƽȋơ ƾºūơ ƨºǳƢǨǰǳ ǀºƼƬƫ ƨºǇȂǸǴǷ Śƥơƾºƫ ƾºǟơȂǬǳơ ȄǴǟ ǎǼƫ ǹƗ ȆǤƦǼȇ
               ƨºǳƢǠǧȁ ƨºǬȈǫƽ ƨȈƟƢǔǫ ƨƦǫơǂǷ śǷƘƫ Ǯǳƿ Ŀ ƢŠ �ǃƢƴƬƷȏơ Ǻǿǁ ǺȇƽȂƳȂŭơ ǍƢƼǋȌǳ ƨȈǻƢǈǻȍơ

    ǯ ƨȈƸǏ ƨȇƢǟǁ ŚǧȂƫȁ �ǃƢƴƬƷȐǳ      ƨºȈǧƢǯ ƨȈƟƢǔºǫ ƽǁơȂºǷ ǂǧơȂƫ ǹƢǸǓȁ �ƨǸƟȐǷȁ ƧǁȂǈȈǷȁ ƨȈǧƢ
    ººŬơ ŃƢººǠǳƢƥ ǱƢǐººƫȏƢƥ ƵƢǸǈººǳơȁ �ȃȁƢǰǌººǴǳ ƨººǳƢǠǧ Ƕººǜǻȁ   ƨǯǁƢǌººǸǴǳ ƨººǏǂǨǳơ ƨººƷƢƫƛȁ ȆƳǁƢ

Ŀ ƨǸǯƢƄơ ǹȁǂǜƬǼȇ Ǻȇǀǳơ ǮƠǳȁȋ Ǯǳƿ Ŀ ƢŠ �ȃǂƻƗ ƨǘǌǻƗ.  
ÐÔ -          ºȈǠƥ ǪºǧǂǷ ńƛ ǺȇǄƴƬƄơ ǲǬǻ śǻơȂǬǳơ ǄȈš ȏƗ �ƨǷƢǟ ƧƾǟƢǬǯ �ȆǤƦǼȇȁ ƾ)   ǩȂºǘǼǷ ǂºǜǻơ

   ƗƾƦŭơ �ƝƽƢƦŭơÏÍ (              Ƨƾȇƾºǋ ǱƢǰºǋƗ Ǒǂǧ ǺǷȁ �ƣƢǬǠǳơ ǲȈƦǇ ȄǴǟ ƆƢǟƢǓȁƗ ƗȂǇƗ ǪǧǂǷ ńƛ ȁƗ
                 ȄºǴǟ ǙƢºǨūơ ȁƗ ǱǄǠǳơ ƩơǁŐǷ ƽȁƾƷ Ŀ ȏƛ �ȆƳǁƢŬơ ŃƢǠǳƢƥ ƔƢǼƴǈǳơ ǱƢǐƫơ ȄǴǟ ƽȂȈǬǳơ ǺǷ

 ǕƢƦǔººǻȏơ)  śƫƾººǟƢǬǳơ ǂººǜǻơÒÔ ȁ ÓÍ .(     ƢººǠǳơ ǞººǷ ǱƢǐººƫȏơ ƨººȈŷƗ ǃŐººƫ ƾººǟơȂǬǳơ ǹƗ ǞººǷȁ Ń
  ȆƳǁƢŬơ)      ǦºǳƗ ǝǂºǨǳơ �ňƢưǳơ ƔǄŪơ ǂǜǻơ(                  ȄºǴǟ ƆƢºǷƢǟ ƆƢºǬȈƦǘƫ ǪºƦǘĄȇ ǹƗ ȆºǤƦǼȇ ƗƾºƦŭơ ơǀºǿ ǹƜºǧ �

                �ǵơƾºǟȍơ ǶºǰƷ ǀºȈǨǼƫ ǹȁǂǜƬǼȇ Ǻȇǀǳơ ƔƢǼƴǈǳơ ǶȀȈǧ ǺŠ �ƨȇǂūơ ǺǷ śǷȁǂƄơ ǍƢƼǋȋơ ǞȈŦ
              ǵơƾºǟȍƢƥ ǶȀȈºǴǟ ǵȂºǰƄơ ǍƢƼºǋȋơ ǥȁǂºǜƥ ƨǘƦƫǂŭơ ƧƢǻƢǠŭơ ǶƴƷ ǺǷ ǦȈǨƼƬǴǳ)Ð(   ǹƢǸǔºǳȁ 

Ɨ                 ƧƽƢºǟƛȁ ǶȀƷȐºǏƛ ȆºǇƢǇȋơ ƢȀǧƾºǿ ǹȂºǰȇ ƆƨǴǷƢǠǷ śǻȂƴǈŭơ ƨǴǷƢǠǷ ǹȂƴǈǳơ ǵƢǜǻ Ȇǟơǂȇ ǹ
  ȆǟƢººǸƬƳȏơ ǶȀººǴȈǿƘƫ)      ƧƽƢººŭơ �ƨȈǇƢȈǈººǳơȁ ƨººȈǻƾŭơ ǩȂǬūƢººƥ ǍƢººŬơ Ņȁƾººǳơ ƾººȀǠǳơÎÍ) Ð .((

                       ǲǰǌºǯ ǱǄºǠǳơȁ ǄºȈȈǸƬǳơ ńƛ ƔȂºƴǴǳơ ǵƾºǟ ƾºǟơȂǬǳơ ǲºǨǰƫ ǹƗ ȆºǤƦǼȇ �Ǯǳƿ ȄǴǟ ƧȁȐǟȁ  ȆºǨƻ
ǺººǷ Ɨȁ �ƣƢººǬǠǳơ ǱƢǰººǋƗ   ƨººȈǬƥ ȄººǴǟ ȅǂǈººƫ ǝƢººǓȁƗ Ŀ śȈººǼǠŭơ ǍƢƼººǋȋơ ǃƢººƴƬƷơ ǲººǨǰƫ ǹ

               ƨºȇƢǸūơ Śƥơƾºƫ ǺºǷ ƨºǴǷƢǰǳơ ƨºǟȂǸĐơ ǶºŮ ǂǧȂƫȁ ǺȇǄƴƬƄơ ȁƗ ƔƢǼƴǈǳơ .     Ɣơǁȁ ȆºǬǘǼŭơ ƤƦǈºǳơȁ
                 Śƥơƾºƫ ƢºǿǁƢƦƬǟƢƥ ǲǐºǨǳơȁ ǹȂƴǈºǳơ ǶǜǼºǳ ƨºǨǴƬű ǱƢǰǋƗ ńƛ ǹơƾǴƦǳơ ǒǠƥ Ŀ ƔȂƴǴǳơ Ȃǿ Ǯǳƿ

   Ŀ ƆȐưººǷ Ǯººǳƿ ȄººǴƴƬȇȁ �ƣƢººǬǠǴǳ ƨȈǧƢººǓƛ ƔƢǼƴǈººǳơ ƽƢǠƦƬººǇơ    ƾººƥƚŭơ ǺƴǈººǳƢƥ ǶȀȈººǴǟ ǵȂººǰƄơ 
ǺǷ            ȃǂºƻȋơ ƨǘǌºǻȋơ ȁƗ ƨºȈǸȈǴǠƬǳơ ƨǘǌºǻȋơ ǺºǷȁ ǲǸǠǳơ .         ƔƢǼƴǈºǳơ ǆƦºŹ �ǹơƾºǴƦǳơ ǒºǠƥ Ŀȁ

      ńƛ ǲǐººƫ Ƨƾººŭ ǲººǠǨǳƢƥ śǳȁǄººǠǷ ƾººƥƚŭơ ǺƴǈººǳƢƥ ƨººƥȂǬǟ ǹȂǔººǬȇ ǺȇǀººǳơÏÏ  ǵȂººȈǳơ Ŀ ƨǟƢººǇ 
Ŀ              ºƷ ƩƢºƳǁƽ Ŀȁ �ƨºȇȂȀƬǳơ ńƛ ǂºǬƬǨƫ ƨǬȈºǓȁ ƧŚǤǏ ƩƢǻơǄǻǃ       ơȂºǇǁƢŻ ǹƗ ǹȁƽ �ȃȂǐºǫ Ƨǁơǂ

ƔƢǼƴǈǴǳ ƨƷƢƬŭơ ƨǘǌǻȋơ ǺǷ ǝȂǻ ȅƗ.  

__________ 
  )Ð(        �ƨºŻǂŪơȁ ƩơǁƾºƼŭƢƥ řºǠŭơ ƧƾºƸƬŭơ ǶºǷȋơ ƤºƬǰǷ Handbook on Prisoners with Special Needs (Vienna, 

2009), pp. 159-164. Available from www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Prisoners-

with-special-needs.pdf. 
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ÐÕ -             ºǴȇȂǗ ƩơǂºƬǨǳ ǃƢºƴƬƷȐǳ ǕǂºǨŭơ ƔȂºƴǴǳơ ńƛ ǂǜǼǳƢƥȁ       ƩƢºƥ �ƨºǸǯƢƄơ ǲºƦǫ ǺǷǄºǳơ ǺºǷ ƨ
ǺººǷ  ººƄơ ǍƢƼººǋȋơ ǞººȈŦ ǺǰǸƬººȇ ǹƗ ǹƢǸººǓ ƆƢººǬƷ ȅǁȁǂǔººǳơ ƨǯǁƢǌººŭơ ǺººǷ ƨººȇǂūơ ǺººǷ śǷȁǂ
Ŀ          ȃǂºƻȋơ ƢºȇơǄŭơ ǺºǷ ƧƽƢǨƬǇȏơȁ ƨǘǌǻȋơ         ƔƢǼƴǈºǳơ ǵȂºǸǟ ƢȀºǼǷ ƾȈǨƬǈºȇ Ŗºǳơ .    ǁǂºǬŭơ ǶƐǴǈºȇȁ

     ǍƢƼºǋȌǳ ƢºǷ ƆƢǟȂǻ ƆƢǠȇǂǇ ƆƢǻơǁȁƽ ǭƢǼǿ ǹȋ ƗƾƦŭơ ơǀǿ ǀȈǨǼƫ ƤǠǐǳơ ǺǷ ǹȂǰȇ ƾǫ ǾǻƘƥ ǍƢŬơ
               ƨºǴǿƚǷ ǹȂºǰƫ ȏ ƾºǫ ǃƢƴƬƷȏơ ǪǧơǂǷ ǺǷ ƢǿŚǣȁ ƨǗǂǌǳơ ǄǯơǂǷ ǹȋȁ ƨǸǯƢƄơ ǹȁǂǜƬǼȇ Ǻȇǀǳơ

ǑǂººǤǳơ ơǀººǿ ƨººȈƦǴƬǳ . Ɨ ƢººǷ Ǫººǧȁ �ƔƢǼƴǈººǳơ ǹƗ ƾººȈƥ  ƤȇǀººǠƬǳơ ǞººǼŭ ƨººȈƥȁǁȁȋơ ƨººǼƴǴǳơ ǾººȈǳƛ ƩǁƢººǋ
       ǶȀººƬǳǄǟ Ŀ śǠƥƢººǫ ơȂººǯǂƬĄȇ ȅƗ ƨǗƢǈººƦƥ ǺººǰŻ ȏ �ƨººǼȈȀŭơ ȁƗ ƨȈǻƢǈººǻƛȐǳơ ƨººƥȂǬǠǳơ ȁƗ ƨººǴǷƢǠŭơȁ

 ǶēƢǻơǄǻǃ Ŀ �ǂȀǋȋ ƢŠǁȁ �ǞȈƥƢǇȋ) ǂǜǻơCPT/Inf (92) 3 ƧǂǬǨǳơ �ÑÔ.(  
ÐÖ -     Śǐººŭơ ǂººȇǂǬƫ Ŀ Ǫººūơ ǺººǷ ƽǂººǨǳơ ǹƢººǷǂƷ ǹƗ ǁƢººƦƬǟơ ǶººȀŭơ ǺººǷȁ  ƨȈººǓǂǟ ƨººƴȈƬǻ ǆȈººǳ 

     ǃƢºƴƬƷȏơ Ǻºǿǁ ǞǓȂǳơ ǱƢǰǋƗ ǺǷ ǂƻƕ ǲǰǋ ȅȋ ȁƗ ȆƟƢǼŪơ ƣƢǬǠǴǳ .    ǶºȀǧ ƔƢǈºĄȇ ǹƗ ǺºǰŻȁ
 ƧƾººǟƢǬǴǳ ƨººȈǳƢūơ ƨǣƢȈǐººǳơÒÔơ ǺººǷ ǹƢººǷǂūơ ǹƗ řººǠƫ ƢººĔƗ ȄººǴǟ  ƽơǂººǧȋơ ƾººȇǂš ńƛ ȅƽƚººȇ ƨººȇǂū

ǺǷ  Ƨƽơǁȍơ ƨȇǂƷ .               ƧƾºǟƢǬǳơ ƨǣƢȈºǏ ƽƢºǠƫ ǹƗ ƤºǇƢǼŭơ ǺºǷ ǹȂºǰȇ ƢŠǁȁÒÕ     ºūơ ǹƗ ƶºǓȂƬǳ  ƽȁƾ
       Śǣ ȏ Ƣđ ǲǸǠĄƫ Ŗǳơ ƢǿƾƷȁ Ȇǿ ǃƢƴƬƷȏơ ǺǯƢǷƗ ǵƢǜǼƥ ƨǏƢŬơ ƨǳȂǬǠŭơ .   ƧƽƢºǟƛ ǺºǰŻ �ǲưŭƢƥȁ

    ƧƾǟƢǬǳơ Ŀ ǂǜǼǳơÓÖ    ǑǁƢºǠƬƫ ƾºǫ ƢĔƗ ƢŠ �ƔƢǼƴǈǳơ ƨȈǐƼǌǳ ƨǇơǁƽ ƔơǂƳƛ ńƛ ƧǁƢǋȍơ ǥǀū 
Ƨƽơǁȍơ ƨȇǂƷ Ŀ Ǫūơ ǞǷ)Ñ(.  

ÑÍ -               ŐºƬǠƫ ǹƗ �ǵƢºǟ ȆƟƾºƦǷ ǪºǴǘǼǷ ǺºǷ �ƾºǟơȂǬǴǳ ȆǤƦǼȇȁ           ǞºǫȂǷ Ŀ ƔƢǼƴǈºǳơ ǞºȈŦ ƨƷơǂºǏ
ǺººǷ     ƵȐººǏȍơȁ ƱȐººǠǳơ ȄººǬǴƬȇ ǺººǷ ǞººǫȂǷ Ŀ ǆȈººǳȁ �ƩƢººƦƳơȁȁ ƆƢººǫȂǬƷ ǅǁƢººŻ . ńƛ ǂǜǼǳƢººƥȁ
ǹƗ          ƨººȈǫȐƻȋơȁ ƨººȈǸȈǴǠƬǳơȁ ƨººȈƳȐǠǳơ ƧƾǟƢǈººŭơ ǶººǇơ ƪººŢ ƭƾººŢ ƾººǫ ƨȈǈººǨǼǳơ ƨººǴǷƢǠŭơ ƔȂººǇ

  ǳơ ƶȈººƬƫ ǑơǂǠƬººǇȏơ ƨººȈǴǸǟ ǹƜººǧ �ƢŮƢǰººǋƗȁ ƧƾǟƢǈººŭơ Ǟººǧơȁƽ ǺººǷ Ǯººǳƿ Śººǣȁ ƨººȈƷȁǂǳơȁ ƨººǏǂǨ
      ƧƾºǟƢǬǳơ Ŀ ǂǜǼǳơ ƧƽƢǟȍÒÖ                    ƨºǷơǂǯ ǵǂºƬŢ Ŗºǳơ ƤȈǳƢºǇȋơ Ŀ Ƣºđ ǲºǸǠĄȇ Ŗºǳơ ƤȈǳƢºǇȋơ ǂǐºū 

   ǂǌƦǯ ǶȀƬǸȈǫȁ ƨǴǏƘƬŭơ ƔƢǼƴǈǳơ .                ƢȀǼǸºǓ ǺºǷ ǶȈǿƢºǨǷ Ŀ ǂºǜǼǳơ ƧƽƢºǟƛ ǁƾºŸ �ƽƾǐǳơ ơǀǿ Ŀȁ
 ǺǸººǓ �ƵȐººǏȍơȁ ƶȈƸǐººƬǳơ ȆǷȂººȀǨǷ Ŀ Ǯǳǀººǯȁ �ƨººȈƥǂƬǳơ ƧƽƢººǟƛȁ ǲººȈǿƘƬǳơ �ȃǂººƻƗ ǶȈǿƢººǨǷ 

ǺǷ  ŧ ǲƳƗ              Ŗºǳơ ƨȈǨǈºǠƬǳơ ƨºǴǷƢǠŭơ ȁƗ ȆǨǈºǠƬǳơ ǲƻƾºƬǳơ ǺºǷ ƨȇǂūơ ǺǷ śǷȁǂƄơ ǍƢƼǋȋơ ƨȇƢ
ƨǴǷƢǠŭơ ƔȂǇ ƣȁǂǓ ǺǷ ǽŚǣ ȁƗ ƤȇǀǠƬǳơ ƾƷ ǢǴƦƫ ƾǫ.  

ÑÎ -  ƧƾººǟƢǫ ǞººǓȁ ƨººȈŷƗ ńƛ ǍƢººŬơ ǁǂººǬŭơ Śǌººȇȁ ǾººƬȇǂƷ ǺººǷ ǵȁǂººŰ ǎƼººǋ ȅȋ ƶǸǈººƫ 
ǹƗ             ºǷ ƆȐưºǷ Ǯºǳƿȁ �ǃƢƴƬƷȏơ ƨȈǟȁǂǌǷ Ŀ ƨǠȇǂǇ ƩơƔơǂƳƛ ǺǸǓ ǺǠǘȇ       Ǫºūơ ǹȂǻƢºǫ ǱȐºƻ Ǻ

__________ 
  )Ñ(     ƩƢȈǏȂƬǳơ ǂǜǻơ  ǳơ ƨȇǂūơ Ŀ ǪūƢƥ ǪǴǠƬŭơ ƮǳƢưǳơ ǲǐǨǳơ Ŀ ƧƽǁơȂǳơǂȇǂǬƬǳơ Ŀ �ƨȈǐƼǌǺǟ ǾƫƾǟƗ ȅǀǳơ    ƨºǳƢƷ

 ǮȈǈººººǰŭơ Ŀ ǹƢǈººººǻȍơ ǩȂººººǬƷ .  ǹƢǈººººǻȍơ ǩȂººººǬū ƨººººȈǰȇǂǷȋơ ǹơƾººººǴƦǳơ ƨººººǼŪ�ȁ  ǂººººȇǂǬƬǳơ ƵƢººººƬǷƢººººǼǿ: 
www.cidh.org/countryrep/mexico98sp/Capitulo-3.htm. 
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   ƬǟƢƥ �ƨȈƟƢǔººǬǳơ ƨººȇƢǸūơ Ŀ Ǫººūơ ȁƗ ƔƢǔººǬǳơ ǵƢººǷƗ ǱȂººưŭơ Ŀ   ƨººȇƢǸūơ ƨººǳƢǨǰǳ ƨǻƢǸººǓ Ǯººǳƿ ǁƢººƦ
ǺººǷ     ƨƠȈǈººǳơ ƨººǴǷƢǠŭơ ƣȁǂººǓ ǺººǷ ǽŚººǣ ȁƗ ƤȇǀººǠƬǳơ .   ȄººǘǠĄȇ ǹƗ ȆººǤƦǼȇ �ǥȁǂººǜǳơ ǞººȈŦ Ŀȁ

    ǾºǳƢǬƬǟơ ƭƽƢººŞ ǾƫǂººǇƗ ǡȐºƥƛ Ŀ Ǫººūơ ǄººƴƬƄơ ǎƼǌºǳơ) ǹƢƫƾººǟƢǬǳơÑÑ) Ð ( ȁÖÏ (ǹƢººǰŠȁ 
 ǹȂǔººǣ Ŀ �ǽǃƢººƴƬƷơÎÕ ƨǟƢººǇ ) ǹƢººƫǂǬǨǳơÏÓ) ǃ ( ȁ)Ǖ ( ƨººǬȈƯȂǳơ ǺººǷE/CN.4/2003/68 .(

         ƨȈǐºƼǌǳơ ƨºȇǂūơ ƾºȈȈǬƫ ƧƽƢºȇǄƥ ȆǔºǬƫ Ŗºǳơ ƩơǁơǂºǬǳơ ȄǴǟ ƆƢǔȇƗ ƾǟơȂǬǳơ ǽǀǿ ǪƦǘƫ ǹƗ ȆǤƦǼȇȁ
            ǆƦºūơ ȁƗ ǱǄºǠǴǳ ǾǟƢǔºƻƜƥ ƆȐưºǷ Ǯǳƿȁ �śƴǈǴǳ ȅƽơǂºǨǻȏơ .          ǹȂºǰȇ ǹƗ ǱƢºƷ ƨºȇƘƥ ǺºǰŻ ȏȁ

   Ɨ ȁƗ �ǾºººǻȁƢǠƫ ȃƾºººŠ ƆƢºººǼȈǿǁ ȆƳǁƢºººŬơ ŃƢºººǠǳƢƥ ǄºººƴƬƄơ ǱƢǐºººƫơ  �ƨºººȈƦȇƽƘƫ ƨºººƥȂǬǠǯ ǲǸǠƬǈºººĄȇ ǹ
ȁƗ ǹƗ    Ƕǰūơ ǺǷ ƆơƔǄƳ ǲǰǌȇ .     ƗƾºƦǸǴǳ ƆƢºǬǧȁȁÎÖ              ǄºƴƬƄơ ǞºǼǷ ǺºǰŻ ȏ �ƝƽƢºƦŭơ ƨºǟȂǸů ǺºǷ 

             ºǳȂǬǠǷ ƽȂºȈǫȁ Ǖȁǂºǋ ǅƢºǇƗ ȄǴǟ ȏƛ ȆƳǁƢŬơ ŃƢǠǳƢƥ ǱƢǐƫȏơ ǺǷ         ǽƽƾºŹ ȅǀºǳơ ȂºƸǼǳơ ȄºǴǟ ƨ
 ǹȂǻƢǬǳơ) ǂǜǻơE/CN.4/2004/56 ƧǂǬǨǳơ �ÑÐ.(  

ÑÏ -                  ǍƢƼºǋȋơ ǄºƴƬŹ ƢǷƾºǼǟ ƨºǏƢƻ ƨǨǐƥ ǑȂǬƫ ƩƢǻƢǸǔǳơ ǹƗ ƢŠȁ �Ǯǳƿ ȄǴǟ ƧȁȐǟȁ
 ơ ƩƢǘǴººǇ ȄººǴǟ ƆƢººǷơǄƬǳơ ǑǂººǨƫ ǹƗ ƾººǟơȂǬǴǳ ȆººǤƦǼȇ �ȅǂººǇ ȁƗ ȅƽơǂººǨǻơ ǆƦººƷ Ŀ ǹƘººƥ ǹȂƴǈººǳ

                        ǺºǰŻȁ ƆƢºȈũǁ Ƣºđ ǥǂºƬǠǷ ǃƢºƴƬƷơ ǺǯƢºǷƗ Ŀ ƨºȇǂūơ ǺºǷ śǷȁǂºƄơ ǍƢƼºǋȋơ ǃƢƴƬƷơ ǲǨǰƫ
 ƢȀȈǳƛ ǱȂǏȂǳơ .             ǃƢºƴƬƷơ ȅƗ Ǻºǟ ƆƢȈƟƢǼƳ ǪȈǬƸƬǳơ ǕƢƦǓȁ ƨǗǂǌǳơ ǄǯơǂǷ ƔƢǇƙǁ ƨǳƔƢǈǷ ȆǤƦǼȇȁ

                          ǁơƾºǏƛ Ǻºǟ ƨȈǳȁƚǈºŭơ Ǯºǳƿ Ŀ ƢºŠ �ǶȀƬȈǳȁƚǈºǷ ƢºȀȈǧ ƪºƬƦƯ Ŗºǳơ ƩȏƢºūơ Ŀ �Ǿºƥ ǥǂƬǠǷ Śǣ
ººǷȋơǂ .    ǞƥƢººǗ ƢººǿǁǂǬȇ ȏ ǵƗ ƆƢȇǂººǇ ǃƢººƴƬƷȏơ ǹƢººǯ ơƿƛ ƢººǷ ƨǳƘǈººǷ ǹƗ ńƛ ǍƢººŬơ ǁǂººǬŭơ Śǌººȇȁ

                ǪºǴǠƬƫ ƩƢºǷȂǴǠǷ ƨºȇƗ Ǻǟ ȁƗ ǃƢƴƬƷȏơ ǹƢǰǷ Ǻǟ ƩƢǘǴǈǳơ Ǧǌǯ ǵƾǟȁ ȅƽơǂǨǻȏơ ǃƢƴƬƷȏơ
 ǄƴƬƄơ ŚǐŠ) ǂǜǻơA/HRC/13/42 ƩơǂǬǨǳơ �Õ ńƛ ÎÍ(.  

ÑÐ -                    ƤȇǀºǠƬǳơ ǞºǼŭ ƨȈºǇƢǇȋơ ƩƢǻƢǸǔºǳơ ƾºƷƗ ƾºǠȇ Ǳơǃ ƢǷȁ Ȇũǁ ǲƴǈƥ ǙƢǨƬƷȏơ ǹƢǯȁ
     ƨǴǷƢǠŭơ ƔȂǇ ƣȁǂǓ ǺǷ ǽŚǣ ȁƗ .      ƧƾºǟƢǬǳơ ǹƗ ǞºǷȁÔ           �ǶȈǴǈºǳơ ǲȈƴǈºƬǳơ ƣȂºƳȁ ȄºǴǟ ǎǼºƫ 

                    ƨºǳƢƷȍơȁ ǦºȈǫȂƬǴǳ ńȁȋơ ƨºǜƸǴǳơ ǀºǼǷ ǲȈƴǈºƬǳƢƥ ǵǁƢǐºǳơ ƾºȈǬƬǳƢƥ ȆǔǬȇ ǶǰƷ ńƛ ǂǬƬǨƫ ƢĔƜǧ
ơ ȃƾººǳ ǃƢººƴƬƷȏơ ńƛ  ǍƢƼººǋȋơ ƔƢººũƘƥ ǝȐººǗȐǳ ƵƢººƬǷ ǲǷƢººǋ ǲƴººǇ ƶƬººǧ ƤººƳơȁȁ �ƨǗǂǌººǳ

   ƨººȇǂūơ ǺººǷ śǷȁǂººƄơ)        �ȅǂǈººǬǳơ ƔƢººǨƬƻȏơ ǺººǷ ǍƢƼººǋȋơ ǞººȈŦ ƨººȇƢǸū ƨººȈǳȁƾǳơ ƨººȈǫƢǨƫȏơ
ƧƽƢŭơ ÎÔ) Ð((               śǨǛȂºŭơ ƨºȇȂǿ ńƛ ƨǧƢºǓȍƢƥ ǾǻƢǰǷȁ ǦȈǫȂƬǳơ ƪǫȁ Ǻǟ ƩƢǷȂǴǠǷ ǾȈǧ ǺǸǔĄƫ �

     ǳơ ƾǼǟ ƨȈƸǐǳơ ƨǳƢūơȁ �ǦȈǫȂƬǳƢƥ śǸƟƢǬǳơ            ǲȈƴǈºƫ ńƛ ƨǧƢºǓȍƢƥ �ǃƢºƴƬƷȏơ ǄºǯǂǷ ńƛ ǱȂºǏȂ
           Ǿºǳ ǶēǁƢºȇǃ ƪºǫȁȁ ǾºȈǷƢƸŠȁ ǄƴƬƄơ ƣǁƢǫƘƥ ǱƢǐƫȏơ ƪǫȁ .         ǶºǰƷ ńƛ ƆƢǔºȇƗ ƧƾºǟƢǬǳơ ǂºǬƬǨƫȁ

                    ǺǯƢºǷƗȁ ǱƢºǬƬǟȏơ Ǻºǟ ƨºǬȈǫƽ ƩƢºǷȂǴǠŠ ƨǟǂǈºǳơ ǾºƳȁ ȄǴǟ ǾȈǷƢŰȁ Ǿȇȁƿȁ ǄƴƬƄơ ƾȇȁǄƬƥ ǵǄǴĄȇ
   ǺȇǄƴƬƄơ ǲǬǻ ƩƢȈǴǸǟ Ǯǳƿ Ŀ ƢŠ �ǍƢƼǋȋơ ƾƳơȂƫ)  ƗƾºƦŭơ �ƝƽƢƦŭơ ƨǟȂǸůÎÏ(  Ǯǳǀºǯȁ �

  ǶēƢººǧǁ ǹƢººǰǷȁ ƔƢǼƴǈººǳơ ƧƢººǧȁ ǥȁǂººǜƥ ƨººǬǴǠƬŭơ ƩƢººǷȂǴǠŭơ ǲȈƴǈººƫ) ƨººȇƢǸū ƨººȈǳȁƾǳơ ƨººȈǫƢǨƫȏơ
       ƧƽƢŭơ �ȅǂǈǬǳơ ƔƢǨƬƻȏơ ǺǷ ǍƢƼǋȋơ ǞȈŦÎÔ) Ð) (ǃ .((      ƧƽƢºǟƛ ȆǤƦǼȇ �Ǯǳƿ ȄǴǟ ƆƧȁȐǟȁ
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    ƧƾǟƢǬǳơ Ŀ ǂǜǼǳơÔ) Ï (            ǱȂºƦǫ ǵƾºǠƥ ǹȂƴǈºǳơ ƩƢǘǴºǇ ǵǄºǴƫ Ŗǳơ        ƨǈºǇƚǷ ƨºȇƗ Ŀ ǎƼºǋ ȅƗ
  ǃƢººƴƬƷȏƢƥ ƶȈƸººǏ ǂººǷƗ ǹȁƽ .       ǹȂººǰȇȁ ǃƢººƴƬƷȐǳ ňȂǻƢººǫ ǹƢººǰǷ Ŀ ǄººƴƬƄơ ǱȂººƦǫ ȆººǤƦǼȇȁ

  ǁȂººǨǳơ ȄººǴǟ ǵƢººȈǬǳơȁ řººǠŭơ ǎƼǌººǳơ ǱȂººƦǫ Ǻººǟ ȏȁƚǈººǷ ǹƢººǰŭơ ơǀººǿ ȄººǴǟ ǥǂǌººŭơ ǎƼǌººǳơ
Ǯǳǀƥ ȆǓƢǬǳơ ǁƢǘƻƜƥ.  

ÑÑ -        ƢŲȁ ǾƦȈǳƢººǇƗȁ ǾººƫƢǸȈǴǠƫȁ ƣơȂƴƬººǇȏơ ƾººǟơȂǫ ȄººǬƦƫ ǹƗ ƆƢǔººȇƗ ǶººȀŭơ ǺººǷȁ  ƾººȈǫ ǾƫƢººǇǁ
                    ƨºǴǷƢǠŭơ ƔȂºǇ ƣȁǂºǓ ǺºǷ ƢºǿŚǣȁ ƤȇǀºǠƫ ƩȏƢºƷ ƭȁƾºū ƆƢǠǼǷ ǶǜƬǼŭơ ǑơǂǠƬǇȏơ)  ƨºȈǫƢǨƫơ

    ƧƽƢŭơ �ƤȇǀǠƬǳơ ƨǔǿƢǼǷÎÎ .(         ǁơȂºǗƗ ǞºȈŦ Ŀ ƉǵƢºŰ ǁȂǔºƷ ƣȂºƳȁ ńƛ ǍƢºŬơ ǁǂǬŭơ Śǌȇȁ
  ƢȀºƬǷǂƥ ƣơȂƴƬǇȏơ .                ƩƢƥơȂƴƬºǇȏơ śºƥ ƨǴºǏƢǨǳơ ƩơǂºƬǨǳơȁ ƣơȂƴƬºǇȏơ ƧƾºǷ ǲȈƴǈºƫ ƤºŸȁ

)  ǺǈƸƬǈĄȇȁ        ǲǫȋơ ȄǴǟ ļȂǐǳơ ǲȈƴǈƬǳƢƥ ȁƗ ȂȇƾȈǨǳƢƥ Ǯǳƿ ǹȂǰȇ ǹƗ(       ƨºȇȂǿ ǲȈƴǈºƫ ȆºǤƦǼȇȁ �
 ƩƢƥơȂƴƬººǇȏơ ǹȁǂººŸ Ǻȇǀººǳơ śǨǛȂººŭơ) ƗƾººƦŭơ �ƝƽƢººƦŭơ ƨººǟȂǸůÏÐ .(ȁ ǙƢººǨƬƷȏơ ǵƾººǟ ȆººǤƦǼȇ

ǺŠ                    Ƨƾºŭ ǶºȀǠǷ ǹȂºǬǬŹ ȁƗ ǶĔȂƥȂƴƬǈºȇ ǺºǷ ƧǂǘȈǇ ƪŢ ǞǬƫ ǪǧơǂǷ Ŀ ƨȈǻȂǻƢǫ ƨǨǐƥ ǹȂǴǬƬǠĄȇ
    ȇ ȅǀǳơ ƪǫȂǳơ ȄǴǟ ƾȇǄƫ                �ƨºǸǯƢƄơ ǲºƦǫ ǃƢºƴƬƷȏƢƥ ȆƟƢǔºǫ ǂºǷƗ ȄºǴǟ ǱȂǐºƸǴǳ ǹȂǻƢǬǳơ ǾȈǔƬǬ

         ǃȁƢƴƬȇ ǹƗ ȆǤƦǼȇ ȏ ǱƢƷ ȅƗ ȄǴǟ ȂǿȁÑÕ ƨǟƢǇ  .             ǪºǧơǂǷ ǺºǷ ǪºǧǂǷ ǱƢºūơ Ŀ ǶȀºǴǬǻ ȆºǤƦǼȇȁ
   ȏȁ �ƨººǨǴƬű ƨǘǴǈººǳ Ǟǔººź ȅǀººǳơ ƨººǸǯƢƄơ ǲººƦǫ ǃƢººƴƬƷȏơ   ƨººǷƢǫƜƥ Ǯººǳƿ ƾººǠƥ ƵƢǸǈººǳơ ȆººǤƦǼȇ 

ȅƗ       ȏƢƥ śǸƟƢǬǳơ ǞǷ ǥơǂǋƛ ǹȁƾƥ ǂƻƕ ǱƢǐƫơ    ǪȈǬƸƬǳơ ȁƗ ƣơȂƴƬǇ)   ǂºǜǻơE/CN.4/2003/68 �
 ƧǂǬǨǳơÏÓ) ǃ.((  

  
    ǂơƳƫƶȎƠ ǔȀǁǊ  

ÑÒ -      ƨǸǈººƬŭơ ǥȁǂººǜǳơ ƢººȀȈǧ ƢºŠ �ƨººǸƟȐŭơ Śººǣ ǃƢººƴƬƷȏơ ǥȁǂºǛ ǹƗ ǍƢººŬơ ǁǂººǬŭơ ǚºƷȏ
     ǈǻƛ ƧƢȈū ƨǷǃȐǳơ ǩȂǬūơ ǱƢǸǟƛ ǵƾǟȁ ȆǴǰȈŮơ ǹƢǷǂūƢƥ     ƨºȈƴȀǼǷ ƨºǇǁƢŲ Ȇºǿ ƢºŶƛ �ƨŻǂǯȁ ƨȈǻƢ

    ƨººººǼȈȀŭơ ȁƗ ƨȈǻƢǈººººǻƛȐǳơ ȁƗ ƨȈººººǇƢǬǳơ ƨººººƥȂǬǠǳơ ȁƗ ƨººººǴǷƢǠǸǴǳ)E/CN.4/2004/56 ƧǂººººǬǨǳơ �ÑÎ �
ȁ A/HRC/13/39/Add.5   ƧǂǬǨǳơ �ÏÐÍ .(            ƨȈƟƢǔºǬǳơ ƩơƽƢȀºƬƳȏơ ǺºǷ Śưºǰǳơ Ŀ ƆƢǔȇƗ ƪƦƯ ƾǫȁ

     ǹƗ ȆººǸȈǴǫȍơȁ Ņȁƾººǳơ śȇȂƬǈººŭơ ȄººǴǟ ƪǷƾººǫ ƢººŭƢǗ Ŗººǳơ    ǢººǴƦƫ ǹƗ ǺººǰŻ ǃƢººƴƬƷȏơ ǝƢººǓȁƗ 
ƾººƷ   ƨȈǻƢǈººǻƛȐǳơȁ ƨººǼȈȀŭơ ƨººǴǷƢǠŭơ .     ƢººȀǬǧơǂǷ ȅƽǂººƫȁ �ƨººȇȂȀƬǴǳ ƢººǿǁƢǬƬǧơȁ ǹȂƴǈººǳơ ǙƢººǜƬǯƢǧ

     ƬƷơȁ �ƨºººǴȇȂǗ ƩơǂºººƬǨǳ ǶȀȈºººǧ ƨºººǳǄǠǳơ Ǒǂºººǧȁ �ƨȈƸǐºººǳơƢºººƴ   ǡȐºººƥȍơ ǹȁƽ ǶȀȈºººǧ ǾƦƬǌºººŭơ ǃ
Ǻǟ               ƨºǨǴƬƼŭơ ƩƢºƠǨǳơ śƥ ǲǐǨǳơ ǵƾǟȁ �ǂƻȉ ǺƴǇ ǺǷ ǺȇǄƴƬƸǸǴǳ ǁǂǰƬŭơ ǲǬǼǳơȁ �ǶȀǼǯƢǷƗ

                ǶȀºǼǷ ǁǀºǠƬȇ ǺǯƢǷƗ Ƣđ ƾƳȂƫ ƩƢƠȈƥ Ŀ ƩƢǫƢǟȍơ ȅȁƿ ǺǷ ǍƢƼǋȋơ ǃƢƴƬƷơȁ �ƔƢǼƴǈǳơ ǺǷ
    ººƫ ǹƗ ǺººǰŻ �ǱƢǐººƫȏơ ǲƟƢººǇȁ ǺººǷ ǶȀººǼȈǰŤ ǹȁƽ ǍƢƼººǋȋơ ǃƢººƴƬƷơȁ �ƢººȀȈǳƛ ǱȂƻƾººǳơ ǲǰǌ

 ƢººǸȀȈǳƛ ȅƽƚººƫ ȁƗ ƨººǼȈȀǷ ȁƗ ƨȈǻƢǈººǻƛȏ ȁƗ ƨȈººǇƢǫ ƨººǴǷƢǠǷ ȁƗ ƆƢƦȇǀººǠƫ . ƾººǟơȂǬǳơ ƾȈǨƬǈººƫ ǹƗ ǺººǰŻȁ
ǺǷ             ǹƘǌºƥ ƨȈǧƢǬưǳơȁ ƨȈǟƢǸƬƳȏơȁ ƨȇƽƢǐƬǫȏơ ǩȂǬūƢƥ ƨȈǼǠŭơ ƨǼƴǴǳơ ǾƬǠǓȁ ȅǀǳơ ǕǂǌǳƢƥ ƾȈǬƬǳơ
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     ǃƢƴƬƷȏơ ǺǯƢǷƗ Ŀ ƩƢǷƾŬơ)     Ƕǫǁ ǵƢǠǳơ ǪȈǴǠƬǳơ ǂǜǻơÎÖ         ƩơǂºǬǨǳơ ƢǸȈºǇ ȏȁ �ƨºǼƴǴǳ Î   ȁ Ö 
 ȁÐÎ ȁ ÑÓ.(  
ÑÓ -     ƫ ǹȂƴǈººǳơ Ƕººǜǻ ǹƗ ǭǁƾººȇ ǍƢººŬơ ǁǂººǬŭơ ǹƗ ǞººǷȁ    ȆŭƢººǠǳơ ƾȈǠǐººǳơ ȄººǴǟ ňƢººǠƫ ƽƢººǰ
ǺǷ               ǂǯǀºȇ ǾºǻƜǧ �ƽȂºǬǟ Ƨƾǟ ȃƾǷ ȄǴǟ ƪǸǯơǂƫ ƤǟƢǐǷ ǺǷ Ȃǰǌƫȁ ǲȇȂǸƬǳơ Ŀ ƾȇƾǋ ǎǬǻ

                       Ɣơǂºǋȁ ǃƢºƴƬƷȏơ ǪºǧơǂǷ ƵȐºǏƛ ǵƾºǠǳ ƨºǠȇǁƿ ǲǰǌºȇ ǹƗ ǺºǰŻ ȏ ƨȈǳƢŭơ ƽǁơȂŭơ ǂǧȂƫ ǵƾǟ ǹƘƥ
  ǵǃơȂǴǳơ  ƔơǀǤǳơ ŚǧȂƫȁ ƨȈǇƢǇȋơ)Ò(           ȃǂºƻƗ ǁȂºǷƗ ńƛ ƨǧƢºǓƛ �œºǘǳơ ƱȐºǠǳơȁ  .     ƾºǯƚƫ ǹƗ ȆºǤƦǼȇȁ

                ƧƾºǟƢǫ Ȇºǿ ǶȀºƬǷơǂǯ ǹȂǐºȇ ǵơǂƬƷƢºƥ ƨºȇǂūơ ǺºǷ śǷȁǂƄơ ǍƢƼǋȋơ ǞȈŦ ƨǴǷƢǠǷ ǹƗ ƾǟơȂǬǳơ
ƽǁơȂŭơ ȄǴǟ ƢȀǬȈƦǘƫ ǦǫȂƬȇ ǹƗ ǺǰŻ ȏ ƨȈŭƢǟȁ ƨȈǇƢǇƗ.  

  
    ǸȁƳǇǲƠ ľ ǥǻǟǲƠȀ ƓơǻƳǇǲƠ ƧǶȏǆ  

ÑÔ -   ȂƷ ƾǠƫ         ńƛ ƨǬȇƢǔºǸǴǳ ƨºȈǨŬơ ǱƢǰºǋȋơ ǺºǷ �ƔƢǼƴǈºǳơ ǥȂǨºǏ Ŀ ƨºǴǷƢǠŭơ ƧƔƢǇƛ ƭƽơ
 ǹȂƴǈººǳơ ǞººȈŦ Ŀ ǞººǬƫ ƧƽƢººƬǠǷ ƭƽơȂººƷ �ƧŚººǘŬơ ƨȈǈººǼŪơȁ ƨººȈǻƾƦǳơ ƩơƔơƾººƬǟȏơȁ ƾººȇƾȀƬǳơ)Ó( .

        ƧƽƢŭơ ǹƗ Ƕǣǂƥ ǾǻƗ ǍƢŬơ ǁǂǬŭơ ȃǂȇȁÏÕ) Î (          ǹƜºǧ �œȇƽƘºƫ ǲºǸǟ Ŀ ƔƢǼƴǈǳơ ǵơƾƼƬǇơ ǂǜŢ
 ȂǨȇ Ǳȁƾºººǳơ ǒºººǠƥ Ŀ ǅơǂºººūơ  ơ ƨºººȇƢŧȁ ǕƢƦǔºººǻȏơ ȄºººǴǟ ǙƢºººǨƸǴǳ ƨǘǴǈºººǳơ ǹȂºººǓ ǺȇǄºººƴƬƄ

ǺººǷ      ǽǀººǿ ǦººȈǛȂƫ ńƛ ƆƢººƦǳƢǣ Ɣȏƚººǿ ƾººǸǠȈǧ �ƧȂººǜūơ ȅȁƿ ǺººǷ ǺȇǄººƴƬƄ ǦººǼǠǳơȁ ǱȐǤƬººǇȏơ
  ǶȀūƢǐºǳ ƨǘǴǈǳơ .                     ȅǀºǳơ ǶǛƢºǠƬŭơ ǦºǼǠǳơ ǂºǘŬ ǍƢºƻ ǁƢºƦƬǟơ ƔȐºȇƛ ȆºǤƦǼȇ �ǩƢȈǈºǳơ ơǀºǿ Ŀȁ

   ƨǨȈǠººǓ ƩƢººƠǧ ńƛ ǹȂººǸƬǼŭơ ǮººƠǳȁƗȁ ƔƢǈººǼǳơ ǑǂººǠƬƫ ǹƗ ǺººǰŻ  ȆǴǷƢººƷȁ ƨººǫƢǟȍơ ȅȁƿ ǲǸǌººƫ 
ƨȇǂǌººƦǳơ ƨººǟƢǼŭơ ǎººǬǻ ǅȁŚººǧ/ ǲººȈŭơ ȆººƳȁƽǄǷȁ śȈººǴưŭơȁ ƩƢººȈǴưŭơȁ ƩơǁƾººƼŭơ řǷƾººǷȁ ǃƾººȇȍơ

ǆǼŪơ Ŀ śǴǷƢǠǳơȁ śǈǼŪơ ƩƢǨǏ ȆǴǷƢƷȁ ƨȈǻƢǈǼŪơ ƨȇȂŮơ ȅǂȇƢǤǷȁ ȆǈǼŪơ.  
ÑÕ -  ơ śºººƥ ƢºººǸȈǧ ǦºººǼǠǳơ ǹƗ ńƛ ǍƢºººŬơ ǁǂºººǬŭơ Śǌºººȇȁ ƤȇǀºººǠƬǳơ ƾºººƷ ǲǐºººȇ ƾºººǫ ƔƢǼƴǈºººǳ
ȁƗ ǣŚ             ƨºȇƢǼǠǳơ Ǳǀºƥ ȄºǴǟ ǲºǸǠǳơ Ǻºǟ ƨºǳȁƾǳơ ƪǈºǟƢǬƫ ǱƢºƷ Ŀ ƨǴǷƢǠŭơ ƔȂǇ ƣȁǂǓ ǺǷ Ǯǳƿ

    ǾƯȁƾƷ ǞǼŭ ƨƦƳơȂǳơ)A/HRC/13/39/Add.3   ƧǂǬǨǳơ �ÏÕ .(           řºǠŭơ ǍƢºŬơ ǁǂºǬŭơ ǾºǳƢǫ Ƣºŭ ƆƢǬǧȁȁ
      Ƿ ƩơƔơǂƳƜƥ ȁƗ ƔƢǔǬǳơ ǩƢǘǻ ƱǁƢƻ ǵơƾǟȍƢƥ            ƢǨǟƢǔºǷ ƆƢºƦƳơȁ ƨºǳȁƾǳơ ǲºǸƸƬƫ �ƆƢǨǈºǠƫ ȁƗ ƧǄƳȂ

  Ŀ ƔƢǼƴǈººǳơ ƨººȇǂū ƾȇƾǌººǳơ ƾººȈȈǬƬǳơ ƤƦǈººƥ ƨººȇƢǸūơ ƨººǳƢǨǯ Ŀ  ǝƢǧƾººǳơ ȄººǴǟ ǶēǁƾººǬǳȁ ƨººǯǂūơ 
Ǻºººǟ  ǆǨǼºººǳơ)A/61/311 ƧǂºººǬǨǳơ �ÒÎ .( ƨǣƢǐºººǷ ƤȇǀºººǠƬǳơ ƨǔºººǿƢǼǷ ƨºººȈǫƢǨƫơ ƽơȂºººǷ ǹƗ Ƕºººǣǁȁ

 ȏ ƩơǁƢººƦǠƥ  ǲƻƾººƬǳƢƥ Ǻƴǈººǳơ Ƨǁơƽƛ ǲººǿƢǯ ȄººǴǟ ȄººǬǴŭơ ƤººƳơȂǳƢƥ Ȇººǟȁ ƾººƳȂȇ ȏ �ƢººȀȈǧ ǆƦººǳ
__________ 

  )Ò(    ǵƾººǬĄȇ ȅǀººǳơ ǾǈººǨǻ ǵƢººǠǘǳơ ǹȂƴǈººǳơ ȂººǨǛȂǷ ȄººǘǠĄȇ �ƨººȈǰȈǼȈǷȁƾǳơ ƨººȇǁȂȀǸŪơȁ ơƾººǼǯ ǲººưǷ �ǹơƾººǴƦǳơ ǒººǠƥ Ŀ
 ǍƢƼǋȋƨȇǂūơ ǺǷ śǷȁǂƄơ. 

  )Ó(            ŭơȁ ƤȇǀǠƬǳơ ǞǼŭ ƨȈƥȁǁȁȋơ ƨǼƴǴǳơ ƨǘǌǻƗ Ǻǟ ǂǌǟ ȅƽƢūơ ǵƢǠǳơ ǂȇǂǬƬǳơ    ȁƗ ƨȈǻƢǈǻƛȐǳơ ƨƥȂǬǠǳơ ȁƗ ƨǴǷƢǠ   ƨºǼȈȀŭơ
)CPT/Inf (2001) 16 ƧǂǬǨǳơ �ÏÔ(.  

http://undocs.org/ar/A/HRC/13/39/Add.3
http://undocs.org/ar/A/61/311
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Ŀ    ƔƢǼƴǈººǳơ śººƥ ǦººǼǠǳơ ǝȏƾººǻơ ƨººǳƢƷ .   ǤƬǳơ ǹƗ ƤȇǀººǠƬǳƢƥ řººǠŭơ ǍƢººŬơ ǁǂººǬŭơ śƦººȇȁ ȆººǓƢ
Ǻººǟ    ººȈǼȀŭơ ƩƢȈǳȁƚǈººŭƢƥ ƆȏȐººƻƛ ǆȈººǳ ƔƢǼƴǈººǳơ śººƥ ǦººǼǠǳơ   ƆȏȂººƦǫ ƆƢǔººȇƗ ǲººưŻ ǲººƥ �ƤǈººƸǧ ƨ
ȁƗ ǺǷ ǽŚǤǳ ȁƗ ƤȇǀǠƬǴǳ ƆơǁơǂǫƛƨƠȈǈǳơ ƨǴǷƢǠŭơ ƣȁǂǓ .  
ÑÖ -               ǺǯƢºǷƗ ȄǴǟ ƨȈǴǠǨǳơ ƨƥƢǫǂǳơ ƨǇǁƢŲ Ŀ ƩƢǘǴǈǴǳ ȆǇƢǇȋơ ǁȁƾǳơ ǄȇǄǠƫ ƨǴǏơȂǷ ȆǤƦǼȇȁ

      ƔƢǼƴǈººǴǳ ƨȈǐººƼǌǳơ ƨǷȐǈººǳơ ǹƢǸººǓȁ ƨººȇǂūơ ǺººǷ ǹƢººǷǂūơ    ȆǈººǼŪơ ȁƗ ňƾººƦǳơ Ɣơǀººȇȍơ ǺººǷ 
ȁƗ            ƩƢºǷơǄƬǳȏơ ǶºǿƗ ƾºƷƗ Ǯºǳƿ ǁƢƦƬǟƢƥ ȆǨǗƢǠǳơ)         ƢȈǻƾºǳơ ƧƾºƸƬŭơ ǶºǷȋơ ƾºǟơȂǫ ǂºǜǻơ   ƨºȈƳƿȂǸǼǳơ 

           ƧǂºǬǨǳơ �ƩƢºǷǂĐƢƥ ƨºǏƢŬơ ƨºȇǃƢƴƬƷȏơ Śºǣ ŚƥơƾºƬǳơȁ ƩƢǼȈƴǈǳơ ƨǴǷƢǠŭÖ   ǹȂƴǈºǳơ ƾºǟơȂǫȁ �
 ƧƾººǟƢǬǳơ �ƨººȈƥȁǁȁȋơÒÏ-Ï .(    ƽơǂººǧȋơ ƽƾººǟ ƧƽƢººȇǃ ƨººȈƟƢǫȂǳơ ŚƥơƾººƬǳơ ǲǸǌººƫ �ƽƾǐººǳơ ơǀººǿ Ŀȁ

         ƩƢººººǟơŗǳơ ƨȇȂǈººººƬǳ ƨººººǨȈǼǟ Śººººǣ ǲƟƢºººººǇȁ ǵơƾƼƬººººǇơ Ŀ ƆƢººººȈǧƢǯ ƆƢƦȇǁƾººººƫ śƥǁƾººººŭơ) ǂºººººǜǻơ
CAT/C/BGR/CO/4-5   ƧǂǬǨǳơ �ÏÐ) Ʊ(   ȁ �A/HRC/7/3/Add.3   ƧǂǬǨǳơ �ÖÍ) ǁ((   ǪºȈǬƸƬǳơȁ �

                �ǶȀºƬƦǫƢǠǷȁ śǳȁƚǈºŭơ ƨºǬƷȐǷȁ �ƔƢǼƴǈºǳơ śƥ ǦǼǠǳƢƥ ƨǬǴǠƬŭơ ǂȇǁƢǬƬǳơ ǞȈŦ Ŀ ƧƔƢǨǰƥȁ ƆơǁȂǧ
       ǂºǧȋơ ǺǷ ƔƢǨǠǔǴǳ ƨȇƢǸūơ ǑǂǤƥ Ǆƴūơ ŚǧȂƫȁ              ȂºŴ ȄºǴǟ ƔƢǼƴǈºǳơ ƨºȈǬƥ Ǻºǟ ǶǿƽƢºǠƥƛ ǹȁƽ �ƽơ

        ǶȀºƬȇƢŧ ńƛ ƨºƳƢūơ ǾȈǔºƬǬƫ ƢǷ ǩȂǨȇ .             ƨºȈǴƻơƾǳơ ƨºƦǫơǂŭơ ƧǄºȀƳȋ ȆǴƻƾºƬǳơ ǞƥƢºǘǳơ ńƛ ǂǜǼǳƢºƥȁ
                     ǹȂǐºǐƼƬǷ ƽơǂºǧƗ ƧǄºȀƳȋơ ǽǀºǿ Ƨǁơƽƛ ńȂºƬȇ ǹƗ ȆºǤƦǼȇ �ǂºǰƦǷ ǁơǀºǻƛȁ ƨƦǫơǂǷ ƩƢȈǳƕ ƢǿǁƢƦƬǟƢƥ

               Ƿ ƨºǇǁƢŲ śºƥ ǹǃơȂºƬǳơ ǪºȈǬŢ ȄºǴǟ ǹȂƥǁƾºǷ ǺºǷȋơ ǺǷ          ƆƨºǴǷƢǠǷ ǍƢƼºǋȋơ ƨºǴǷƢǠǷȁ ǺºǷȋơ ǵƢºȀ
                   ǵơǂºƬƷȏơ Ɣơƾºƥƛȁ ƨºȈǼȇƾǳơȁ ƨºȈǧƢǬưǳơ ƩƢȈǇƢǈºūơ ƧƢºǟơǂǷ ǪºȇǂǗ Ǻǟ Ǯǳƿ Ŀ ƢŠ �ǶȀƬǷơǂǯ ǹȂǐƫ

ƢŮ ƤƳơȂǳơ.  
  

    ƨȈƸǐǳơȁ ƨȈƦǘǳơ ƩƢǷƾŬơ  
ÒÍ -                        ƩƢºƦǴǘƬŭơ ǺºǷ Ňƽȋơ ƾºūơ ǲǰǌºƫ Ŗºǳơ �ƨºǸƟȐŭơ ƨºȈƦǘǳơ ƨºȇƢǟǂǳơ ƨºǳȁƾǳơ ǵƾǬƫ ǹƗ ƤŸ

    ȏ Ŗǳơ ƨȇƽƢŭơ         ƢȀȇƾºǳ ǺȇǄºƴƬƄơ ǍƢƼǋȌǳ ƨȈǻƢǈǻȍơ ƨǴǷƢǠŭơ ƨǳƢǨǰǳ ƢȀǼǟ Řǣ .    ƩƢǻƢǸǔºǳơ ǺºǷȁ
ǁȂǧ ƨºººȈƦǗ ǍȂºººƸǧ ƔơǂºººƳƛ ƨºººǴǷƢǠŭơ ƔȂºººǇ ǺºººǷ ƨȈºººǇƢǇȋơ ǱƢºººƻƽƛ ƾºººǼǟ ƨºººȇƽơǁƛȁ ƨǴǬƬǈºººǷȁ ƨºººȇ

ȅƗ                  řȈºƫȁǁ ǲǰǌºƥȁ �ǂºƻƕ ńƛ ǪºǧǂǷ ǺºǷ ǲǬĄǻ ƢǸǴǯȁ �ǃƢƴƬƷȏơ ǺǯƢǷƗ ǺǷ ǹƢǰǷ ńƛ ǎƼǋ
  Ǯººººǳƿ ƾººººǠƥ)   ƨººººȈǼǠŭơ ƨººººǼƴǴǳơ ǁơǂººººǫ ǂººººǜǻơ  ǹƢǈººººǻȍơ ǩȂººººǬŞÎÍ/ÏÑ ǹƢººººƫǂǬǨǳơ �Ñ ȁ Ö�  

 ȁ)A/52/40 (Vol.I( ƧǂǬǨǳơ �ÎÍÖ .(    ƨºȈƦǘǳơ ƨºȇƢǟǂǳơ ŚǧȂºƫ ǾƳơȂƫ Ŗǳơ ƨȈǈȈƟǂǳơ ƩƢȇƾƸƬǳơ ǺǷȁ
 ǁƢººȀŭƢƥ śȈººƦǘǳơ ƽơǂººǧȋơ ńƛ ǁƢººǬƬǧȏơ  ƾººǟȁ �ƨººȈǧƢǰǳơ ƽơƾººǟȋơȁ ƨƦººǇƢǼŭơ Ʃơ  ƩơƽơƾººǷȍơ ƨººȇƢǨǯ ǵ

ǺǷ                  ńƛ ǍƢƼºǋȋơ ǲºǬǻ ƩƢºȈǴǸǠƥ ǹƿȍơ Ŀ ǂƻƘºƬǳơȁ ƩơǁƾºǬǳơ ńƛ ǁƢǬƬǧȏơȁ �ƩơƾǠŭơȁ ƨȇȁƽȋơ
ƩƢȈǨǌƬǈŭơ .             ƭƾºŹ ƔƢǼƴǈǳơ ǱơȂƷƗ ǁȂǿƾƫ ȁƗ Ƶơȁǁȋơ Ŀ ǂƟƢǈŬơ ǹƗ ǍƢŬơ ǁǂǬŭơ ǚƷȐȇȁ

       ºǴƳƢǠǳơ ƨºȈƦǘǳơ ƨºȇƢǟǂǳơ ńƛ ǁƢǬƬǧȏơ ƤƦǈƥ       ǲǐºƫ ǹƗ ǺºǰŻȁ �ƢȀŻƾºǬƫ Ŀ ǁŐºŭơ Śºǣ ǂƻƘºƬǳơ ȁƗ �ƨ
ƤȇǀǠƬǳơȁ ǲƥ ƨǴǷƢǠŭơ ƔȂǇ ƨƳǁƽ ńƛ ƩƢǘǴǈǳơ ƤǻƢƳ ǺǷ ǽǀǿ ǱƢǨǣȍơ ƩȏƢƷ.  

http://undocs.org/ar/A/HRC/7/3/Add.3
http://undocs.org/ar/A/RES/10/24
http://undocs.org/ar/A/52/40
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ÒÎ -           ƨººȇǂūơ ǺǸǔºƫ ǹƗ ƩƢǘǴǈºǳơ ƤººƳơȁ ȄºǴǟ ƾºȈǯƘƬǴǳ ƨºƦȈǗ ƨººǏǂǧ ƾºǟơȂǬǳơ ƶȈºǬǼƫ ƶȈºƬȇȁ
            ŭơ ǺºǷ ǪºǧǂǷ ȅƗ Ŀ ƨȈƦǘǳơ ƩƢǷƾŬơ ȄǴǟ ǱȂǐūơ Ŀ ƨȈǧƢǨǌǳơȁ ǱƾǠǳơȁ     ŚǧȂºƫ ǪºȇǂǗ Ǻºǟ Ǫºǧơǂ

      Ǫºǧơǂŭơ ǞºȈŦ Ŀ śǴǿƚººŭơ śǴǬƬǈºŭơ ƔƢºƦǗȋơ ǺººǷ ǥƢºǯ ƽƾºǟ .   ȄººǴǟ ƾºǟơȂǬǳơ ƽƾǌºƫ ǹƗ ȆººǤƦǼȇȁ
               řºǠŭơ ǎƼǌºǳơ ƨºǬǧơȂǷ ńƛ ƾǼƬǈºȇȁ ǥƢºǯȁ ƾºȇƢŰȁ ȅǁȂºǧ ȆǈºǨǻȁ œºǗ ǎºƸǧ ŚǧȂƫ ƤƳơȁ

   ǄƴƬŰ ȅƗ ǱƢƦǬƬǇơ ȃƾǳ .             ǹƢºǰǷ ǺºǷ śƴǈºǳơ Ʊơǂƻƛ ƾǼǟ ƢǔȇƗ ƨȈƦǘǳơ ǍȂƸǨǳơ ƔơǂƳƛ ȆǤƦǼȇȁ
ȏơ  Ɨ ǲººǬǼǳơ ƾººǼǟȁ �ǪººȈǬƸƬǳơ ƨǘǌººǻƗ ǺººǷ ǕƢǌººǻ ȅȋ ǃƢººƴƬƷ  ƩơƔƢººǟƽȏ ƨƥƢƴƬººǇơȁ �Ʊơǂººǧȍơ ȁ
ȁƗ              ƨºǴǷƢǠŭơ ƔȂºǇ ƣȁǂºǓ ǺºǷ Ǯǳƿ Śǣ ȁƗ ƤȇǀǠƫ ƭȁƾŞ ǽƢƦƬǋơ .       ơǀºǿ ǶƬºȇ ǹƗ ƤºŸ �ǲºưŭƢƥȁ

                      ƨȈƟƢǔºǬǳơ ƨºǠƳơǂǸǴǳ Ǯºǳƿ Ǟǔºź ǹƗ ȄºǴǟ �Ǯºǳƿ ǾºȈǷƢŰ ƤºǴǗ ȁƗ ƨȈƸǔǳơ ȄǰƬǋơ ơƿƛ ǎƸǨǳơ
    ǒǧǂǳơ ȁƗ ŚƻƘƬǳơ ƨǳƢƷ Ŀ .ȁ         ȅȋ Ǟǔºţ ȏ ǺǯƢºǷƗ Ŀ œºǘǳơ ǎºƸǨǳơ ȃǂŸ ǹƗ ȅǁȁǂǔǳơ ǺǷ

                      ȆǨǛȂºǷ ǁȂǔºƷ ǹȂºȈƦǘǳơ ƽơǂºǧȋơ ƤºǴǘȇ ƢǷƾºǼǟ ȏƛ �ƨºǷƢƫ ƨȇǂºǇ Ŀȁ ƨƦǫơǂŭơ ǱƢǰǋƗ ǺǷ ǲǰǋ
Ǻƴǈººǳơ . ƨȈƸǐººǳơ ƨººȇƢǟǂǳƢƥ ǹȂǴǷƢººǠǳơ ǹȂººǰȇ ǹƗ ƤººŸȁ ǕȂǤººǓ ȁƗ ǲƻƾººƫ ȅȋ śǠººǓƢƻ Śººǣ 

ȁƗ ǃƢƴƬƷȏơ ƩƢǘǴǇ ǺǷ ǂǷơȁƗ ȁƗ ǦȇȂţ.  
ÒÏ -   ǳơ ǍȂƸǨǳơȁ        ƨȈǈºǨǼǳơȁ ƨȇƾǈºŪơ ƨºǴǷƢǠŭơ ƔȂºǇ ƩơƔƢǟƽơ ƩƢƦƯƛ Ŀ ƨȈŷȋơ ƨǤǳƢƥ ƧơƽƗ ƨȈƦǘ

 ƢȀǔƷƽ ȁƗ .             ƨºǴǷƢǠŭơ ƔȂºǇ ǞºǼǷ ƽȂºȀƳ ǺǷ ƗǄƴƬȇ ȏ ƔǄƳ ƆƢǔȇƗ Ȇǿȁ .         ǵƾºǬƫ ǺºǷ ǃǂºƷƌƗ ƢºǷ ǞºǷȁ
Ŀ   ƨººȇƢǨǯ ǵƾººǟȁ �ǲººȇȂǸƬǳơ ƨººǴǫȁ �ǀººȈǨǼƬǳơ Ŀ ƨǷơǂǐººǳơ ǵơƾººǠǻơ ǹƜººǧ �Ȇǟǂǌººǳơ Ƥººǘǳơ ǵȂººǴǟ ǱƢººů

 ººǇƚŭơ ƨººȈǠƦƬǳơȁ �ƤȇǁƾººƬǳơ    ƨººȈƦǘǳơ ǍȂººƸǨǳơ ǂººƯƗ ǺººǷ ƾººūơ ńƛ ƆƢººǠȈŦ ȅƽƚººƫ �ƨȈǈ . Śưººǰǳơ Ŀȁ
ǺººǷ     ǐººƸǼȇ ƽƢººǰȇ ƔƢººƦǗƗ ƨȈƸǐººǳơ ƨººȇƢǟǂǳơ ǵƾººǬĄȇ �ƩȏƢººūơ   ǹȂººǓǂŲ ȁƗ �ƱȐººǠǳơ Ŀ Ƕººǿǁȁƽ ǂ
ȁƗ                ƨºŪƢǠǷ ȄºǴǟ ǶǿǄȈǯǂƫ ƤǐǼȇ ƮȈƷ �ȆǇƢǇƗ œǗ Ƥȇǁƾƫ ȏƛ ǶȀȇƾǳ ǆȈǳ ǹȂȈƦǗ ǹȁƾǟƢǈǷ

ȄººǓǂŭơ       ƩƢƥƢººǏȍơ ȁƗ ƨººȇƾǠŭơ ǑơǂººǷȋơ ǥƢǌººƬǯȏ ƽƾººŪơ śǷƽƢººǬǳơ ǎººƸǧȁ ǺȇǄººƴƬƄơ ǺººǷ 
 ǹƢȈǠǴǳ ƧǂǿƢǜǳơ .                   ƨºǴǷƢǠŭơ ƔȂºǇ ƩȏƢºƷ ǪºȈƯȂƬǳ ƨºǷǃȐǳơ ƧŐºŬơ ńƛ ƽơǂºǧȋơ Ɣȏƚǿ ǂǬƬǨȇ ƢǷ ƢƦǳƢǣȁ

  ƤǇƢǼŭơ ȂƸǼǳơ ȄǴǟ .                 ƢºǿƽǂǷ ƩƢƥȂǠºǏ ƤȇǀºǠƬǳơ ƩơǁƢºǷƗ Ǻºǟ ǡȐºƥȍơ Śưºȇ �Ǯǳƿ ȄǴǟ ƧȁȐǟȁ
  ǁȂǠǌǳơ ǝǃƢǼƫ ńƛ              ƨȈǳȁƚǈºŭơȁ �ȃǂºƻƗ ƨºȀƳ ǺǷ �ƔƢǼƴǈǴǳȁ �ƨȀƳ ǺǷ �ǹȂƴǈǳơ Ƨǁơƽȍ ƔȏȂǳƢƥ 

   ƔƢǼƴǈǳơ ƨǷȐǇ ǹƢǸǓ Ǻǟ .           ǶȀǈºǨǻƗ ǹȁƾºŸ ǶȀƬȇǂƷ ǺǷ śǷȁǂƄơ ǍƢƼǋȋơ ǹƜǧ �ǲƥƢǬŭơ Ŀȁ
              ƤȇǀºǠƫ ǝȂǫȂƥ ƩơƔƢǟƽȏơ Ƕǟƾǳ ƨǳƽȋơ ŉƾǬƬƥ ƨȈǻȂǻƢǬǳơ ƩƢƦǴǘƬŭơ śƥ ǺȇǂǏƢŰ ǱơȂƷȋơ ǲǯ Ŀ

   ŭơ ƔȂººǇ ƣȁǂººǓ ǺººǷ ǽŚººǣ ȁƗ     ƨººǳƽȋơ ǽǀººǿ ŉƾººǬƬǳ ƨººȈǴǸǠǳơ ƩƢººȈǻƢǰǷȍơ ńƛ ǁƢººǬƬǧȏơȁ ƨººǴǷƢǠ .
ȏȁ          ƨºȈƦǘǳơ ǍȂºƸǨǳơ ƩƢºǨǴŭ ƩȏƢºūơ ǺºǷ Śưǯ Ŀ ƽȂƳȁ      ȄºǴǟ ǒƦºǬǳơ ƔƢºǬǳƛ ƾºǼǟ ȃǂºƴĄƫ Ŗºǳơ  

          ƨǘǴǈºǳơ ǂȇƾºǬƬǳ ƢǠºǓƢƻ Ȇǟǂǌºǳơ Ƥºǘǳơ ƩơŐºƻ ńƛ ƔȂºƴǴǳơ ǹȂǰȇȁ �ǶȀǴǬǻ ƾǼǟ ȁƗ ǍƢƼǋȋơ
ƻƘƬǳ ƨȈǧƢǯ ƨǏǂǧ ƢȀȇƾǳ ǹȂǰƫ Ŗǳơ �ƨǧǂǌŭơƤȇǀǠƬǳơ ƩƢǷȐǟ ȆǨƬţ ŕƷ Ǯǳǀƥ ǹƿȍơ Ś.  
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ÒÐ -      ǽǀººǿ ǁȂǐººǬǳơ ǾººƳȁƗ ƨººŪƢǠŭ ƧǃƢººƬŲ ƨººǏǂǧ ƾººǟơȂǬǳơ ƶȈººǬǼƫ ƶȈººƬȇȁ . ǲǸǌººƫ ǹƗ ƤººŸȁ
                   �ƤǈºƸǧ ȅǂǿƢºǛ ǲǰǌºƥ ƨºȈƦǘǳơ ǍȂºƸǨǳơ ȅǂºš ȏƗ ƨºǳƢǨǰƥ ƩƢǘǴǈǴǳ ƢǷǄǴǷ ƢǸǰƷ ƾǟơȂǬǳơ

        �ǎƸǨǴǳ ǞǓƢŬơ ǎƼǌǳơ ƨǳƢƷ ǺǷ ƤƳơȂǳơ ȂƸǼǳơ ȄǴǟ ǪǬƸƬǳơ ȄǴǟ ǲǸǠƫ ǹƗȁ   ƵƢǸǈºǳơ ǞºǷ
    ƨººȇǂŞ ƤººȈƦǘǳơ ǞººǷ ƤººǗƢƼƬǳƢƥ ǎƼǌººǴǳ) ǂººǜǻơCAT/OP/MEX/1 ƩơǂººǬǨǳơ �ÎÐÏ ȁ ÎÐÐ 

ȁ ÎÐÒ   ȁ ÎÔÏ   ȁ ÎÔÐ .(             ǦǌºǰǴǳ ƨºȇƢǨǰǳơ ǾºȈǧ ƢŠ ƨǴǷƢǋ ƨȈƦǘǳơ ǍȂƸǨǳơ ǹȂǰƫ ǹƗ ȆǤƦǼȇȁ
 ǁƢººƸƬǻȏơ ńƛ ǲººȈǷ ȁƗ ƤȇǀººǠƬǴǳ ƨȈǈººǨǻ ƩƢººǠƦƫ ȅƗ Ǻººǟ .  ƾººǯƚƫ ǹƗ ȆººǤƦǼȇ �Ǯººǳƿ ȄººǴǟ ƧȁȐººǟȁ

  ƧƾǟƢǬǳơÏÑ   ȋơ ƤƳơȁ ȄǴǟ      ƣȁǂºǓ ǺºǷ ǽŚǣ ȁƗ ƤȇǀǠƬǳơ ƩơƔƢǟƽơ Ǻǟ ǦǌǰǳƢƥ śȈƦǘǳơ ƽơǂǧ
       ƤººƳơȂǳơ ȂººƸǼǳơ ȄººǴǟ ƢººȀǬȈƯȂƫȁ �ƢȀººƬŪƢǠǷȁ �ƨººǴǷƢǠŭơ ƔȂººǇ   ƨǳȁƚǈººŭơ ƨǘǴǈººǳơ ńƛ ƢȀººƬǳƢƷƛȁ

Ǻǟ              Ɨ ƤȇǀºǠƬǳơ ƩơǁƢºǷƗ ǺºǷ ƧǁƢºǷƗ ȅƗ Ŀ ȁƗ �ƢȀȈǧ ǪȈǬƸƬǳơ       �ƨºǴǷƢǠŭơ ƔȂºǇ ƣȁǂºǓ ǺºǷ ǽŚºǣ ȁ
ȁƗ       ºǼǿ ƪºǻƢǯ ơƿƛ ȁƗ ƩơƔƢºǟƽơ ǭƢºǼǿ ƪºǻƢǯ ƢºǸưȈƷ      ǾºǻƘƥ ƽƢºǬƬǟȏơ ńƛ Ȃǟƾºƫ ƨºǳȂǬǠǷ ƣƢƦºǇƗ ǭƢ

                     ǱȂºƻƽ ǲºƦǫ ƨºǴǷƢǠŭơ ƔȂºǇ ƣȁǂºǓ ǺǷ Ǯǳƿ Śǣ ȁƗ ƤȇǀǠƫ ƩȏƢƷ ƪǠǫȁ ƾǫ ǹȂǰƫ ǹƗ ǺǰŻ
 Ǯººǳƿ ƔƢººǼƯƗ ȁƗ ǃƢººƴƬƷȏơ ȁƗ Ǻƴǈººǳơ) ǹƘǌººƥ śǳƢººǠǨǳơ ǪººȈƯȂƬǳơȁ ȆǐººǬƬǳƢƥ ƨººǬǴǠƬŭơ ƝƽƢººƦŭơ ǂººǜǻơ

    ƛȐǳơ ȁƗ ƨȈººǇƢǬǳơ ƨººƥȂǬǠǳơ ȁƗ ƨººǴǷƢǠŭơ ƣȁǂººǓ ǺººǷ ǽŚººǣȁ ƤȇǀººǠƬǳơ   �Ǫººǧǂŭơ �ƨººǼȈȀŭơ ȁƗ ƨȈǻƢǈººǻ
 ǹƢƫǂǬǨǳơÓ) Ɨ ( ȁ)Ʊ.((  

ÒÑ -                         ƨȈǳȐǬƬºǇơ ƝƽƢºƦǷ ƱƢºǷƽƛ ǲºƳƗ ǺºǷ ƾºǟơȂǬǳơ ƨǣƢȈºǏ ƧƽƢºǟƛ ȆºǤƦǼȇ �Ǯºǳƿ ȄǴǟ ƧȁȐǟȁ
  ǄººȈȈǸƬǳơ ǵƾººǟȁ ƧơȁƢǈººŭơ ƝƽƢººƦǷ Ǻººǟ Ȑǔººǧ �Ƥººǘǳơ ƩƢººȈǫȐƻƗȁ ƤººȈƦǘǳơ :  ƤººƳơȁ Ǯººǳƿ ǺººǷȁ

       ŚǼƬǈŭơ ƨǬǧơȂŭơ ȄǴǟ ǱȂǐūơ ƧǁȁǂǓȁ �ȄǓǂŭơ ǱȐǬƬǇơ ǵơǂƬƷơ       řºǠŭơ ǎƼǌºǳơ ǺǷ Ƨ)  ƨºȈǫƢǨƫơ
      ƧƽƢŭơ �ƨǫƢǟȍơ ȅȁƿ ǍƢƼǋȋơ ǩȂǬƷÏÒ) ƽ((          ǎºƸǨǳơ ǹƘǌºƥ ƢǸȈºǇ ȏȁ �ƨȇǂǈǳơ ǕơǂƬǋơȁ �

                  ƨºȈƦǘǳơ ƩƢºǨǴŭơ ƨȇǂºǇȁ ƨºȈƥƢųȍơ ƨƸǐºǳơȁ �ƨȇǂǌºƦǳơ ƨºǟƢǼŭơ ǎǬǻ ǅȁŚǨƥ ǪǴǠƬŭơ)    ƾºǟơȂǫ ǂºǜǻơ
     ƧƾººǟƢǬǳơ �ƩƢǼȈƴǈººǳơ ƨººǴǷƢǠŭ ƧƾººƸƬŭơ ǶººǷȋơÕ()Ô( . Ǯººǳƿ ńƛ ƨǧƢººǓȍƢƥȁ  ǲǸǌººƫ ǹƗ ȆººǤƦǼȇ �

               ǱȂǐºūơ ƨºȈǻƢǰǷƛ ǶºŮ ƵƢºƬƫ ǹƗ ƤºŸ ƨȇǂūơ ǺǷ śǷȁǂƄơ ǍƢƼǋȋơ ǹƘƥ ƢŹǂǏ ơǁơǂǫƛ ƾǟơȂǬǳơ
                   ƨºȇƢǼǠǳơȁ ƨȈǈºǨǼǳơȁ ƨºȈƦǘǳơ ƩȏƢºĐơ Ŀ ƨºȈǧƢǰǳơ ƨȇƢǟǂǳơ Ǯǳƿ Ŀ ƢŠ �ƨȈǧƢǰǳơ ƨȈƸǐǳơ ƨȇƢǟǂǳơ ȄǴǟ

ȅȁơƾººƬǳơȁ ǹƢǼººǇȋƢƥ . ǈººǷ ƨººȇǂūơ ǺººǷ śǷȁǂººƄơ ǍƢƼººǋȌǳ ƵƢººƬȇ ǹƗ ȆººǤƦǼȇȁ ƨººȇƢǟǂǳơ ǺººǷ ȃȂƬ
ǹƢǰǈºººǳơ ƨºººǷƢǠǳ ƵƢºººƬǸǴǳ ƞǧƢºººǰǷ ƨȈƸǐºººǳơ . ƧƾºººǟƢǬǳơ ǎǼºººƫȁÏÏ) Î ( ȄºººǴǟ ƨºººȈǳƢūơ ƢȀƬǤȈǐºººƥ

ǹƗ                ƨºȈǴƄơ ƨºǷƢǠǳơ ƨƸǐǳơ Ƨǁơƽƛ ǞǷ ǪȈƯȂǳơ ǹȁƢǠƬǳƢƥ ƢȀǸȈǜǼƫ ƤŸ ǹȂƴǈǳơ Ŀ ƨȈƸǐǳơ ƩƢǷƾŬơ
      ƤººŸ ǹȂƴǈººǳơ Ŀ ƨȈƸǐººǳơ ƩƢǇƢȈǈººǳơ ǹƗ ƨººȈŭƢǠǳơ ƨƸǐººǳơ ƨººǸǜǼǷ Ʃǂººǯƿ ƾººǫȁ �ƨººȈǼǗȂǳơ ȁƗ

__________ 
  )Ô(      ƨȈŭƢǠǳơ ƨƸǐǳơ ƨǸǜǼǷ”     ǎºǬǻ ǅȁŚǨƥ ƨƥƢǏȍơ ǹƘǌƥ ƨȈŭƢǠǳơ ƨƸǐǳơ ƨǸǜǼŭ ƨȈȀȈƳȂƬǳơ ƝƽƢƦŭơ   ƨȇǂǌºƦǳơ ƨºǟƢǼŭơ 

ǹȂƴǈǳơ Ŀ ǃƾȇȍơȁ“)  �ǦȈǼƳÎÖÖÐ(. 
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ººȀƳƢǷƽƛ ƨººȈǼǗȂǳơ ƨȈƸǐººǳơ ƩƢǇƢȈǈººǳơ Ŀ Ƣ)Õ( .   ƨººȇƢǟǂǳơ ǂººƟơȁƽ ǝƢǔººƻƛ ȆººǤƦǼȇ �Ǯººǳƿ ǪººȈǬƸƬǳȁ
ƨƸǐǳơ ƧǁơǃȂǳ ǹȂƴǈǳơ Ŀ ƨȈƸǐǳơ.  

ÒÒ -          ƨººǏƢŬơ ƨȈƸǐººǳơ ƩƢººƳƢȈƬƷȏơ œººǴƫ Ȇººǯ ƨººǏƢƻ Śƥơƾººƫ ƾººǟơȂǬǳơ ƾººǸƬǠƫ ǹƗ ȆººǤƦǼȇȁ
     ǂººǘƼǴǳ ƨººǓǂǠǷ ƩƢººƠǧ ȁƗ ƨǨȈǠººǓ ƩƢººƠǧ ńƛ ǹȂººǸƬǼȇ Ǻȇǀººǳơ ƨººȇǂūơ ǺººǷ śǷȁǂººƄơ ǍƢƼººǋȌǳ

)ǻơ ǂºǜ  ƧǂººǬǨǳơÑÔǽȐººǟƗ  .( ƵơǂººǇ ǩȐººǗƛ ŚǈººȈƬƥ ǹȂƴǈººǳơ Ƨǁơƽȍ ƾººǟơȂǬǳơ ƶǸǈººƫ ǹƗ ȆººǤƦǼȇȁ
ƨȈƸǐǳơ ǶȀƬǳƢƷ ǅƢǇƗ ȄǴǟ ƨȈǻƢǈǻƛ ǝơȁƾǳ ǶȀƟƢǨǋ ǺǷ ǅȁƚȈŭơ ȄǓǂŭơ ǍƢƼǋȋơ.  

ÒÓ -   ơȂººǬǧơȂȇ ȏƗ ƤººŸ ƨƸǐººǳơ ǱƢººů Ŀ śǴǷƢººǠǳơ śȈººǼȀŭơ ǹƗ ǍƢººŬơ ǁǂººǬŭơ ƾººǯƚȇ �ơŚººƻƗȁ
  ƣȁǂººǓ ǺººǷ ǽŚººǣ ȁƗ ƤȇǀººǠƬǳơ ȄººǴǟ ǽȁǂººǬȇ ȁƗ ƨººǴǷƢǠŭơ ƔȂººǇ   ǮººȈǿƢǻ �ǥȁǂººǜǳơ Ǻººǰƫ ƢººǸȀǷ 

Ǻǟ              ǽǀºǿ ƨºǴǷƢǠŭơ ƔȂǇ ǱƢǰǋƗ ǺǷ ǲǰǋ ȅƗ Ŀ ƨȈǴǠǨǳơ ƨǯǁƢǌŭơ)      �ƨºȈƦǘǳơ ƩƢºȈǫȐƻȋơ ƝƽƢºƦǷ
  ǹƕƾƦŭơÏ   ȁ Ð      ǂǌºƦǳơ ȄǴǟ ȅǂš Ŗǳơ ƨȈǸǴǠǳơ ƭƢŞȌǳ ƨȈǫȐƻȋơ ƝƽƢƦŭơȁ � .(    ǂºǜūơ ơǀºǿ ƾºƬŻȁ

      ƾƸƬǳ ǺȇǄƴƬƄơ ǎƸǧ ǲȈƦǫ ǺǷ ƩƢǇǁƢŲ ǲǸǌȈǳ  ƾȇ” ǩƢǘǼƬǇȐǳ ǶȀƬȈǴƥƢǫ“       ŉƾºǬƫ Ǻºǟ Ȑǔºǧ �
                       Ɣơǀºȇȍơ ǺºǷ ƾºȇǄŭơ ǲºǸŢ ǺºǷ ǹȂºǼǰǸƬȇ ƮºȈŞ ƨºǴǷƢǠŭơ ƔȂºǇ ƢȇƢƸºǓ ǺȇǄƴƬƸǸǴǳ œǘǳơ ƱȐǠǳơ

)E/CN.4/2003/68 ƧǂºººǬǨǳơ �ÏÓ) ǹ .((   ȆǨǛȂºººǷ ƨǯǁƢǌºººǷ ƾºººǟơȂǬǳơ ƾǠƦƬǈºººƫ ǹƗ ǶºººȀŭơ ǺºººǷȁ
 ơ ƨºȇƢǟǂǳơ      ƨºȈǼǷƗ ȁƗ ƨºȈƦȇƽƘƫ Śƥơƾºƫ ȅƗ Ŀ Ƕºǿǁȁƽȁ ƨȈƸǐºǳ)  ƧƽƢºŭơÐÏ) Î .((   śǠƬººȇ �Ǯºǳƿ ǞºǷȁ

                       Ǻȇǀºǳơ ƔƢǼƴǈºǴǳ ƨºȈǻƾƦǳơȁ ƨºȈǴǬǠǳơ ƨƸǐºǳơ Ƥºưǯ Ǻºǟ ơȁƾºǏǂȇ ǹƗ œºǘǳơ ǱƢºĐơ Ŀ śǴǷƢǠǳơ ȄǴǟ
                         ƔƢºǼƥ ȁƗ ƨºȈƦǘǳơ ƨºȈƷƢǼǳơ ǺºǷ ƢȇǁȁǂºǓ ŐºƬǠĄȇ ȅǀºǳơ ȂºƸǼǳơ ȄºǴǟ ǶǿȁǁȁǄºȇ ǹƗȁ ƨƥȂǬǠǳơ ǶȀȈǧ ǀǨǼĄƫ

Ƽǌǳơ ƤǴǗ ȄǴǟƨȇǂūơ ǺǷ ǵȁǂƄơ ǎ.  
  

    ƣƢǬǠǳơȁ ƨȈƦȇƽƘƬǳơ ƩơƔơǂƳȍơ  
ÒÔ -     Ŗººǳơ ƨººȈǨȈǰǳơ ƽƾººŢ ƩƢººȀȈƳȂƫȁ ǵƢººǰƷƗ ńƛ ǂººǬƬǨƫ ƾººǟơȂǬǳơ ǹƗ ǍƢººŬơ ǁǂººǬŭơ ǚººƷȐȇ

  ǺººǷȋơ ȄººǴǟ ǙƢººǨūơ śººƥ ǹǃơȂººƬǳơ ǪººȈǬŢ ǲººƳƗ ǺººǷ ǵƢººǜǼǳơȁ ǕƢƦǔººǻȏơ ȄººǴǟ ƨººǜǧƢƄơ Ƣººđ ȆººǤƦǼȇ
ƨȈǻƢǈººǻȍơ ƨººǷơǂǰǳơ ǵơǂººƬƷơȁ .ººǷ �ǩƢȈǈººǳơ ơǀººǿ Ŀȁ  ǵơǄººƬǳơ ȄººǴǟ ƾººǟơȂǬǳơ ǎǼººƫ ǹƗ ȅǁȁǂǔººǳơ Ǻ

   ƢººǇƗ ȄººǴǟ ȏƛ ƨººȈƦȇƽƘƬǳơ ŚƥơƾººƬǳơ ǵƾƼƬǈººƫ ȏƘººƥ Ǻƴǈººǳơ ƩƢǘǴººǇ  ƢººȀȈǳƛ ƘººƴǴƫ ȏƗȁ �ȆƟƢǼưƬººǇơ ǅ
ȏƛ                         ǥƢºǯ Śºǣ ƩƢºǟǃƢǼŭơ ǲºū ǝƽǂºǳơ ǲƟƢºǇȁ ǺºǷ ƢºǿŚǣȁ ƨǗƢºǇȂǳơ ǵơƾƼƬºǇơ ǹƗ ƪƦưȇ ƢǷƾǼǟ

   ƤƳơȂǳơ ǵƢǜǼǳơ ȄǴǟ ǙƢǨƸǴǳ .      ǸƟơƽ ƣƢǬǠǳơ ǹȂǰȇ ǹƗ ƢǔȇƗ ǶȀŭơ ǺǷȁ    Ŗºǳơ ƨºŻǂŪơ ǞºǷ ƢƦǇƢǼƬǷ Ƣ
                           ǹȁƾºƥ ƨºȇǂūơ ǺºǷ ǹƢºǷǂūơ ƔơǂºƳȍ ƾȇƾǌºƫ ƨºƥƢưŠ ǹȂǰȈºǇ Ǯǳǀºǳ ǦǳƢºű ǲºǸǟ ǲºǯȁ �ƢºŮ ǁǂƌǫ

 ǶȈǴǇ ƤƳȂǷ .                  ƨºŻǂŪơ ƨºƦƫǂǷ ńƛ Ȅºǫǂȇ ƾºǫ ǲºǸǟ ȅƗ ǞºǷ ǲºǷƢǠƬƫ Ŗºǳơ ƨºȀŪơ ǹȂºǰƫ ǹƗ ȆºǤƦǼȇȁ
__________ 

  )Õ(   ƨºººººººººȈŭƢǠǳơ ƨƸǐºººººººººǳơ ƨºººººººººǸǜǼǷ”ǸȁƳǇÈÈÈÈÈÈÈÈÈǲƠ ľ ƧƷǏÈÈÈÈÈÈÈÈÈǲƠ : ƧƷǏÈÈÈÈÈÈÈÈÈǲƠ ƧÈÈÈÈÈÈÈÈÈǷǛǻǶ ǽÈÈÈÈÈÈÈÈÈƪƽǞƖ ǱÈÈÈÈÈÈÈÈÈȇǲƼ  
  ľ ƧȇƷǏÈÈÈÈÈÈÈÈÈǲƠ ƨơȇÈÈÈÈÈÈÈÈÈǆơǆȋǲ ƧÈÈÈÈÈÈÈÈÈȇŬơǟǲƠ ǸȁƳǇÈÈÈÈÈÈÈÈÈǲƠ“) ÏÍÍÔ(  Ŀ ǾºººººººººȈǴǟ ǝȐºººººººººǗȐǳ ƵƢºººººººººƬǷ �: 

www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/99018/E90174.pdf. 

http://undocs.org/ar/E/CN.4/2003/68
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Ȇººǿ  ǹȂƴǈººǳơ ȁƗ ƩƢȈƷȐººǏȍơ ȂººǨǛȂǷ ǆȈººǳȁ ǱƾººǠǳơ ƨººǷƢǫƛ ƩƢǘǴººǇ . ǞººȈŦ ǲȈƴǈººƫ śǠƬººȇȁ
ƤƳơȂǳơ ȂƸǼǳơ ȄǴǟ ƩƢƥȂǬǠǳơ.  

ÒÕ -   ƧƽƢººŭơ Ŀ ƾººȈǯƘƬǳơ ȆººǤƦǼȇ �ǹƿƛÐÐ  ƾººȈȈǬƬǳơ ƩơȁƽƗȁ ƧȂººǬǳơ ǵơƾƼƬººǇơ ǹƗ ƨŹǂººǏ ƧǁƢººƦǠƥ 
)ƢŠ           ƨºǯǂƸǴǳ ƨºǴǘǠŭơ ȁƗ ƨǴƫƢǬǳơ Śǣ ƨƸǴǇȋơ ǵơƾƼƬǇơ Ǯǳƿ Ŀ (         Śºƻȋơ ƿȐºŭơ ǹȂºǰȇ ǹƗ ȆºǤƦǼȇ

             Ƨǁȁǂǔºǳơ ƨǳƢƷ Ŀ ƨȈƟƢǼưƬǇơ ǥȁǂǛ Ŀ ȏƛ ǾǷơƾƼƬǇơ ǃȂŸ ȏ ȅǀǳơ        ƢºȀȈǴǟ ǎǼºȇ Ŗºǳơ ȃȂǐºǬǳơ
         ƨººǼǰŲ ƨººȈǼǷǃ ƧǂººƬǧ ǂǐººǫȋ Ǯººǳƿ ǹȂººǰȇ ǹƗ ȄººǴǟ �ƤººǇƢǼƬǳơ ƗƾººƦǷ Ȇººǟơǂƫ ƨººǬȇǂǘƥȁ �ǹȂǻƢººǬǳơ

)ǂǜǻơ                 �śǻơȂºǬǳơ ƿƢºǨǻƛ ȆǨǛȂºǷ ƤºǻƢƳ ǺºǷ ƨȇǁƢǼǳơ ƨƸǴǇȋơȁ ƧȂǬǳơ ǵơƾƼƬǇȏ ƨȈǇƢǇȋơ ƝƽƢƦŭơ
 ƝƽƢººƦŭơÑ ȁ Ö ȁ ÎÓ .( ƧƽƢººŭơ ƔƢººǤǳƛ ȆººǤƦǼȇȁÐÐ) ƣ(ǵơƾƼƬººǇƢƥ ƢººȈǳƢƷ ƶǸǈººƫ Ŗººǳơ � ǲƟƢººǇȁ 
  ƾȈȈǬƬǳơ)                 ŚǫƢºǬǠǳơ ǺºǷ ƢºǿŚǣ ȁƗ �ǹƢǿǀºǳơ ƩơƽƢǔºǷȁ ƩƢǼǰǈºŭơ Ǯºǳƿ Ŀ ƢºŠ (   ƨºȈƦǗ ƩƢǣȂǈºŠ .

  ƾººȈȈǬƬǳơ ǲƟƢººǇȂǳ ƾººǷȋơ ǲººȇȂǘǳơ ǵơƾƼƬººǇȏơ ǂººȇŐƫ ǃȂººŸ ȏ ǾººǻƗ ǺººǴǟƗ ǹƗ ǍƢººŬơ ǁǂººǬǸǴǳ ǪƦººǇȁ
         ƨººǴǷƢǠŭơ ƔȂººǇ ƣȁǂººǓ ǺººǷ ƢƥǂººǓ ǲǰǌººȇ ǹƗ ǺººǰŻ ǵơƾƼƬººǇȏơ ơǀººǿ ǹƗȁ ƨººȈƳȐǟ ƩơǁŐººŠ

)ǂººººǜǻơ A/63/175 ƩơǂººººǬǨǳơ �ÑÍ ȁ ÑÔ ȁ ÑÕ ȁ �A/HRC/22/53 ƧǂººººǬǨǳơ ÓÐ .( ȅȂººººǘǼȇȁ
                 ƨºŭƚǷ ȁƗ ƨºǼȈȀǷ ȁƗ ƨȈǻƢǈºǻƛ Śǣ ȐǏƗ Ȇǿ Ŗǳơ ƨȇƽƢŭơ ƾȈȈǬƬǳơ ǲƟƢǇȁ ǵơƾƼƬǇơ)    ƨºǷǄƷƗ ǲºȈƦǫ ǺºǷ

  ǐǳƢƥ ƨǯǂūơ ǲǋ    ƨǯǂƸǴǳ ƧƾȈǬŭơ ȆǇơǂǰǳơȁ ƨȈƟƢƥǂȀǰǳơ ƩƢǷƾ (        Ȇºǿȁ �ƨºǼȈȀǷ ȁƗ ƨǳǀǷ ǁƢƯƕ ȄǴǟ
               ƤȈǳƢºǇƗ ƢºǿǁƢƦƬǟƢƥ ƤȇǀºǠƬǳơ ƨǔºǿƢǼǷ ƨǼŪȁ ǍƢŬơ ǁǂǬŭơ ǺǷ ǲǯ ǺǷ ǂǜūơȁ ƨǻơƽȍƢƥ ƨǳȂǸǌǷ

 ǺȇǄººƴƬƄơ ƾººȈȈǬƬǳ ǲǸǠƬǈººĄƫ) ǂººǜǻơA/55/44 ƧǂººǬǨǳơ �ÎÕÍ) Ʊ .((ȁ ƶȈººǬǼƫ ǍƢººŬơ ǁǂººǬŭơ ƾººȇƚȇ
  ƧƾǟƢǬǳơÐÎ        �ƔơǀºǤǳơ ȁƗ ƔƢºŭơ ńƛ ǱȂºǏȂǳơ ƾºȈȈǬƫ ȁƗ ǪºȈǴǠƫ ǪȇǂǗ Ǻǟ ƣƢǬǠǴǳ ơǂǜƷ ǲǸǌƫ Ȇǯ 

                      ƩơƽƾºƄơ ǹƘǌºƥ ƨºȈŭƢǠǳơ ƨƸǐºǳơ ƨºǸǜǼǷ ǂºȇǂǬƫ Ŀ ƨºǼȈƦŭơ ƨȈǳȁƾǳơ ŚȇƢǠǸǴǳ ƆƢǯƢȀƬǻơ Ǯǳƿ Ŀ ǹƛ ƿƛ
        ƨºǼŪ ƢēƾºǟƗ Ŗºǳơ ƩƢºǇǁƢǸŭơ ǲǔºǧƗȁ ƝƽƢºƦŭơȁ �ƨƸǐǴǳ ƨȈǟƢǸƬƳȏơ    ǩȂºǬū ƨºȈǰȇǂǷȋơ ǹơƾºǴƦǳơ 
 śƬǰȇǂǷȋơ Ŀ ƨȇǂūơ ǺǷ śǷȁǂƄơ ǍƢƼǋȋơ ƨȇƢŧ ǹƘǌƥ ǹƢǈǻȍơ)ǂǌǟ ȅƽƢūơ ƗƾƦŭơ.(  

  
    ǉȇƫǧƫǲƠ ƨơȇǳǷǞ ǵǛǻƪ ŖǲƠ ǴơǯƶȊƠ Ńƚ ǀơǫƫǦȎƠ  

ÒÖ -      ƨººǬȇǂǘƥ ǊȈººƬǨƬǳơ ƩƢººȈǴǸǟ ƔơǂººƳƛ ǹƘǌººƥ ƩơƔƢººǟƽȏơ ǺººǷ ƾººȇƾǠǳơ ǍƢººŬơ ǁǂººǬŭơ ȄººǬǴƫ
     ǹƢǷǂūơ ǺǯƢǷƗ Ŀ ƨȈǨǈǠƫ       ǶēƢºǰǴƬŲ ŚǷƾºƫ ȁƗ ǶºŮȏƿƛ ȁƗ ƔƢǼƴǈºǳơ ƨºƦǫƢǠǷ ƨȈǤƥ ƨȇǂūơ ǺǷ . Ŀȁ

                      ŚȇƢºǠǷ ĿȂƬǈºƫ Ŗºǳơ ǊȈºƬǨƬǳơ ƩƢºȈǴǸǟ ǶºǰŢ ƝƽƢºƦǷ ƾºǟơȂǬǳơ Ŀ ƱǁƾºĄƫ ǹƗ ƤºŸ �ƽƾǐºǳơ ơǀǿ
    ƤǇƢǼƬǳơȁ ƨȈǳȂǬǠŭơȁ Ƨǁȁǂǔǳơ)         Ƕºǫǁ ǵƢºǠǳơ ǪȈǴǠƬǳơ �ǹƢǈǻȍơ ǩȂǬƷ ƨǼŪ ǂǜǻơÎÓ  ƧǂºǬǨǳơ �Õ .(

    ǴǇ ƾǟơȂǬǳơ ǵǄǴƫ ǹƗ ȆǤƦǼȇȁ                 ȅǂºǇ ǲǰǌºƥ ǊȈºƬǨƬǳơ ƩƢºȈǴǸǟ ƔơǂºƳƛ ǲºǨǰƫ ǹƘºƥ ǹȂƴǈºǳơ ƩƢǘ
                    ǎºƸǧ ƤȈǳƢºǇƗ ƭơƾƸƬºǇơ ǶƬºȇ ǹƗȁ �ƨǼȈƴǈºǳơ ȁƗ śƴǈºǳơ ǆǼƳ ǺǷ śƥǁƾǷ ƽơǂǧƗ ǪȇǂǗ Ǻǟ
  ǆººƥȐŭơ ǞººǴƻ ǪººȇǂǗ Ǻººǟ ǊȈººƬǨƬǳơ ƩƢººȈǴǸǟ ǲººŰ ǲººŢ Ȇººǯ �ƶǈººŭơ ƩƢººȈǴǸǟ ǲººȈƦǫ ǺººǷ �ƨººǴȇƾƥ

         ơ ƩƢȈǴǸǟ ȃǂš ǹƗ ȆǤƦǼȇȁ �ǶǈŪơ ƩƢǨȇȂš Ŀ ǊȈƬǨƬǳơ ƩƢȈǴǸǟȁ      śǨǛȂºǷ ǪºȇǂǗ Ǻºǟ ǊȈƬǨƬǳ

http://undocs.org/ar/A/63/175
http://undocs.org/ar/A/HRC/22/53
http://undocs.org/ar/A/55/44
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            ǪººǧǂǷ ƱǁƢººƻ ǺººǷ ƨƸǐººǳơ ȂººȈǼȀǷ �ƔƢǔººƬǫȏơ ƾººǼǟ �Ǯººǳƿ Ŀ ƢººŠ �ƤººǇƢǼǷ ǲǰǌººƥ śƥǁƾººǷ
          ƨǐºƬƼŭơ ƩƢǘǴǈǳơ ǺǷ ǹƿƛ ȄǴǟ ǱȂǐūơ ƾǠƥ �ǃƢƴƬƷȏơ)          ƨºǴǷƢǠŭ ƧƾºƸƬŭơ ǶºǷȋơ ƾºǟơȂǫ ǂºǜǻơ

   ƧƽƢŭơ �ƩƢǼȈƴǈǳơÏÍ           ƴǈºǴǳ ȅƾǈºŪơ ǊȈƬǨƬǳơ ƩƢȈǴǸǟ ǹƘǌƥ ƨȈŭƢǠǳơ ƨȈƦǘǳơ ƨȈǠǸŪơ ǹƢȈƥȁ � ƔƢǼ
)ÎÖÖÐ ǵƢǟ Ŀ ƨƸǬǼŭơ ƨǤȈǐǳƢƥ �ÏÍÍÒ.((  
  

    ȅƽơǂǨǻȏơ ǆƦūơ  
ÓÍ -                    ƨºȈǴǬǟ ƧƢºǻƢǠǷ Ŀ ǹȂƴǈºǳơ Ŀ Ƣºđ ǱȂºǸǠŭơ ȅƽơǂǨǻȏơ ǆƦūơ ƩƢǇǁƢŲ ƤƦǈƫ ƢǷ ƆơŚưǯ

    ƨººǼȈȀǷ ȁƗ ƨȈǻƢǈººǻƛȏ ȁƗ ƨȈººǇƢǫ ƨººƥȂǬǟ ȁƗ ƨººǴǷƢǠǷ ǲǰǌººȇ ȅǀººǳơ ǂººǷȋơ �Ǳȏƿȍơ ȁƗ �ƨȇƾǈººƳȁ .
ơƿƛȁ  ơƾººǸǟ ȅƽơǂººǨǻȏơ ǆƦººūơ ǵƾƼƬººǇơ  ǲººȈƦǫ ǺººǷ Ǒơǂººǣȋ   ǽơǂººǯȍơ ȁƗ ǦººȇȂƼƬǳơ ȁƗ ƣƢººǬǠǳơ
ȁƗ    ƦººǇ ȅȋ ȁƗ �ǥơǂººƬǟơ ȄººǴǟ ȁƗ ƩƢººǷȂǴǠǷ ȄººǴǟ ǱȂǐººūơ   Ƕººų ơƿƛȁ �ǄººȈȈǸƬǳơ ȄººǴǟ ǵȂººǬȇ Ƥ
Ǻǟ                         ƨºƦƫǂǷ ńƛ ǲǐºȇ ǹƗ ǺºǰŻ ȅƽơǂºǨǻȏơ ǆƦºūơ ǹƜºǧ �Ƨƾȇƾºǋ ƧƢºǻƢǠǷ ȁƗ ƾȇƾºǋ ŃƗ ǾǷơƾƼƬºǇơ

 ƤȇǀºººǠƬǳơ)A/66/268 ƩơǂºººǬǨǳơ �ÔÓ ȁ ÕÔ ȁ ÕÕ .(ȏȁ   �ȅƽơǂºººǨǻȏơ ǆƦºººūơ Ǒǂºººǧ ȆºººǤƦǼȇ 
ǹƛ  ǯ �ơƾºººƳ ƨȈƟƢǼưƬºººǇȏơ ǥȁǂºººǜǳơ Ŀ ȏƛ �ȐºººǏƗ Ǒǂºººƌǧ  �ƨºººǼǰŲ ƧƾºººǷ ǂǐºººǫȋȁ �ŚºººƻƗ ƿȐºººǸ
ǞǷ         ǝȂǔºŬơ Ǖǂǌºƥȁ �ƨǐºƬƼŭơ ƨǘǴǈºǳơ ǺºǷ ǹƿƛ ȄºǴǟ ǱȂǐūơ ƾǠƥȁ �ƧƽƾŰ ƩƢǻƢǸǓ ƽȂƳȁ

ƨǴǬƬǈǷ ƨƥƢǫǂǳ.  
ÓÎ -         ƾºǟơȂǬǳơ ǂºǜŢ ǹƗ ȆǤƦǼȇȁ       ǆƦºūơ Ǒǂºǧȁ ǵơƾƼƬºǇơ         �ȄǸǈºǷ Śºǣ ǲºƳƗ ńƛ ȅƽơǂºǨǻȏơ
ƢǷƛ                ƨºȈƦȇƽƘƫ ƩơƔơǄºƳ Ǒǂǧ ȆǤƦǼȇȁ �ƢȈƦȇƽƘƫ ơŚƥƾƫ ǽǁƢƦƬǟƢƥ ȁƗ ƢȈƟƢǔǫ ƨǓȁǂǨǷ ƨƥȂǬǟ ǺǷ ƔǄƴǯ

       ȅƽơǂºǨǻȏơ ǆƦºūơ ǵơƾƼƬºǇơ ȅƽƢǨƬǳ ƨǴȇƾƥ .             ȅƽơǂºǨǻȏơ ǆƦºūơ ƢǔºȇƗ ƾºǟơȂǬǳơ ǂºǜŢ ǹƗ ȆºǤƦǼȇȁ
          Ŗºǳơ ǽƾºȇƾƴƬǳ ƧǀºƼƬŭơ ŚƥơƾºƬǳơ Ƨǂºưǯȁ ǱȂǘŭơ           ǱȂºǘǷ ǲǰǌºƥ ǾºǓǂǧ ƨºƳǁƽ ńƛ ǲǐºƫ  .  ȆºǤƦǼȇȁ

ǹƗ            ȏȂǘǷ ƢȇƽơǂǨǻơ ƢǈƦƷ ǽǃȁƢš ŐƬǠȇ ȅƽơǂǨǻȏơ ǆƦūơ Ƨƾŭ ȄǐǫƗ ơƾƷ ƾǟơȂǬǳơ Ǟǔƫ .  ȆºǤƦǼȇȁ
              ǍƢƼºǋȋơȁ �ƭơƾƷȋơ ȄǴǟ ƧƾǷ ȅȋ ȅƽơǂǨǻȏơ ǆƦūơ Ǒǂǧ ƨŹǂǏ ƧǁƢƦǠƥ ƾǟơȂǬǳơ ǂǜŢ ǹƗ

    ơ ǥȁǂººǜǳơ ȁƗ ƩƢººǫƢǟȍơ ǺººǷ ƢººǿŚǣ ȁƗ ƨȈǈººǨǼǳơ ƩƢººǫƢǟȍơ ȅȁƿ   �ǲººǷơȂūơ ƔƢǈººǼǳơȁ �ƨȈƸǐººǳ
        ƩƢǠǓǂŭơ ƩƢȀǷȋơȁ �ǞǓǁ ǱƢǨǗƗ ǺȀƬǬǧǂƥ ļơȂǴǳơ ƔƢǈǼǳơȁ)      ƨºǴǷƢǠŭ ƧƾƸƬŭơ ǶǷȋơ ƾǟơȂǫ ǂǜǻơ

   ƧƽƢŭơ �ƩƢǼȈƴǈǳơÏÏ                ƧƽƢºŭơ �ǶȀºƬȇǂƷ ǺºǷ śǷȁǂºƄơ ƭơƾºƷȋơ ƨºȇƢǸū ƧƾƸƬŭơ ǶǷȋơ ƾǟơȂǫȁ �
ÓÔ .(           ǮƠǳȁƗ Ǯǳƿ Ŀ ƢŠ �ȅƽơǂǨǻơ ǆƦƷ Ŀ śƴǇ ȅƗ ǝơƾȇƛ ǃȂŸ ȏȁ   ƢºǸǰƷ ǹȂǔºǬȇ Ǻȇǀǳơ 

ƨŻǂŪơ ƨǷƢǈƳ ƽǂĐ �ǵơƾǟȍƢƥ ǶȀȈǴǟ ǵȂǰƄơ ƔƢǼƴǈǳơȁ ƾƥƚŭơ ǺƴǈǳƢƥ.  
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     ńƛ Śǌƫ ƩơƔƢǟƽơ ȁƗ ƩƢǷȐǟ ȅƗ Ŀ Ǯǳǀǯȁ �ǃƢƴƬƷȏơ ƔƢǼƯƗ ƩƢȈǧȂǳơ ǞȈŦ Ŀ ǪȈǬƸƬǳơ
ƔƢǼƴǈǴǳ ƨǼȈȀǷ ȁƗ ƨȈǻƢǈǻƛȏ ȁƗ ƨȈǇƢǫ ƨƥȂǬǟ ȁƗ ƨǴǷƢǠǷ ȁƗ ƤȇǀǠƫ ƭȁƾƷ  

ÓÏ -   ƔƤººǟ ƨººǳȁƾǳơ ǲººǸƸƬƫ    ƨººǳȁƾǳơ ǹƘººƥ ǪƦǈººŭơ ǑơǂººƬǧȏơ ǒƷƾººǳ ƨººǳƽȋơ ŉƾººǬƬƥ ƩƢººƦƯȍơ 
       ǍƢƼººǋȋơ ƾººǓ Ƥººǰƫǂƫ Ŗººǳơ ƨȈǻƢǈººǻƛȐǳơ ƨººǴǷƢǠŭơȁ ƧƢººȈūơ Ŀ Ǫººūơ ƩƢǯƢȀººƬǻơ Ǻººǟ ƨǳȁƚǈººǷ

 ƢȀȇƾǳ ǺȇǄƴƬƄơ .                 ƽǂºǨǳơ ƨºǴǷƢǠǷ Ǻºǟ ƨȈǳȁƚǈºŭơ ǲºǸƸƬƥ ƩƢǘǴǈºǳơ ƤƳơȁ ǹƜǧ �Ǯǳƿ ȄǴǟ ƔƢǼƥȁ
   ǱƢººƷ Ŀ ǍȂǐººŬơ ǾººƳȁ ȄººǴǟ ƢǷǁƢººǏ ǹȂººǰȇ ǆƦººūơ Ŀ ǾººƫƢǧȁ)A/61/311 ƧǂººǬǨǳơ �ÒÑ()Ö( .

Ŀȁ  ơȁ ǲǷƢǌººǳơȁ ȅǁȂººǨǳơ ǪººȈǬƸƬǳơ ǵƾººǟ ǹƜººǧ �ƽƾǐººǳơ ơǀººǿ  ƤȇǀººǠƫ ǝȂººǫȁ ƩơƔƢººǟƽơ Ŀ ƾººȇƢƄ
ȁƗ                        Ŗºǳơ ƨȈǈºȈƟǂǳơ ƩƢȇƾºƸƬǳơ ƾºƷƗ ǲºǜȇ ǃƢºƴƬƷȏơ Ŀ ƧƢºǧȂǳơ ȁƗ ƨºǴǷƢǠŭơ ƔȂºǇ ƣȁǂǓ ǺǷ ǽŚǣ

Ȑǧȍơ ƨƸǧƢǰǷ ǩȂǠƫǱƢǸǟȋơ ǽǀǿ ǲưǷ ȄǴǟ ƣƢǬǠǳơ ǺǷ Ʃ.  
ÓÐ -                        ǥǂǐºƥ ƤºƳơȁ Ȃºǿ ƢºŶƛȁ �ƨºȇǂȇƾǬƬǳơ ƨǘǴǈºǳơ ǺǸºǓ ǪºȈǬŢ ƔơǂƳƜºƥ ǁơǂºǬǳơ ƱǁƾǼȇ ȏȁ

             ȏ ǵƗ ȃȂǰºǋ ƪǷƾºǫ ƾºǫ ƪºǻƢǯ ơƿƛ ƢºǸǟ ǂǜǼǳơ .             ƨǔºǿƢǼǷ ƨºǼŪ Ǿºƫǀţơ ȅǀºǳơ ǁơǂºǬǳơ Ŀ ǹƢºǯȁ
   ƢººȀȈǧ ŐººĄƬǟơ Ŗººǳơ �ƢȈǻƢƦººǇƛ ƾººǓ ƽƢººƥƕ ȂººǰǻȐƥ �ƨººǧȁǂǠŭơ ƨȈǔººǬǳơ Ŀ ƤȇǀººǠƬǳơ ƢȈƦǈººǻ Śǐººǫ ǂƻƘººƫ

   ƧƽƢǸǴǳ ƢǯƢȀƬǻơÎÏ      ǪºȈǬƸƬǳơ ǹƗ ǽƽƢºǨǷ ȅǀºǳơ ŚǈºǨƬǳơ ȄǴǟ ƾȈǯƘƫ �ƤȇǀǠƬǳơ ƨǔǿƢǼǷ ƨȈǫƢǨƫơ ǺǷ 
ǔǣ Ŀ ƗƾƦȇ ǹƗ ƤŸ �ȏƢǠǧ ǹȂǰȇ Ȇǰǳ �ȅǁȂǨǳơǂưǯȋơ ȄǴǟ �ǵƢȇƗ ȁƗ �ƩƢǟƢǇ ǹȂ)ÎÍ(.  

ÓÑ -         ƧƽƢºŭơ ǹƗ ǺºǷ Ƕǣǂǳơ ȄǴǟȁÎÏ       ǵƢºȈǫ ƨºȈǻƢǰǷƛ ƾǠƦƬǈºƫ ȏ ƤȇǀºǠƬǳơ ƨǔºǿƢǼǷ ƨºȈǫƢǨƫơ ǺºǷ  
      ƨȈǧƢǨǌººǳơ ńƛ ǂººǬƬǨƫ ƩȏƢººūơ ǶººǜǠǷ Ŀ ƨººȈǴƻơƾǳơ ƩƢººǬȈǬƸƬǳơ ǹƜººǧ �ǪȈǬƸƬǳƢººƥ ǹȂƴǈººǳơ Ƨǁơƽƛ

 ŁƢǐºººŭơ Ŀ ƣǁƢǔºººƫ ƢđȂǌºººȇȁ . ƸƬǳơ ńȂºººƬȇ ǹƗ ȆºººǤƦǼȇȁ   ǽŚºººǣȁ ƤȇǀºººǠƬǳơ ƩơƔƢºººǟƽơ Ŀ ǪºººȈǬ
ǺǷ                    �ƔƢºǟƽȏơ ǶȀǗǁȂºȇ ǺºǷ Ǻºǟ ƨǴǬƬǈºǷ ǹȂºǰƫ �ƨºȈƳǁƢƻ ƩƢǬȈǬŢ ƨƠȈǿ ƨǴǷƢǠŭơ ƧƔƢǇƛ ƣȁǂǓ

 ȅƗ ǭƢǼǿ ǹȂǰƫ ȏƗ ȄǴǟśƥ ƨȈǈǇƚǷ ƨȈǠƦƫ ȁƗ ƩȐǏśǷȂǟǄŭơ ƧƢǼŪơȁ śǬǬƄơ )ÎÎ(.  
ÓÒ -                    ǪºƟơǂǘǳơȁ ǥơƾºǿȋơ ǹƘǌºƥ ƨǴǐºǨǷ ƩƢºȀȈƳȂƫ ƾºǟơȂǬǳơ ǺǸǔºƬƫ ǹƗ ǹƢǰŠ ƨȈŷȋơ ǺǷȁ

        ƧƔƢººǇƛ ƣȁǂººǓ ǺººǷ ǽŚººǣȁ ƤȇǀººǠƬǳơ ǪººȈƯȂƫ ƩơƔơǂººƳƛȁ ƨººǳƢǠǨǳơ ƩƢººǬȈǬƸƬǴǳ ƨººǷƢǠǳơ ŚȇƢººǠŭơȁ
         ŭơ ƝƽƢºƦŭơ Ŀ śƦºŭơ ȂºƸǼǳơ ȄºǴǟ Ǯǳƿȁ �ƨǴǷƢǠŭơ       ǞǼŭƢºƥ ƨºǬǴǠƬŭơ ƝƽƢºƦŭơȁ ǱƢºǠǨǳơ ǪȈǬƸƬǳƢºƥ ƨºǬǴǠƬ

              ǂƳƜºƥ ȁƗ ƔƢǔºǬǳơ ǩƢºǘǻ ƱǁƢºƻ ǵơƾºǟȍơ Ŀ śǳƢºǠǨǳơ ȆǐǬƬǳơȁ     ƆƢǨǈºǠƫ ȁƗ ƧǄƳȂºǷ ƩơƔơ .  ȆºǤƦǼȇȁ
ǹƗ  ƧƽƢººŭơ ǕǂƬǌººƫÑÑ ńƛ ƨººǳƢƷȍơ �ŇƽƗ ƾººƸǯ �ǲººǨǰƫ ǹƗ Ƨǁơƽȍơ ȄººǴǟ �ơƾººȇƾŢ ǂººưǯƗ ǲǰǌººƥ 

__________ 
  )Ö(  ƨººǼŪ  �ǹƢǈººǻȍơ ǩȂººǬū ƨººȈǰȇǂǷȋơ ǹơƾººǴƦǳơ     ƧÈÈȆǁŪƠ ǹÈÈǶ ŚǶȀǁÈÈƃƠ ǌơƻÈÈǊȋǲ ǸơǇÈÈǺȌƠ ǨȁÈÈǫƶ ǸƗǋÈÈƤ ǁÈÈȆǁǫƪ

ľ  ŚƫǯȆǁǶȊƠ)ÏÍÎÎ( Ŀ ǾȈǴǟ ǝȐǗȐǳ ƵƢƬǷ �www.oas.org/en/iachr/pdl/docs/pdf/PPL2011eng.pdf. 
  )ÎÍ(   ǂºǜǻơBlanco Abad v. Spain, Comm. No. 59/1996, para. 8.5. See also: Manfred Nowak, UN Covenant on 

Civil and Political Rights: CCPR Commentary, 2nd ed. (Kehl am Rhein, N.P. Engel Verlag, 2005), p. 434. 
  )ÎÎ(   ǂǜǻơJordan v. United Kingdom, No. 24746/94, para. 106. 
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         Ǻǟ ǂǜǼǳơ ǥǂǐƥ �ǪȈǬƸƬǳơ ńȂƬƫ ƨǴǬƬǈǷ ƨȈƳǁƢƻ ƨƠȈǿ         ǞºȈŦ Ŀ Ǯºǳƿȁ �ƨºȈǴƻơƾǳơ ƩƢºǬȈǬƸƬǳơ
       ȂºǇ ƣȁǂºǓ ǺºǷ ǽŚºǣ ȁƗ ƤȇǀºǠƬǳơ Ǻºǟ ƩƢǣȐƦǳơ ȁƗ ȃȁƢǰǌǳơ     ǦºǼǠǳơ Ǯºǳƿ Ŀ ƢºŠ �ƨºǴǷƢǠŭơ Ɣ

Ŀ            ǃƢºƴƬƷȏơ ƔƢºǼƯƗ ƧƢǧȂǳơ ƭƽơȂƷ Ǯǳǀǯȁ �ǦȇȂƼƬǳơȁ ƾȇƾȀƬǳơȁ �ǹȂƴǈǳơ)     ƢȀƦƦºǇ ǹƢºǯ ƢºȇƗ (
      ȅƗ ƔơǂººƳƛ ǹȁƽ Ǯºººǳƿȁ �Śǐººǫ ƪººǫȂƥ Ʊơǂººǧȍơ ƾººǠƥ ȁƗ   Ʀǳơȁ ȃȁƢǰǌººǳơ ǮººǴƬǳ ǃǂººǧƩƢºººǣȐ .

Ŀȁ                   ƔȂºǇ ƣȁǂºǓ ǺºǷ ǽŚºǣ ȁƗ ƤȇǀºǠƫ ǝȂºǫȂƥ ƩơƔƢºǟƽȏơ ǪºȈǬƸƬǳơ ƢºȀȈǧ ƾºǯƚȇ Ŗǳơ ƩȏƢūơ
           ǒȇȂǠƫȁ ǲȈǿƘƫ ǺǷ ƤŸ ƢǷ ƢȇƢƸǔǴǳ ǲǨǰĄȇ ǹƗ ȆǤƦǼȇ �ƨǴǷƢǠŭơ)        Ƕºǫǁ ǵƢºǠǳơ ǪºȈǴǠƬǳơ ǂǜǻơÐ   ǺºǷ 

 ƤȇǀººǠƬǳơ ƨǔººǿƢǼǷ ƨººǼŪ .(   Ʃơǁơƽȍ ƨººȈȀȈƳȂƫ ƝƽƢººƦǷȁ ƩȏȂººǯȂƫȁǂƥ ǭƢººǼǿ ǹȂººǰƫ ǹƗ ȆººǤƦǼȇȁ
 ǴǠƬƫ ǹȂƴǈǳơ             ƨºǳƽȋơ ǞºŦȁ ǪºȈǬƸƬǳơ ƨºǴǫǂǟ Ǻºǟ ǝƢºǼƬǷȏơ ǪºȇǂǗ Ǻºǟ ƩƢǘǴǈºǳơ ǞºǷ ǹȁƢºǠƬǳƢƥ Ǫ

ƢººȀȈǴǟ ǙƢººǨūơȁ .  ƨŹǂººǏ ȃȂǰººǋ ƽȂººƳȁ ǵƾººǟ ǱƢººƷ Ŀ ŕººƷȁ) ƤƸººǇ ǱƢººƷ Ŀ Ǯººǳƿ Ŀ ƢººŠ
 ȆǰƬǌººŭơ ǺººǷƗ ǹƢǸººǓ ƨǘȇǂººǋ �ȃȂǰǌººǳơ(  ȄººǴǟ ȃǂººƻƗ ǲººƟȏƽ ƩƾººƳȁ ơƿƛ ǪººȈǬƸƬǳơ ȃǂººƴĄȇ �

  ƨººǴǷƢǠŭơ ƔȂººǇ ƣȁǂººǓ ǺººǷ ǽŚººǣ ȁƗ ƤȇǀººǠƫ ǝȂºǫȁ)Ƿ ǂººǜǻơ ƗƾººƦŭơ �ǱƢººǠǨǳơ ǪººȈǬƸƬǳơ ƝƽƢººƦÏ .(
          ǃƢºƴƬƷȏơ Ŀ ǎƼºǋ ȅƗ ƧƢºǧȂƥ ƨºǘȈƄơ ǥȁǂǜǳƢºƥ ƨºǬǴǠƬŭơ ƩƢºǷȂǴǠŭơ ǹƜºǧ �Ǯǳƿ ȄǴǟ ƧȁȐǟȁ

 ǁ ǹƗ ǁƢºººƦƬǟơ ȄºººǴǟ �ǁȂºººȀǸƴǴǳ ƨºººƷƢƬǷ ǹȂºººǰƫ ǹƗ ȆºººǤƦǼȇ Ŀ Ǫºººūơ ǃȁƢºººƴƬƫ ǵƢºººǠǳơ ȅƗǂºººǳơ ƨºººƥƢǫ 
        Ǯǳƿ ǥȐƻ ǁŐȇ ƢǷ ǭƢǼǿ ǹƢǯ ơƿƛ ȏƛ ƨȈǏȂǐŬơ .      ºǳơ Ʃơǁơƽƛ ǵȂºǬƫ ǹƗ ȆǤƦǼȇȁ   ƧǁȂǐºƥ ǹȂƴǈ

ƢȀȈǴǟ ƩƢǇơǁƾǳơ ǺǷ ƾȇǄŭơ ƨǴǬƬǈǷ ƩƢƠȈǿ ȅǂš Ȇǯ ƩƢȈǧȂǳơ ǕƢŶƗ ǞŦȁ ƾȇƾƸƬƥ ƨǸǜƬǼǷ.  
ÓÓ -     ơ ǍƢƼººǋȋơ ǝƢǔººƻƛ ƾººǟơȂǬǳơ ǲººǨǰƫ ǹƗ ȆººǤƦǼȇȁ   śǗǁȂººƬǷ ơȂººǻȂǰȇ ǹƗ ǲººǸƬŹ Ǻȇǀººǳ
Ŀ                   �ǪºȈǬƸƬǳơ ƢȀǫǂǤƬǈºȇ Ŗºǳơ ƧƾºǸǴǳȁ ǁȂºǨǳơ ȄºǴǟ �ƨºǴǷƢǠŭơ ƔȂºǇ ƣȁǂºǓ ǺºǷ ǽŚǣ ȁƗ ƤȇǀǠƬǳơ

  ǳ �ŇƽƗ ƾƸǯȁ          ƔƢǼƴǈºǳơ ȁƗ ǺȇǄºƴƬƄơ ńƛ ǱȂºǏȂǳơ ǺºǷ ǶȀǼǰŤ Ŗǳơ ǶȀǷƢȀǷ ǺǷ ǵƢȀǷ ȅƗ ǪȈǴǠƬ
       ƩƢǬȈǬƸƬǳơ ƨǴǫǂǟ ȁƗ ǒȇȂǬƬƥ ǶȀǷƢȈǫ ǹƢǰǷȍ)        ƗƾºƦŭơ �ǱƢºǠǨǳơ ǪºȈǬƸƬǳơ ƝƽƢºƦǷ ǂºǜǻơÐ) ƣ .((

            Ȁǌºǳơ ƨºȇƢǸū ƲǷơǂºƥ ǞºǓȁ Ŀ ƨȇƾŝ ǂǜǼǳơ ƢǔȇƗ ȆǤƦǼȇȁ       ǍƢƼºǋȋơ ǲºǷƢǯ ȂºŴ ȄºǴǟ ǲǸǌºƫ ƽȂ
ǺǷ ƛ ƨȈƟƢǼŪơ ǪƥơȂǈǳơ ȅȁƿ śǨǛȂŭơ ńƛ ƨǧƢǓ) ǂǜǻơE/CN.4/2004/56 ƧǂǬǨǳơ �ÑÍ.(  
  

    ƨǏƢŬơ ƢēƢƳƢȈƬƷơ ƧƢǟơǂǷȁ ƢȀƬȇǂƷ ǺǷ ƨǷȁǂƄơ ƨǨǠǔƬǈŭơ ƩƢƠǨǳơ ƨȇƢŧ  
ÓÔ -                       ǶºŮ ƨºǏƢƻ ƨºȇƢŧ ŚǧȂºƫȁ śǨǠǔºƬǈŭơ ƽơǂºǧȋơȁ ƨǨȈǠǔºǳơ ƩƢºƠǨǳơ ƾºǓ ǄȈȈǸƬǳơ ǵƾǟ ǹƛ

                   ƨºǴǷƢǠŭơ ƔȂºǇ ƣȁǂºǓ ǺºǷ ǽŚºǣȁ ƤȇǀºǠƬǳơ ǞºǼǷ ƤºƳơȁ Ŀ ƨȈŷȋơ ǢǳƢƥ ǂǐǼǟ .    ǁǂºǬŭơ ǶƐǴǈºȇȁ
                �ƨºǴǷƢǠŭơ ƔȂºǇȁ Ɣơǀºȇȍơȁ ǱƢºŷȎǳ ǹȂǓǂǠǷ ǶȀƬȇǂƷ ǺǷ śǷȁǂƄơ ǍƢƼǋȋơ ǞȈŦ ǹƘƥ ǍƢŬơ

        ƢȀǼȈǠƥ ƨǌǸȀǷ ƩƢƠǨǳ ƨƦǈǼǳƢƥ ǦǟƢǔǷ ǂǘŬơ ơǀǿ ǹƗ ȏƛ .        ńƛ ƨǧƢºǓȍƢƥ �ƩƢºƠǨǳơ ǽǀºǿ ǲǸǌƫȁ
 ƾƄơ ƩƢƠǨǳơ    ƧƾǟƢǬǳơ Ŀ ƧƽÓ)    ƧǂºǬǨǳơ ǂǜǻơÏÕ ǽȐºǟƗ (      ƔƢǼƴǈºǳơ ȁƗ śǴǬƬºǠŭơ ǺºǷ ƨºǼȈǠǷ ƩƢºƠǧ �

)            �ȆǈºǼŪơ ǲºȈŭơ ȂƳȁƽǄǷȁ �ǹȂȈǴưŭơȁ �ƩƢȈǴưŭơȁ �ƩơǁƾƼŭơ ȂǗƢǠƬǷȁ �ǆǼŪƢƥ ǹȂǴǤƬǌŭơ ǶȀǼǷ
   ǑơǂǷƘººƥ ȁƗ ǲǈººǳƢƥ ȄººǓǂŭơ ƔƢǼƴǈººǳơȁ �śǈººǼŪơ ƩƢǨººǏ ȂǴǷƢººƷȁ �ƨȈǻƢǈººǼŪơ ƨººȇȂŮơ ȁǂȇƢººǤǷȁ

http://undocs.org/ar/E/CN.4/2004/56
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ȏ  ơȁ �ƢȀºººǼǷ ƔƢǨºººǋ     ƨȇǂǌºººƦǳơ ƨºººǟƢǼŭơ ǎºººǬǻ ǅȁŚºººǨǳ ǹȂǴǷƢºººūơ ǍƢƼºººǋȋ/ǃƾºººȇȍơ) ( ǂºººǜǻơ
A/HRC/13/39/Add.5 ǹƢƫǂǬǨǳơ �ÏÐÎȁ  ÏÒÔ.(  

ÓÕ -    ȋơ ƩƢººȈǳȉơȁ ǍƢººŬơ ǁǂººǬŭơ ǺººǷ ǲººǯ ƣǂººǟƗ ƾººǫȁ  ǪººǴǬǳơ Ǻººǟ ǹƢǈººǻȍơ ǩȂººǬū ȃǂººƻ
Ɣơǃƛ    ƣƢǰƫǁƢƥ ƾȈǨƫ Ŗǳơ ǂȇǁƢǬƬǳơ          śȈºǴưŭơ ǺºǷ ƔƢǼƴǈºǳơ ȄºǴǟ ňƾºƦǳơ ǦǼǠǳơȁ ƨȈǈǼŪơ ƩơƔơƾƬǟȏơ 

    ƨȈǻƢǈǼŪơ ƨȇȂŮơ ȅǂȇƢǤǷȁ)  ǂǜǻơA/HRC/19/41    ǹƢºƫǂǬǨǳơ �ÐÑ   ȁ ÐÓ   ȁ �CAT/C/CRI/CO/2 �
  ƧǂǬǨǳơÎÕ .(              ºƼŭơ ȆǗƢºǠƬŭ ƨºǏƢŬơ ƩƢºƳƢȈƬƷȏơ ƆƢǔºȇƗ ǍƢºŬơ ǁǂºǬŭơ ǱȁƢǼƫȁ     ƔȏǄºǻ ǺºǷ Ʃơǁƾ

  Ŀ ƨººǴưǸƬŭơ ƨººǇǁƢǸŭơȁ �ƨȈƷȐººǏȍơ Ǆººǯơǂŭơ ȁƗ ǃƢººƴƬƷȏơ ǄººǯơǂǷ  ǹȂººȈǧȋơ ǲƟơƾººƦƥ ƱȐººǠǳơ ǞººǼǷ 
ǶȀººǼǟ     ǹƢººǷǂūơ ȄººǴǟ ƨººƦƫǂƬŭơ ƨººŭƚŭơ Ǒơǂººǟȋơ ƧǁƢººƯƛ ǪººȇǂǗ Ǻººǟ ƩƢººǧơǂƬǟȏơ ǝơǄººƬǻȏ ƨǴȈººǇȂǯ
ǺºººǷ ǁƾºººƼŭơ .  ƢǔºººȇƗ ƤȇǀºººǠƬǳơ ƢºººŠǁȁ ƨºººǴǷƢǠŭơ ƔȂºººǇ ǱƢǰºººǋƗ ǺºººǷ ƆƢºººǏƢƻ ƆȐǰºººǋ ơǀºººǿ ƾºººǠȇȁ

)A/HRC/22/53 ƧǂǬǨǳơ �ÔÐ(.  
ÓÖ -   ǵƢººǟ ǁƾººǏ ǂººȇǂǬƫ ĿȁÏÍÍÕ �ǺȇǄººƴƬƄơ ƨººǫƢǟȍơ ȅȁƿ ǍƢƼººǋȋơ ƨººǳƢƷ ȄººǴǟ Ǆººǯǂȇ 

     ǱƢººŷȎǳ ǑǂººǠƬǳơ ǂǗƢººű ǺººǷ ƾººȇǄȇ ƢººŠǁ ƨººǳȂǬǠŭơ ƩơǄººȈȀƴƬǳơ ǵơƾººǠǻơ ǹƗ ǍƢººŬơ ǁǂººǬŭơ ǚººƷȏ
  ǷƢǠŭơ ƔȂººǇȁ ƔơƾººƬǟȏơȁ ǦººǼǠǳơȁ      ƧƢººǻƢǠǷ ȁƗ ƆƢººŭƗ Ǳŗººƫ ƨººȇǄȈȈǸƬǳơ ƨººǴǷƢǠŭơ ǽǀººǿ ƪººǻƢǯ ơƿƛȁ �ƨººǴ

         ƨºǴǷƢǠŭơ ƔȂºǇ ǱƢǰºǋƗ ǺºǷ ǽŚǣ ȁƗ ƤȇǀǠƬǳơ ǺǷ ƆƢƥǂǓ ǲǰǌƫ ƾǬǧ �Ǻȇƾȇƾǋ)  ǂºǜǻơA/63/175 �
  ǹƢƫǂǬǨǳơÐÕ   ȁ ÒÐ .(         ơ Ŀ ƩơǄȈȀƴƬǳơ ǺǷ ǱȂǬǠǷ ǁƾǫ ǂǧơȂƫ ǂăƦăƬǠĄȇ ǹƗ ȆǤƦǼȇȁ    ǄºǯơǂǷȁ ǹȂƴǈºǳ

ƨȈǻƢǈǻȍơ ƨǴǷƢǠŭơ ǪȈǬƸƬǳ ƆƢȈǇƢǇƗ ƆƢǗǂǋ ǃƢƴƬƷȏơ.  
ÔÍ -    ƩƢººƠǨǳ ƨººǼȈǠǷ ƩƢººƳƢȈƬƷơ ƽȂººƳȂƥ ƾººǟơȂǬǳơ ǥơǂººƬǟơ Ƕººǣǁ ǾººǻƗ ǍƢººŬơ ǁǂººǬŭơ ǚººƷȐȇȁ

 ƢºººȀǧȐƬƻơ ȄºººǴǟ ƔƢǼƴǈºººǳơ) ƢºººȇƢǟǂǳơȁ �ƨºººǫƢǟȍơ ȅȁƿ ǍƢƼºººǋȋơȁ �ƭơƾºººƷȋơȁ �ƔƢǈºººǼǳơ ǲºººưǷ
ƤǻƢƳȋơ (    ȏ ƢĔƜǧ �ƩƢƳƢȈƬƷȏơ ǮǴƬǳ ƢŮȁƢǼƫȁ         ƨºǏƢŬơ ƨȇƢǸūơ Śƥơƾƫ ǩƢǘǻ ǞȈǇȂƬƥ ƆƢǷơǄǳƛ ƽƎǁȂƫ 

       ƔƢǼƴǈǳơ ȁƗ ǺȇǄƴƬƄơ ǺǷ ȃǂƻȋơ ƨǷȁǂƄơ ƩƢƠǨǳơ ǲǸǌƬǳ .       ƾºǟơȂǬǳơ ƾºǸƬǠƫ ǹƗ ȅǁȁǂǔǳơ ǺǷȁ
                       ŚȇƢºǠǸǴǳ ƆƢºǬǧȁ �ƔƢǼƴǈºǳơ ǺºǷ ȃǂºƻȋơ ƨºǷȁǂƄơ ƩƢºƠǨǳơ ǩȂºǬƷ ƨºȇƢŧ ńƛ ǥƾºē ƨǏƢƻ Śƥơƾƫ

   ƨƼººǇơǂǳơ ƨººȈǳȁƾǳơ ƾººǟơȂǬǳơȁ)UNODC/CCPCJ/EG.6/2012/2 ƨƸǨǐººǳơ �ÏÎ .(  ƔȐººȇƛ ƤººŸȁ
           ǞºǸƬĐơ ƨºȈǬƥ Ǻºǟ ǶȀǌºȈǸē ƧƽƢȇǃ Ŀ ƩƢƠǨǳơ ǮǴƫ ƔƢǔǟƗ ǱǄǟ ƤƦǈƬȇ ȏƗ ƨǳƢǨǰǳ ǍƢƻ ǵƢǸƬǿơ

         ƨǴǷƢǠŭơ ƔȂǇ ȁƗ ƤȇǀǠƬǳơ ǂǘŬ ǶȀǔȇǂǠƫ ƧƽƢȇǃ ȁƗ)         ƢºƫǁƢǯƢȈǣȂȇ ƝƽƢºƦǷ �ǱƢºưŭơ ǲȈƦǇ ȄǴǟ ǂǜǻơ
                ȈŭƢºƥ ǪºǴǠƬȇ ƢºǸȈǧ ǹƢǈºǻȍơ ǩȂºǬū Ņȁƾºǳơ ǹȂǻƢºǬǳơ ǪºȈƦǘƫ ǹƘǌƥ       �ƨȈǻƢǈºǼŪơ ƨºȇȂŮơȁ ƨȈǈºǼŪơ ǱȂ

 ƗƾƦŭơÖ) Ɨ.((  
ÔÎ -       ƧƾºǟƢǬǳơ ƶȈºǬǼƫ ǩƢȈǇ Ŀȁ �ƩơǁƾƼŭơ ǹȂǗƢǠƬȇ Ǻȇǀǳơ ƔƢǼƴǈǳƢƥ ǪǴǠƬȇ ƢǸȈǧȁÏÏ) Î( �

                    ŚƥơƾºƬǳơ ƢºȀȈǧ ƢºŠ �ǁǂǔºǳơ ǺǷ ƾūơ Śƥơƾƫ ǞȈŦ ǂƌǧơȂƫ ǹƢǸǔƥ ǵơǄƬǳơ ȄǴǟ ƾǟơȂǬǳơ ǎǼƫ ǹƗ ȆǤƦǼȇ
 ǎººǬǻ ǅȁŚººǧ ǺººǷ ƨººȇƢǫȂǴǳ śǿơǂººƥ ńƛ ƧƾǼƬǈººŭơ  ǶȈººƳ ȆƟƢººƥȂǳơ ƾººƦǰǳơ ƣƢȀººƬǳơȁ ƨȇǂǌººƦǳơ ƨººǟƢǼŭơ 

http://undocs.org/ar/A/HRC/13/39/Add.5
http://undocs.org/ar/A/HRC/19/41
http://undocs.org/ar/A/HRC/22/53
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              ƢȀºƬƷƢƫƛȁ �ƨºȈǸǴǟ śǿơǂƥ ȄǴǟ ǶƟƢǬǳơ ǹƢǷƽȍơ ƱȐǟȁ �ǺǫƢƄơȁ ǂƥȍơ ǱƽƢƦƫ ƲǷơǂƥȁ �ƢǸȀƳȐǟȁ
ǶǿǃƢƴƬƷơ ǲƷơǂǷ ǞȈŦ Ŀ ƩơǁƾƼŭơ ǹȂǗƢǠƬȇ Ǻȇǀǳơ ǍƢƼǋȌǳ.  

ÔÏ -       śƫƾǟƢǬǳơ Ǻǟ ƨǓƢǠƬǇȏơ ȆǤƦǼȇȁÕÏ   ȁ ÕÐ        ǍƢƼºǋȋơ ǞȈŦ ȄǴǟ ǪƦǘǼȇ ǶǰŞ  ȅȁƿ
ƨººǫƢǟȍơ .    ƨººȈǴǿȋơ Ŀ ƨººǫƢǟȍơ ȅȁƿ ƔƢǼƴǈººǳơ ǪººƷ ȄººǴǟ ƨƷơǂººǏ Ƕººǰūơ ơǀººǿ ǎǼººȇ ǹƗ ȆººǤƦǼȇȁ

    �ǺȇǂººƻȊǳ ƨººƷƢƬŭơ ƩƢǷƾººŬơȁ ƲǷơŐººǳơ ƨººǧƢǯ ǺººǷ ƧƽƢǨƬººǇȐǳ   ƨººȈǟȂǘǳơ ƨǯǁƢǌººŭơ Ǯººǳƿ Ŀ ƢººŠ 
Ŀ                  Ǻƴǈºǳơ ƔȏǄºǻ ǵȂºǸǟ ǺǸºǓ Ǻǰǈºǳơ Ŀȁ �ƨºȈǠǸƬů ƩƢǷƾºƻ Ɣơƽȋ Ʊơǂǧȍơ ƲǷơǂƥȁ ƨǘǌǻȋơ

    ƧơȁƢǈŭơ ǵƾǫ ȄǴǟ   ǄȈȈŤ ǹȁƽ Ǻȇǂƻȉơ ǞǷ .         ǩȂºǬū ƨƸǓơȁ ƨǣƢȈǏ Ƕǰūơ ƽƎǁȂȇ ǹƗ ƆƢǔȇƗ ȆǤƦǼȇȁ
          ƩơǄºȈȀš ŚǧȂºƫ ƤºƳơȁ ǲºưǷ �ƨºǫƢǟȍơ ȅȁƿ ǍƢƼǋȋơ ǩȂǬƷ ƨȈǫƢǨƫơ Ŀ ƢȀȈǴǟ ǍȂǐǼǷ ƨǼȈǠǷ

  ƨǳȂǬǠǷ)  ǹƢƫƽƢŭơÒ   ȁ ÎÑ(             ǭǂºƸƬǳơ ǂǈºȇ ǺºǷ ǶȀºǼȈǰǸƬǳ ƧǄºȀů ƨƠȈƥ ƨƠȈē ƤƳơȁȁ �)  ƧƽƢºŭơÖ( �
    ȁƿ ǍƢƼǋȋơ Ƨǁƾǫ ǹƢǸǓ ƤƳơȁȁ           ńƛ ƨºƳƢƷ ǹȁƽ Ǫºǧơǂŭơ ǞºȈŦ ńƛ ǱȂºǏȂǳơ ȄǴǟ ƨǫƢǟȍơ ȅ

  ƔƢǼƴǈººǳơ ǺººǷ ǶººȀƟȐǷǃ ƧƾǟƢǈººǷ ȄººǴǟ ƽƢººǸƬǟȏơ) ƽơȂººŭơÒ ȁ ÏÍ ȁ ÏÕǱƢººưŭơ ǲȈƦººǇ ȄººǴǟ �( �
ƔƢǌººǻƛȁ �ƨººǫƢǟȍơ ȅȁƿ ǍƢƼººǋȋơ ƩơǁƢººȈƻ ǵơǂººƬƷơ ƤººƳơȁȁ ǁơǂººǬǳơ ǞǼººǏ Ƕǟƾººǳ ƨººǳƢǠǧ ƩƢººȈǳƕ 

ǺǷ        ƨȇǂǰǨǳơ ȁƗ ƨȈǈǨǼǳơ ƨǫƢǟȍơ ȅȁƿ ǍƢƼǋȋơ śǰŤ ǲƳƗ         ȄºǴǟ ƨºȈǻȂǻƢǬǳơ ǶȀºƬȈǴǿƗ ƨǇǁƢŲ ǺǷ 
 Ǻȇǂƻȉơ ǞǷ ƧơȁƢǈŭơ ǵƾǫ) śƫƽƢŭơ ǂǜǻơÎÏ ȁ ÎÐ.(  

  
    ňȂǻƢǬǳơ ǲȈưǸƬǳơ ȄǴǟ ǱȂǐūơ Ŀ Ǫūơ  

ÔÐ -               ǺºǷ �ǃƢƴƬƷȏơ ǺǷ ńȁȋơ ƨǴƷǂŭơ ƔƢǼƯƗ ƨȈǻȂǻƢǬǳơ ƧǁȂǌŭơ ȄǴǟ ȅǁȂǨǳơ ǱȂǐūơ ǲǰǌȇ
  ƨȈººǇƢǇƗ ƨǻƢǸººǓ �ǂººǷȋơ ǵǄººǳ ơƿƛ ƨººȈǻȂǻƢǬǳơ ƧƾǟƢǈººŭơ ǱȐººƻ  ǺººǷ ǽŚººǣȁ ƤȇǀººǠƬǴǳ ǑǂººǠƬǳơ ƾººǓ

    ƨǴǷƢǠŭơ ƔȂǇ ƣȁǂǓ)                  ƧƾǟƢǈºŭơ ȄºǴǟ ǱȂǐºūơ ǹƘǌºƥ ƢºēƢȀȈƳȂƫȁ ƧƾºƸƬŭơ ǶºǷȋơ ƝƽƢºƦǷ ǂºǜǻơ
  ƧǂººǬǨǳơ �ƨººȈƟƢǼŪơ ƨººǳơƾǠǳơ Ƕººǜǻ Ŀ ƨººȈǻȂǻƢǬǳơÕ .(   ƤººǬǟ ňȂǻƢººǫ ǲººȈưŤ ȄººǴǟ ǱȂǐººūơ ǵƾººǟ ǹƜººǧ

ººƻƗ ǵƢººēơ ƨººǳƽƗ ȁƗ ǥơǂººƬǟơ ǝơǄººƬǻơ ǲººǠŸ ǩƢǘǼƬººǇȏơ ƔƢººǼƯƗȁ ƧǂººǋƢƦǷ ǦººȈǫȂƬǳơ ƨǴȈººǇȁ ǝǂººǇƗ ȃǂ
”ǲū “ ƨȈǔǫ ȅƗ .                   ƨºȈǻȂǻƢǬǳơ ƧǁȂǌºŭơ ȄºǴǟ ǱȂǐºūơ ǹƢºȈƷȋơ ǺºǷ Śưºǯ Ŀ ƵƢºƬȇ ȏ �ǦǇȌǳȁ

     ǦºȈǫȂƬǳơ ǺǷ ńȁȋơ ƨǴƷǂŭơ ǱȐƻ .           ƨºȈǻƢů ƨºȈǻȂǻƢǫ ƩƢǷƾºƻ ƾºƳȂƫ �ƆƢºƷƢƬǷ Ǯºǳƿ ǹƢºǯ ƢºǸưȈƷȁ
                 ƨºȈǬȈǬƷ ƨºȇƢŧ ȅƗ ŚǧȂºƫ Ǻºǟ ǂĄǐºǬăƫȁ ȆǴǰºǋ ƔơǂƳƜºǯ ǖǬǧ)A/HRC/13/39/Add.5   ǹƢºƫǂǬǨǳơ �

ÎÍÑ ȁ ÎÍÓ.(  
ÔÑ -          ƧƾºǟƢǬǳơ ǹƗ ǍƢºŬơ ǁǂǬŭơ ǚƷȐȇȁÖÐ              ƨºȈǻȂǻƢǫ ƧǁȂǌºǷ ŚǧȂºƫ ƣȂºƳȁ ȄºǴǟ ǎǼºƫ ȏ 
ǁȂººǧ ǱƢººǬƬǟȏơ ƽǂººƴŠ ŚƻƘººƫ ƢººŶȁƽȁ ơ)ÎÏ( .  ƧƾººǟƢǬǳơ ǲººǨǰƫ ǹƗ ȆººǤƦǼȇȁÖÐ  ňȂǻƢººǫ ǲººȈưŤ ŚǧȂººƫ 

__________ 
  )ÎÏ(           ǵƢººǠǳơ ƔƢººǟƽȐǳ ƤººƫƢǰǷ ƨººǷƢǫƛ ƢººǿƿƢţơ ǺººǰŻ Ŗººǳơ ƨººȈǴǸǠǳơ ŚƥơƾººƬǳơ ǺººǷǝƢǧƾººǳơȁ     ǂººǋƢƦŭơ ǖȈººƄơ Ŀ ǵƢººǠǳơ 

ǵƢǈǫȋ ƨǗǂǌǳơ. 

http://undocs.org/ar/A/HRC/13/39/Add.5
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Ƅơ ǍƢƼººǋȋơ ǞººȈǸŪ ǱƢººǠǧȁ ǲǬƬǈººǷȁ ȅǁȂººǧǴǬƬººǠŭơ ȁƗ ǺȇǄººƴƬ Ƕººđ ǾƦƬǌººŭơ �śǻȂƴǈººŭơ ȁƗ ś
ȁƗ     śǻơƾŭơ ȁƗ �śǸȀƬŭơ)    ǵơƾǟȍƢƥ ǶȀȈǴǟ ǵȂǰƄơ ǶȀȈǧ ǺŠ(        �ƨºȈƟƢǼŪơ ƨºǳơƾǠǳơ ǲƷơǂǷ ǞȈŦ Ŀȁ �

                     ȄºǴǟ �ƨºǴǷƢǠŭơ ƔȂºǇ ƣȁǂºǓ ǺºǷ ǽŚǣ ȁƗ ƤȇǀǠƬǴǳ ǑǂǠƬǳƢƥ ȃȂǰǋ ǾȈǧ ǵċƾǬƫ ƪǫȁ ȅƗ Ŀ ƢŠ
      ǲǬƬǠŭơ ǁƢȈƬƻơ ǺǷ ǲȈưǸƬǳơ Ǯǳƿ ǹȂǰȇ ǹƗ         ƨºǳȁƾǳơ ƨǬǨǻ ȄǴǠǧ ȏƛȁ �Ǯǳƿ ƶȈƫƗ ǹƛ �ǾǈǨǻ  .  ƵƢºƬȇȁ

               ƨºǴǷƢǯ ƨȇǂǈºƥȁ �ƨƥƢǫǁ ȁƗ ǲƻƾƫ ȁƗ ƔƢǘƥƛ ƢŶȁƽ ƨǷƾŬơ ǽǀǿ ȄǴǟ ǱȂǐūơ)      ǶºǷȋơ ƝƽƢºƦǷ ǂºǜǻơ
             ƝƽƢºƦŭơ �ƨºȈǻȂǻƢǬǳơ ƧƾǟƢǈºŭơ ȄºǴǟ ǱȂǐūơ ǹƘǌƥ ƢēƢȀȈƳȂƫȁ ƧƾƸƬŭơÐ ȁ Ô ȁ ÎÏ  ƨºǟȂǸůȁ �

 ƗƾƦŭơ �ƝƽƢƦŭơÎÕ.(  
ÔÒ -      ǲǨǰƫ ǹƗ ȆǤƦǼȇȁ  ƧƾǟƢǬǳơÐÔ            ƨºȇǂūơ ǺºǷ śǷȁǂºƄơ ǍƢƼǋȋơ ǞȈǸŪ ƵƢƬȇ ǹƗ Ǯǳǀǯ 

   ǱƢǐººƫȐǳ ƨººǷǃȐǳơ ƩȐȈȀǈººƬǳơȁ �ƆƢººȈǧƢǯ ƆƢººƬǫȁȁ �ƨººǸƟȐǷ ƆƢººǏǂǧ  ňȂǻƢººǫ ǁƢǌººƬǈǷ ǞººǷ ǁȁƢǌººƬǳơȁ
)ǂǜǻơ         ƧǂºǬǨǳơ �śǷƢƄơ ǁȁƽ ǹƘǌƥ ƨȈǇƢǇȋơ ƝƽƢƦŭơÕ .(         ňȂǻƢºǬǳơ ǲºȈưǸƬǳơ ǺºǷ ǹƢºǷǂūơ Ǟǔºźȁ

  ŚƻƘººƫ ǹȁƽ ǲǬƬǈººǷ ǪººȈǬƸƬǳ) ǂººǜǻơ    ȄººǴǟ ǱȂǐººūơ ǹƘǌººƥ ƢººēƢȀȈƳȂƫȁ ƧƾººƸƬŭơ ǶººǷȋơ ƝƽƢººƦǷ
    ƗƾƦŭơ �ƨȈǻȂǻƢǬǳơ ƧƾǟƢǈŭơÖ .(                ǺǯƢºǷƗ ǞºȈŦ Ŀ �ǦºƫơȂŮơ ǲºưǷ �ƨƦºǇƢǼŭơ ǲƟƢºǇȂǳơ ƨºƷƢƫƛ ȆǤƦǼȇȁ

  ƨȇǂūơ ǺǷ ǹƢǷǂūơ .                 ƩƢºƠǧ ńƛ śǸƬºǼŭơ ǍƢƼºǋȋơ ǱȂǐºƷ ƨºǳƢǨǰǳ ƨºǏƢƻ Śƥơƾºƫ ƿƢţơ ȆǤƦǼȇȁ
 ŐººǯƗ ǁƾººǬƥ śººǓǂǠŭơȁ ƨººǏƢƻ ƩƢººƳƢȈƬƷơ Ʃơƿ ƨººȈǻȂǻƢǬǳơ ƧƾǟƢǈººŭơ ȄººǴǟ �ƨººǴǷƢǠŭơ ƔȂººǇ ǂººǘŬ

 ǶŮ ƨȇƾů ƧǁȂǐƥ) ƗƾƦŭơÎÍ.(  
  

    ƨǴǬƬǈŭơ ƨƥƢǫǂǳơȁ ȃȁƢǰǌǳơ  
ÔÓ -             ƨºȈǴƻơƾǳơ ȃȁƢǰǌºǳơ ƩƢºƠȈǿ ƨºǴǫ ǍƢŬơ ǁǂǬŭơ ƾǬƬǻơ ƢǷ ƆơŚưǯ �ƨȇǂǘǬǳơ ƩơǁƢȇǄǳơ ǱȐƻ

                     ŘǈºƬȇ ŕºƷ ƨºǴǷƢǠŭơ ƔȂǈºǳ ƢºđƢǰƫǁơ ǶăǟǄºĄȇ Ŗºǳơ ƨǘǴǈºǳơ Ǻºǟ ȆºǨǰȇ ƢŠ ƨǴǐǨǼŭơ     ƨºȀƳ ƢºǿǁƢƦƬǟơ 
ƧƾººȇƢŰ .   ƨººȈǳƢǠǨǳơȁ ƨȈǳȐǬƬººǇȏơ ńƛ ƩƢººȈǳȉơ ǽǀººǿ ǂººǬƬǨƫ �ƧŚưººǯ Ǳȁƽ Ŀȁ .  ǒƊǧǂººĄƫ ƢººǷ ƆơŚưººǰǧ

                  ƢºǿǁƢǬƬǧơ ǁŐºŠ ȁƗ ƨºǳơƾǠǳơ ǺºǷ ƣǂȀºƬǳơ ǑǂǤǳ ƨǬǨǴǷ ƢǿǁƢƦƬǟȏ ǹȂǴǬƬǠŭơ ƢȀǷƾǬȇ Ŗǳơ ȃȁƢǰǌǳơ
ƨȈǫơƾǐŭơ ńƛ.  

ÔÔ -    ƨºººǿơŗǳơ ƩƢºººũ ǺººǷ ǂºººȀǜȇ ƢºººǷ ǹƗ ńƛ ǍƢºººŬơ ǁǂºººǬŭơ Śǌººȇȁ Ƕºººǜǻ ǺºººǷ ǵƢºººǜǻ ȅƗ Ŀ 
                 ƫȁ ƣƢºǬǠǳơ ǺºǷ ƩȐºǧȍơ ƨºƸǧƢǰǷ Ŀ ǵƢºǜǼǳơ ơǀǿ ƨȈǳƢǠǨǳ ƆƢǬƷ ȆǇƢǇƗ ćǂǷƗ ȃȁƢǰǌǳơ    ƨºƠȈē ǄºȇǄǠ

  ǃƢƴƬƷȐǳ ƨǼǷƕ ƨƠȈƥ)ÎÐ( .          ǹƢǸǔºǳȁ �ȃȁƢǰǌǳơ ŉƾǬƬǳ ƨȈǧƢǯ Ǎǂǧ ƨƠȈēȁ ƩƢǻƢǸǓ ǞǓȁ ƤŸȁ
            ƢȀƬǷȐºǇȁ ƢȀƬȇǂºǇȁ ƢȀºƬȈǫȂƯȂǷȁ ȃȁƢǰǌºǳơ ƩƢºȈǳƕ ǱȐǬƬǇơ)         �ǱƢºưŭơ ǲȈƦºǇ ȄºǴǟ �ǂºǜǻơ  ƾºǟơȂǫ

      ƧƾǟƢǬǳơ �ƩƢǼȈƴǈǳơ ƨǴǷƢǠŭ ƧƾƸƬŭơ ǶǷȋơÏÒ) Î .((           ǺȇǄºƴƬƄơ ǪºƷ ǹƜºǧ �Ǯºǳƿ ȄºǴǟ ƧȁȐǟȁ

__________ 
  )ÎÐ(    ǂºǜǻơIreland, Office of the Inspector of Prisons, Guidance on Best Practice relating to Prisoners 

Complaints and Prison Discipline (2010), para. 3.11. 
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                ǵƢºǷƗ ƨºǳƢǠǧȁ ƨǠȇǂºǇȁ ƨǘǈƦǷ ƩơƔơǂƳƛ ǺǸǓ ǥƢǐƬǻȏơ ƨȈǻƢǰǷƛ ǲȈȀǈƫ řǠȇ ȃȂǰǋ ŉƾǬƫ Ŀ
           ŚǐºǬƫ ȁƗ ǲºǸǟ ȅƗ ǺºǷ ƨȀȇǄǻȁ ƨǴǬƬǈǷȁ ƨǐƬű ƩƢǘǴǇ .          ǲºǷƢǠƬǴǳ ƨºǸƟȐǷ Ƕºǜǻ ǞºǓȁ ƤºŸȁ

  ȃȁƢǰǌǳơ ǽǀǿ ǞǷ                  ȄºǴǟ ǱȂǐºūơȁ śǴǬƬǈºǷ śǷƢºƸŠ ǱƢǐºƫȏơ ƨºȈǻƢǰǷƛ ǲºǨǰȇ ƢºŠ �ƢȀƬŪƢǠǷȁ 
         ǾºǼǷƗȁ ȆǯƢǌºǳơ ƨǷȐºǇ ǹƢǸºǓ ǞºǷ �ƤºǇƢǼŭơ ƪȈǫȂƬǳơ Ŀ ǲǬƬǈǷ œǗ ǎƸǧ .   Ǟǔºƫ ǹƗ ƤºŸȁ

  Ǡǧ Śƥơƾººƫ ƿƢººţƢƥ ǹȂƴǈººǳơ ƩƢǘǴººǇ ȄººǴǟ ƆƢººǷơǄƬǳơ ƾººǟơȂǬǳơ  ǲǰººǋ ȅƗ ǺººǷ śǯƢǌººǳơ ƨººȇƢǸū ƨººǳƢ
ǺººǷ   ȁ ƨººȈǷƢǬƬǻȏơ ǱƢººǸǟȋơȁ ƤººȈǿǂƬǳơ ǱƢǰººǋƗ  ȃǂººƻȋơ ƨȈƦǴǈººǳơ ƤººǫơȂǠǳơ .   ŚƥơƾººƬǳơ śººƥ ǺººǷȁ

      ǪººǧǂǷ ńƛ śǗǁȂººƬŭơ śǨǛȂººŭơ ȁƗ ȆǯƢǌººǳơ ǲººǬǻ ƽƾǐººǳơ ơǀººǿ Ŀ ƢººǿƿƢţơ ǺººǰŻ Ŗººǳơ ȃǂººƻȋơ
   ǲǸǠǳơ Ǻǟ śǨǛȂŭơ ǥƢǬȇƛ ȁƗ ǦǴƬű ǃƢƴƬƷơ .        ǵǄºǴȇ ƆƢºǸǰƷ ƾºǟơȂǬǳơ śǸǔºƫ ƆƢǔºȇƗ ǶºȀŭơ ǺºǷȁ

ƘƬȇ ȏ ơƿƢǨǻƛ ǁǂǔǳơ Őŝ ȆǔǬȇ ǁơǂǫ ȅƗ ƿƢǨǻƜƥ śǨǛȂŭơǾƬǫȁ Ǻǟ ǂƻ.  
ÔÕ -              ƩƢǷƾºŬơ ŚǧȂºƫȁ ǃƢƴƬƷȏơ ǥȁǂǛ śǈƸƬƥ ȃȁƢǰǌǳơ ǺǷ ƨǬƷƢǈǳơ ƨȈƦǴǣȋơ ƤǳƢǘƫȁ

              ǲºȇȂǸƬǳơ ǺºǷ ŇƽƗ ƆơƾºƷ ǵǄǴƬǈºƫ ȃǂºƻƗ Śƥơƾƫ ƿƢţƢƥ ȁƗ ƨȈǇƢǇȋơ .        ǪºȇǂǗ Ǻºǟ ƢȀºƬŪƢǠǷ ǺºǰŻȁ
          ƿƢºţơ ƨºǳƢǨǯȁ �ƢºȀǠǷ ǲºǷƢǠƬǳơȁ ƨǘȈǈºƦǳơ ȃȁƢǰǌºǳơ ȆºǬǴƬǳ śºǇǂǰǷ śǴǬƬǈǷ ǍƢƼǋƗ ǒȇȂǨƫ

Ŀ ƩơȂǘƻǩȂǬūơ ǽǀǿ ƿƢǨǻȍ ƨǷǃȐǳơ ǱơȂǷȋơ ŚǧȂƬǳ ƪǫȂǳơ ǺǷ ƨǳȂǬǠǷ ƧǂƬǧ ǹȂǔǣ .  
ÔÖ -          ƧƔơǂǬǳƢººƥ ǵƢººŭȍơ ȃȂƬǈººǷ ȁƗ ƨººǫƢǟȍƢƥ ƨººǬǴǠƬǷ ǲǯƢǌººŭ ƨººƴȈƬǻȁ �Ǯººǳƿ ȄººǴǟ ƧȁȐººǟȁ

                ƩơǁƢǸƬºǇơ ƔǲºǷ ȄǴǟ ǺȇǁƽƢǫ Śǣȁ ƆƢǜƷ ǲǫƗ ƔƢǼƴǈǳơ ȁƗ ǺȇǄƴƬƄơ ǺǷ ƾȇƾǠǳơ ǹȂǰȇ �ƨƥƢƬǰǳơȁ
  ǶººƟȐǷ ǲǰǌººƥ ȃȁƢǰǌººǳơ .ƢǸƦǈººƷȁ     ƨȈǔººǫ Ŀ ǹƢǈººǻȍơ ǩȂººǬū ƨººȈƥȁǁȁȋơ ƨººǸǰƄơ ƩǁƢººǋƗ 

 ƢǧȁƾǳȂǷ ƾǓ ƣơǁȂȈǇ)Ciorap v Moldova (     ǝȐºǗƛ ǹƢǸǔºǳ ƨºǳȁƾǳơ ǪƫƢºǟ ȄǴǟ ƨȈǳȁƚǈŭơ ǞǬƫ
     Ů ƢǷ ȄǴǟ ǱƢǠǧ ǲǰǌƥ ƔƢǼƴǈǳơ        ƩƢºƦƳơȁ ǺºǷ ǶȀȈºǴǟ ƢºǷȁ ǩȂºǬƷ ǺºǷ Ƕ)ÎÑ( .   ǎǼºƫ ǹƗ ȆºǤƦǼȇȁ

 ƧƾººǟƢǬǳơÐÒǨººǋȁ ƆƨººƥƢƬǯ ƩƢººǷȂǴǠŭơ ǽǀººǿ ƨººƷƢƫƜƥ ǵơǄººƬǳȏơ ȄººǴǟ  ƨººǬȇǂǘƥȁ �ƔơȂººǇ ƾººƷ ȄººǴǟ ƆƨǿƢ
               ǲǰǌºƥ ƢȀºǓǂǟȁ �ǞǸǈǳơ ǥƢǠǔǳ ȁƗ ǶǐǴǳ ƧǁƢǋȍơ ƨǤǴƥȁ �ƧƔơǂǬǳơ ƨǴȀǇ ǢȈǐƥȁ ƧƔơǂǬǴǳ ǲȇơǂƥ

ƨȇǂūơ ǺǷ ǹƢǷǂūơ ǺǯƢǷƗ ǞȈŦ Ŀ ǃǁƢƥ.  
ÕÍ -     ƧǂǈººȈǷȁ ƨǘȈǈººƥ ǹȂººǰƫ ȃȁƢǰǌººǳơ ŉƾººǬƬǳ ƨººȈǳƕ ƔƢǌººǻƛ ȄººǴǟ ƾººǟơȂǬǳơ ǎǼººƫ ǹƗ ƤººŸȁ

)   Ƣǿ ǕȂººǘƻ ƤººȈǯǂƫ ǪºȇǂǗ Ǻººǟ ǱƢºưŭơ ǲȈƦººǇ ȄºǴǟ  ȃȁƢǰǌººǴǳ ƨȇǂººǇ ǪȇƽƢǼºǏ ȁƗ ƧǂººǋƢƦǷ ƨºȈǨƫ (
              ǶȀºǼǟ ƨƥƢȈǼǳƢƥ ǥǂǐƬƫ ȃǂƻƗ ǥơǂǗƗ ȅƗ ȁƗ ǶȀƬȇǂƷ ǺǷ śǷȁǂƄơ ǍƢƼǋȋơ ƧƾƟƢǨǳ)  ƨºǟȂǸů

    ǹƕƾºƦŭơ �ƝƽƢƦŭơÐÐ) Î (  ȁ)Ï .((       ȉơ ǽǀºǿ ǂǈºȈƫ ǹƗ ȆºǤƦǼȇȁ         ŚƻƘºƫ ǹȁƽ ȃȁƢǰǌºǳơ ŉƾºǬƫ ƨºȈǳ
ȁƗ ǘǴǈººǳơ ńƛȁ Ǻƴǈººǳơ ƨǈººǇƚǷ ȁƗ ǃƢººƴƬƷȏơ ǹƢººǰǷ Ƨǁơƽƛ ńƛ ƨººƥƢǫǁ ƩƢǘǴǈººǳơȁ ƨȈƟƢǔººǬǳơ ƩƢ

    ȁ ǪººȈǬƸƬǳơ ƩƢȈƷȐººǏ Ƣººđ ǕȂººǼŭơ ȃǂººƻȋơ ƨǴǬƬǈººŭơ ƨººȈǼǗȂǳơ/ŭơ ȁƗ ƨȈƟƢǔººǬǳơ ƨººǬƷȐ . ƤººŸȁ
ǹƗ    ǩƢȈºººǇ Ŀ ƢǸȈºººǇ ȏȁ �ǺºººǰŲ ȃȂƬǈºººǷ ŇƽƗ ƾºººǼǟ ȃȂǰǌºººǳơ ŉƾºººǬƫ Ǖȁǂºººǋ ƽƾºººŢ ǹȂºººǰƫ

__________ 
  )ÎÑ(   ǂǜǻơCiorap v Moldova, No. 12066/02 (2007). 
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ǃƢƴƬƷȏơ .      ƨºȈũǁ ȃȂǰºǋ ŉƾºǬƫ ǕăǂăƬǌºĄȇ ȏ ǾǻƗ ƤȇǀǠƬǳơ ƨǔǿƢǼǷ ƨǼŪ Ʃǁǂǫ �ƽƾǐǳơ ơǀǿ Ŀȁ
  ȁƗ                  ƆƢȈȀǨºǋ ƢºǷƛ �ƨºȈǗơǂǫȁŚƦǳơ ƩơƔơǂºƳȍơ ƱǁƢºƻ ǾċƳȂȇ ƔƢǟƽơ ȅƗ ǹƗȁ �ȆǯƢǌǳơ ǺǷ ƶȇǂǏ ǹƢȈƥ

 ººƦƬǻơ ńƛ �ƆƢººȈǘƻ ȁƗ   ƢººȈǧƢǯ ĈƾººǠȇ ƨººǳȁƾǳơ ŅȁƚǈººǷ ƾººƷƗ ǽƢ)ÎÒ( .   Ǳȁȋơ ƤººǴǘǳơ ǒººǧǁ ƨººǳƢƷ Ŀȁ
ȁƗ                       ƨºƠȈǿ ńƛ ȃȂǰºǋ ŉƾºǬƫ ƨºȈǻƢǰǷƛ ƵƢºƬƫ ǹƗ ȆºǤƦǼȇ �ǁŐºǷ ǹȁƽ ƽǂǳơ ŚƻƘƫ ȁƗ ńȁȋơ ȃȂǰǌǳơ

ǘǴǇ ȁƗ ƨȈƟƢǔǫ ȃǂƻƗ ƨ) ƗƾƦŭơ �ƝƽƢƦŭơ ƨǟȂǸůÐÐ) Ñ.((  
  

    ƧǳǫƫǇŬƠ ƧƤơǪǁǲƠ  
ÕÎ -   Ɨ ǺººǷ ƆơƾººƷơȁ ǃƢººƴƬƷȏơ ǺǯƢººǷȋ ǶǜƬººǼŭơ ǊȈººƬǨƬǳơ ǲǰǌººȇ  ƨººȈǳƢǠǧ ƨººȈƟƢǫȂǳơ ŚƥơƾººƬǳơ ǂººưǯ
ƾººǓ ƤȇǀººǠƬǳơ .         ȄººǴǟ ȆŭƢººǠǳơ ǪȇƾǐººƬǳơ ƨººȈŷƗ ȄººǴǟ ǍƢººŬơ ǁǂººǬŭơ ƽƾººǋ �ƽƾǐººǳơ ơǀººǿ Ŀȁ

    Ƭǳơ ƨǔǿƢǼǷ ƨȈǫƢǨƫȏ ȅǁƢȈƬƻȏơ ǱȂǯȂƫȁŐǳơ         ƨºȈǼȀǷȁ ƨǴǬƬǈºǷ ƨºȈǼǗȁ ƨºȈƟƢǫȁ ƩƢºȈǳƕ ƔƢǌǻƛȁ ƤȇǀǠ
) ƨȈǼǗȂǳơ ƨȈƟƢǫȂǳơ ƩƢȈǳȉơ ǹƘǌƥ ƨȈȀȈƳȂƬǳơ ƝƽƢƦŭơ �ǱƢưŭơ ǲȈƦǇ ȄǴǟ �ǂǜǻơ)CAT/OP/12/5.((  

ÕÏ -    ƧƾǟƢǬǳơ ƶȈǬǼƫ ƞȈȀȇȁÒÒ     ǃƢºƴƬƷȏơ ǺǯƢºǷȋ ǲǬƬǈºŭơ ƾºǏǂǳơ ǵƢǜǻ ƲǷƾǳ ƧǃƢƬŲ ƨǏǂǧ 
     ƫ ƩƢººȈǴǸǟ ƔơǂƳƜººƥ ƶǸǈººȇ ȅǀººǳơ �śǬǌººǳơ ȅƿ ƺººǇơǂǳơ     ƨººȈǷȂǰƷ ƩȏƢººǯȁ ǲººăƦĉǫ ǺººǷ ǊȈººƬǨ

                  ǃƢºƴƬƷȏơ ǹƢºǰǷ Ƨǁơƽƛ ƧǂºǋƢƦǷ ńȂºƬƫ Ŗºǳơ ƩƢǘǴǈǳơ Ǻǟ ƆƢǷƢŤ ƨǴǬƬǈǷ ȃǂƻƗ ƨǐƬű ƩƢǘǴǇȁ
 Ǻƴǈºººǳơ ȁƗ) ƽơȂºººŭơ �ȅǁƢºººȈƬƻȏơ ǱȂºººǯȂƫȁŐǳơ ǂºººǜǻơÒ-Ó ȁ ÎÔ ȁ ÐÒ �ƝƽƢºººƦŭơ ƨºººǟȂǸůȁ �

ƗƾºººƦŭơ ÏÖ .( ƧƾºººǟƢǬǳơ ƶºººǓȂƫ ǹƗ ȆºººǤƦǼȇȁÒÒƬǳơ ƩƢǘǴºººǇ ǹƗ ƨŹǂºººǏ ƧǁƢºººƦǠƥ ƨºººƸǬǼŭơ  ǊȈºººƬǨ
              ƨȈƟƢǔºǫ ƨºƥƢǫǁ ƽȂƳȁ ǵǄǴƬǈƫ �śǬǌǳơ ȅƿ ǵƢǜǼǳơ ǺǷ ǵȂȀǨǷ Ȃǿ ƢǸǯ �ƆƢǨǻƕ ƧǁȂǯǀŭơ .   ơǀºǿ Ŀȁ

                        ǪºƟơȂǟ ǹȁƽ ǱȂƻƾºǳơ Ŀ ƨǴǬƬǈºŭơ ƨºƥƢǫǂǳơ ƩƢºȈǳƕ ƨǘǴºǇ ȄºǴǟ ƾºǟơȂǬǳơ ǎǼºƫ ǹƗ ȆºǤƦǼȇ �ƽƾǐǳơ
)ƨººǏƢƻ ƨǨǐººƥȁ ƨººǸǜƬǼǷ ƨǨǐººƥ(Ŧ ńƛ �ǪƦǈººǷ ǁƢǠººǋƛ ǹȁƽ � �ƨººȇǂūơ ǺººǷ ǹƢººǷǂūơ ǺǯƢººǷƗ ǞººȈ
ƢŠ    Ǯǳƿ Ŀ                  ňƢºƦǷȁ �ƨºǸǯƢƄơ ǲºƦǫ ǃƢºƴƬƷȏơ ǪºǧơǂǷȁ �ǹȂƴǈºǳơȁ �ƩƢºƦǯǂŭơȁ �ƨǗǂǌºǳơ ǂǧƢºű

     ǪºººǧơǂǷȁ �ƨȈǈºººǨǼǳơ ǑơǂºººǷȋơ ƩƢȈǨǌºººƬǈǷȁ �ȅǁơƽȍơ ǃƢºººƴƬƷȏơ ǺǯƢºººǷƗȁ �ƨºººȈǼǷȋơ ǂƟơȁƾºººǳơ
ƨººǏƢŬơ ǃƢººƴƬƷȏơ . ǝȐººǗȏơȁ ǁƢǈººǨƬǇȏơ ǪººƷ ǱċȂººţ ǹƗ ȆººǤƦǼȇȁ  �ǪƟƢººƯȂǳơȁ ƩƢººǷȂǴǠŭơ ȄººǴǟ 

ƢŠ Ŀ      ȅǂš ǹƗȁ �ƩȐƴǈǳơ Ǯǳƿ     ǫơǂǷ ǹȁƾƥ ƨȇǂǇȁ ƨǏƢƻ ƨȈǐƼǋ ƩȐƥƢǬǷ      śǴǬƬºǠŭơ ǞºǷ ƨºƦ
 ǶǿǁƢƬţ Ǻȇǀǳơ)ÎÓ( .                ǾºȈǳƛ ǲºǏȂƬƫ ƢºǷ ǺºǴǠƫ ǹƗ ƾǏǂǳơ ƩƢƠȈǿ ƨǟƢǘƬǇƢƥ ǹȂǰȇ ǹƗ ȆǤƦǼȇ �ƆơŚƻƗȁ

__________ 
  )ÎÒ(   ǂǜǻơParot v. Spain, Comm. No. 6/1990, para. 10.4. 
  )ÎÓ(         ȆǨǈººǠƬǳơ ǵơƾººǟȍơȁ ǹȂǻƢººǬǳơ ǩƢººǘǻ ƱǁƢººƻ ǵơƾººǟȍơ ƩƢººȈǴǸǠǳ śǳƢººǠǨǳơ ȆǐººǬƬǳơȁ ǞǼŭƢººƥ ƨººǬǴǠƬŭơ ƝƽƢººƦŭơ ǂººǜǻơ

     ƗƾƦŭơ �ƧǄƳȂǷ ƩơƔơǂƳƜƥ ǵơƾǟȍơȁÔ                   �ǶȀºƬȇǂƷ ǺºǷ ǺȇƽǂºĐơ ƭơƾºƷȋơ ƨºȇƢǸŞ ƨºǬǴǠƬŭơ ƧƾºƸƬŭơ ǶºǷȋơ ƾºǟơȂǫȁ �
ơ  ƗƾƦŭÔÏ                 ǃƢºƴƬƷȏơ ǱƢǰºǋƗ ǺºǷ ǲǰǋ ȅȋ ǹȂǓǂǠƬȇ Ǻȇǀǳơ ǍƢƼǋȋơ ǞȈŦ ƨȇƢǸŞ ƨǬǴǠƬŭơ ƝƽƢƦŭơ ƨǟȂǸůȁ �

    ƗƾƦŭơ �Ǻƴǈǳơ ȁƗÏÖ) Ï(            ǹƢºƫƽƢŭơ �ƤȇǀºǠƬǳơ ƨǔºǿƢǼǷ ƨºȈǫƢǨƫȏ ȅǁƢȈƬƻȏơ ǱȂǯȂƫȁŐǳơȁ �ÎÑ )ƽ (ȁ ÏÍ )ƽ( �
ǂƷ ǺǷ ǺȇƽǂĐơ ǍƢƼǋȋơ ƨȇƢǸŞ ƨǬǴǠƬŭơ ƩƢǇǁƢǸŭơ ǲǔǧƗȁ ƝƽƢƦŭơȁ ƗƾƦŭơ �śƬǰȇǂǷȋơ Ŀ ǶȀƬȇÏÑ. 
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        ƲƟƢƬǼǳơ ǞƥƢƬƫ ǹƗȁ Ȍŭơ ȄǴǟ ƲƟƢƬǻ ǺǷ)             ǺȇƽǂºĐơ ƭơƾºƷȋơ ƨºȇƢǸŞ ƨºǬǴǠƬŭơ ƧƾºƸƬŭơ ǶºǷȋơ ƾǟơȂǫ
 ƗƾƦŭơ �ǶȀƬȇǂƷ ǺǷÔÑ.(  

  
    ƤȇǁƾƫƾǟơȂǬǳơ ǀȈǨǼƫ ȄǴǟ śǐƬƼŭơ śǨǛȂŭơ   

ÕÐ -  ººŭơ ǵȐººǟȍơȁ ǦººȈǬưƬǳơ Ʊơǁƽƛ ƾººǟơȂǬǳơ ǺǸǔººƫ ǹƗ ȆººǤƦǼȇ ǽŚººǣ ȁƗ ƤȇǀººǠƬǳơ ǂººǜŞ śǬǴǠƬ
ǺǷ                      �śȇǂǰǈºǟ ȁƗ ơȂǻƢºǯ śȈǻƾºǷ �ǹȂƴǈºǳơ ȆǨǛȂºǷ Ƥȇǁƾºƫ ƲǷơǂºƥ Ŀ ƨºǴǷƢǠŭơ ƔȂºǇ ƣȁǂǓ

    ǹȂººǰƫ ƾººǫ ǺººŲ ƽơǂººǧȋơ ǺººǷ ǶººǿŚǣȁ �śȈººƦǘǳơ śǨǛȂººŭơȁ ǆƦººŞ ƨººǫȐǟ ǶººŮ ǞººǓƢƻ ƽǂºººǧ ȅƗ 
ȅȋ             ǾǠǷ ǲǷƢǠƬǳơ ȁƗ ǾǫƢǘǼƬǇƢƥ ȁƗ Ǻƴǈǳơ ȁƗ ǃƢƴƬƷȏơ ȁƗ ǱƢǬƬǟȏơ ǱƢǰǋƗ ǺǷ ǲǰǋ .  ȆºǤƦǼȇȁ

                      ǪºȈƯȂƬǳơȁ ȆǐºǬƬǳơ ǲºȈǳƽ Ŀ ƧƽǁơȂºǳơ ǵƢºǰƷȋơ ǹƘǌºƥ ƆƢºǏƢƻ ƆƢƦȇǁƾºƫ ǹȂºȈƦǘǳơ ǹȂǨǛȂŭơ ȄǬǴƬȇ ǹƗ
              ǈºǻƛȐǳơ ȁƗ ƨȈºǇƢǬǳơ ƨºƥȂǬǠǳơ ȁƗ ƨǴǷƢǠŭơ ƣȁǂǓ ǺǷ ǽŚǣȁ ƤȇǀǠƬǳơ ǹƘǌƥ śǳƢǠǨǳơ    ƨºǼȈȀŭơ ȁƗ ƨȈǻƢ

)ÏÍÍÍ .( ƤȈǳƢºººǇȋƢƥ śǨǛȂºººŭơ ƨºººȈǟȂƫ ȄƻȂºººƬƫ ƮºººȈŞ ƤȇǁƾºººƬǳơ ƲǷơǂºººƥ ǶċǸǐºººĄƫ ǹƗ ȆºººǤƦǼȇȁ
                ǞºǼŭ ƢºȀǟƢƦƫơ śǠƬºȇ Ŗǳơ ƩơȂǘŬơȁ �ƮƸƦǳơ ƩƢȈǴǸǠƥ ǪǴǠƬȇ ƢǸȈǧ ƨǓȁǂǨŭơ ƽȂȈǬǳơȁ Ƣđ ƵȂǸǈŭơ

                    ǳ ǕǂºǨŭơ ǵơƾƼƬºǇȏơ ńƛ ȅƽƚºƫ ȏ ƩƢºȈǼǬƬƥ ƨǻƢǠƬºǇȏƢƥ Ǿºǳ ȅƾǐºƬǳơȁ ǹȂƴǈǳơ Ŀ ǦǼǠǳơ ƧȂºǬǴ .
 ƩơǁƢººƦƬǟȏȁ ƨȈǻƢǈººǼŪơ ƩơǁƢººƦƬǟȐǳ ǝơǂººǷ ƲȀººǼǳ śǨǛȂººŭơ ǝƢººƦƫơ ƨººǳƢǨǰǳ ƽȂººȀŪơ ǄººȇǄǠƫ ȆººǤƦǼȇȁ

  Ǻǈǳơ)       ƩƢǼȈƴǈºǳơ ƨºǴǷƢǠŭ ƧƾƸƬŭơ ǶǷȋơ ƾǟơȂǫ ǂǜǻơ(         ƨºǏƢŬơ ƩƢºƳƢȈƬƷȐǳ ǶēƢºǟơǂǷ ƨºǳƢǨǯȁ �
                ƩȏƢºƷ Ǒǂºǟȁ �ǾºȈƳȂƬǳơ ŚǧȂºƫ �ƆȐưºǷ �ƢȀǼǷ ǩǂǘƥ �ƨǌǸȀǷ ƩƢƠǧ ńƛ ǹȂǸƬǼȇ Ǻȇǀǳơ ƔƢǼƴǈǴǳ

ȁ                         ƨºȇȂŮơȁ ȆǈºǼŪơ ǲºȈŭơ ƢȀºǼȈƥ ǺºǷ ǁȂǷƘºƥ ǪºǴǠƬȇ ƢºǸȈǧ �ǄºȈȈǸƬǳơ ǵƾºǟ ȁ ƧơȁƢǈŭơ ƝƽƢƦǷ Ǻǟ ƨǴưǷƗ
 ƨȈǻƢǈǼŪơ) ǂǜǻơA/HRC/19/41 ƧǂǬǨǳơ �ÔÒ.(  

ÕÑ -   śȈǻƾººŭơ śǨǛȂººŭơ ƨººǷƔȐǷ Ǖȁǂǌººƥ ƨººǬǴǠƬŭơ ǵƢººǰƷȋơ ƾººǟơȂǬǳơ ǺǸººǓ ǃǄººǠĄƫ ǹƗ ȆººǤƦǼȇȁ 
               ƩƢºǬȈǬƸƬǳơ ǂºƟơȁƽȁ ǊȈºŪơȁ ƨǗǂǌǳơ Ǻǟ ǲǬƬǈǷ ȂŴ ȄǴǟ ǶȀǴǸǟ ǥȁǂǛȁ ǶȀƦȇǁƾƫȁ śǴǿƚŭơ

ƨȈƟƢǼŪơ .ƤȇǁƾƬǳơ ƲǷơǂƥ ǀȈǨǼƫ ńȂƬƫ ƨȈǻƾǷ ƨƠȈǿ śȈǠƬǳ ƩơȂǘƻ ƩƢǘǴǈǳơ ǀƼƬƫ ǹƗ ƤŸȁ.  
  

   ƢǠƥơǁ-  ƩƢȈǏȂƬǳơȁ ƩƢƳƢƬǼƬǇȏơ  
ÕÒ -           Ŀ ǹȂƴǈºǳơ ƔȏǄºǻ ƽơƾºǟƗ ƩƾȀºǋ �ƨȈºǓƢŭơ ƨºǴȈǴǬǳơ ƽȂºǬǠǳơ ȃƾǷ ȄǴǟ   ƔƢºŴƗ ǞºȈŦ 

             ƾºǳơ ȄºǴǟ ƆƢǸƼºǓ ƆƢºȈǳƢǷ ƆƢƠƦǟ Ǟǔȇ ƢŲ �ƧŚƦǯ ƧƽƢȇǃ ŃƢǠǳơǱȁ .       ƽȂºƳȁ ńƛ ƩơǂȇƾºǬƬǳơ Śǌºƫȁ
ƢǷ     ƔȏǄǻ ƽơƾǟƗ ƾȇơǄƬƫȁ �ŃƢǠǳơ Ŀ śƴǇ śȇȐǷ Ƨǂǌǟ Ǻǟ ƾȇǄȇ  ƩơǁƢºǬǳơ ǞȈŦ Ŀ ǹȂƴǈǳơ 

ǆǸŬơ)ÎÔ( .        ºǰȇ ǹƗ ǺǷ Ɔȏƾƥ ƆƢƦȇǂǬƫ ƢȈƟƢǬǴƫ ǲǠǧ ƽǁ ǹȂƴǈǳơ Ŀ ǅƢǼǳơ ǝơƾȇƛ ƶƦǏƗ ƾǬǧ ǹȂ
                    ǵơƾƼƬºǇȏơȁ �ƨºƥȂǬǠǳơ ƤºĄǇƢǼƫ ǵƾºǟȁ ŉǂºƴƬǳơ ƾºȇơǄƫ ǺºǷ ȄǴƴƬȇ ƢǷ Ǫǧȁ �Śƻȋơ ƿȐŭơ Ȃǿ

__________ 
  )ÎÔ(   ǂºǜǻơ International Centre for Prison Studies, World Prison Population List, 9th ed)    ƩƢºǷȂǴǠŭơ ǂºƻƕ

ǁƢȇƗ ǲƟơȁȋ ƽȂǠƫ ƨƷƢƬŭơ/ ȂȇƢǷÏÍÎÎ(. 

http://undocs.org/ar/A/HRC/19/41
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            Ŗǳơ ǲƟơƾƦǳơ ǵơƾƼƬǇơ ƨǴǫȁ �ǺƴǈǳƢƥ ǵƢǰƷȋơ ƽƾǷ ǱȂǗȁ �ƨǸǯƢƄơ ǲƦǫ ǃƢƴƬƷȐǳ ǕǂǨŭơ
   ǃƢººƴƬƷȏơ ǵƢººǬǷ ǵȂººǬƫ) ǁơǂººǬǳơÑÒ/ÎÎÍǪººǧǂŭơ � .(     ǵƢººǜǻ ƾººǠȇ Ń �Ǯººǳƿ ȄººǴǟ ƧȁȐººǟȁ

               �ǶȀȈºǴǟ ǵȂºǰƸǸǴǳ śȈǟƢºǸƬƳȏơ ǲºȈǿƘƬǳơȁ ƵȐǏȏơ ńƛ ǥƾȀȇ ǹơƾǴƦǳơ ǶǜǠǷ Ŀ ǹȂƴǈǳơ
ƩȐǬƬººǠŭơ Ŀ ǶȀǠººǓȂƥ śǨǳƢººƼŭơ ƨººƦǫƢǠǷ ńƛ ƨǗƢǈººƦƥ ǥƾººȀȇ ƢººŶƛȁ . ǱƢººưƬǷȏơ ǵƾººǟ ȃǄººǠȇȁ

           ƲȀºǼǳơ ńƛȁ �ƽǁơȂºŭơ ƨºǴǫ ńƛ ǃƢºƴƬƷȏơ ǥȁǂºǜƥ ǪǴǠƬȇ ƢǸȈǧ ƨȈǳȁƾǳơ ŚȇƢǠǸǴǳ   ȅǀºǳơ ĺƢºǬǠǳơ 
    ƢȀººƬȈƦǳƢǣ Ŀ ƨººȈƟƢǼŪơ ƨººǳơƾǠǳơ Ƕººǜǻ ǾººǠƦƬƫ . ǹƗ ƆƢǔººȇƗ ƶººǓơȁȁ   ƆƢȈƦǴººǇ Ɔơǁȁƽ ȅƽƚººȇ ƽƢǈººǨǳơ 

)ǂǜǻơ A/64/215 ȁ Corr.1 ƧǂǬǨǳơ �ÕÍ(.  
ÕÓ -     ǟ ƆƢȈƦǴººǇ ƆơŚƯƘººƫ ƨººȈŭƢǠǳơ ǹȂƴǈººǳơ ƨººǷǃƗ ǂƯƚººƫȁ ǃƢººƴƬƷȏơ ǥȁǂººǛ ȄººǴ . ǕơǂººǧȎǳȁ
Ŀ            ǹƢǈºǻȍơ ǩȂǬƷ ȄǴǟ ƤǻơȂŪơ ƽƾǠƬǷ œǴǇ ǂƯƗ ǍƢƼǋȋơ ǆƦƷ ńƛ ƔȂƴǴǳơ .  ǕơǂǧȍƢºǧ

                 ȅǀºǳơ ǂºǷȋơ �ǹȂƴǈºǳơ ǙƢǜƬǯȏ ƨȈǈȈƟǂǳơ ƣƢƦǇȋơ ǺǷ ƾƷơȁ ǹȂƴǈǳơ Ŀ ǅƢǼǳơ ƔƢǬǳƛ Ŀ
        ƆƢǔȇƗ ƆƢƦȇǀǠƫ ǲƥ �ƨǴǷƢǠǷ ƔȂǇ ǲǰǌƫ ǱơȂƷƗ ǾǼǟ ǶƴǼƫ .       ƧǃƢºƬŲ ƨºǏǂǧ ƾǟơȂǬǳơ ƶȈǬǼƫ ƶȈƬȇȁ

ơ ǵơǄºººƬǳơ Ŀ ǂºººǜǼǳơ ƧƽƢºººǟȍ ƩƢºººƳƢȈƬƷơ ƨºººȈƦǴƬƥ Ǳȁƾºººǳ  �ƨºººȇǂūơ ǺºººǷ śǷȁǂºººƄơ ǍƢƼºººǋȋơ
ǞǷ           ǭȂǰǐºǳƢƥ ǵǁƢǐǳơ ǵơǄƬǳȏƢƥȁ �ƨȈǇƢǇȋơ ǶȀǫȂǬƷȁ ƨǴǏƘƬŭơ ǶȀƬǷơǂǰǳ ǲǷƢǰǳơ ǵơǂƬƷȏơ

ǹƢǈǻȍơ ǩȂǬū ƨȈǳȁƾǳơ.  
  

    ƩƢȈǏȂƬǳơ  
ÕÔ -                   ǍƢƼºǋȋơ ǙƢºǨƬƷơ Ƨǁȁǂǔºƥ ǲºƟƢǬǳơ ƗƾºƦŭơ ƨºȈŷƗ ȄǴǟ ƾȈǯƘƬǳơ ǍƢŬơ ǁǂǬŭơ ǁǂǰȇ

 ǺººǷ śǷȁǂººƄơ  ƾººȈȈǬƬǴǳ ƨººǴƥƢǬǳơ Śººǣ ǹƢǈººǻȍơ ǩȂººǬŞ ǶȀººƬȇǂƷ  �ƨȈººǇƢǇȋơ ƩƢººȇǂūơ ǂƟƢººǇȁ 
ȏƛ Ŀ                      ǶȀȈºǴǟ ƆƢºǻȂǻƢǫ Ƣºđ ƵȂǸǈºǷ ƽȂºȈǫ Ǒǂºǧ ƵȂºǓȂƥ ǆƦºūơ ƢºȀȈǧ ȆǔºƬǬȇ Ŗǳơ ƩȏƢūơ
) ƨǷƢǠǳơ ƨȈǠǸŪơ ǁơǂǫÓÔ/ÎÓÓ(.  

ÕÕ -  Ǳȁƾǳơ ǞȈŦ ǍƢŬơ ǁǂǬŭơ ȂǟƾȇȁȆǴȇ ƢǷ ńƛ :  
  )Ɨ(    �ǂººȇǂǬƬǳơ ơǀººǿ Ŀ ƧǁȂǯǀººŭơ ƩƢǻƢǸǔººǳơȁ ƨººȈƟơǂƳȍơ ŚȇƢººǠŭơ ƨººǟȂǸů ǪººȈƦǘƫ

    �ƨºººȇǂūơ ǺºººǷ ǹƢºººǷǂūơ ƩȏƢºººƷ ǞºººȈŦ ȄºººǴǟ �ŇƽƗ ƾºººƸǯ  ƨǇƢȈǈºººǳơȁ ǹȂǻƢºººǬǳơ ƢȀǨºººǏȂƥ 
ƤƳơȂǳơ �ƢǸȀǟƢƦƫơ  
  )ƣ(  ƨȈǻƢǈººǻƛ ǥȁǂººǛ ŚǧȂººƬƥ ƢººȀǷơǄƬǳơ ƾººȇƾš ǹƢººǷǂūơ ƨººǼǰǷƗ ǺººǷ ǹƢººǰǷ ȅƗ Ŀ 

ǺǷ ơ ǀȈǨǼƫȁ ƨȇǂūơ�ƨǴǷƢǋ ƧǁȂǐƥ ƾǟơȂǬǳơ Ŀ ƧƽǁơȂǳơ ŚȇƢǠŭơ ǺǷ Ňƽȋơ ƾū  
  )Ʊ(     ƽƢººººǸƬǟơȁ ƨººººȈǳȁƾǳơ ŚȇƢººººǠŭơȁ ƾººººǟơȂǬǳơ Ŀ ƨººººưȇƾūơ ƩơǁȂººººǘƬǳơ ƨººººƦǯơȂǷ

 ƩƢǇǁƢǸŭơȁ ƩƢǠȇǂǌƬǳơ- ŇƽƗ ƾƸǯ -�ƾǟơȂǬǳơ ǞǷ ǪǧơȂƬƫ Ŗǳơ   
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  )ƽ(        ƝƽƢººƦŭơ ǞººȈǸŪ ǱƢººǠǨǳơȁ ǲººǷƢǰǳơ ǀººȈǨǼƬǳơ ǹƢǸǔººǳ ǺººǰŲ ƾººȀƳ ǲººǯ Ǳǀººƥ
 ơȂǳơ ƨȈǇƢǇȋơ          ǭȂǰǐºǳơȁ Ņȁƾǳơȁ ȆǸȈǴǫȍơ ȆƟƢǔǬǳơ ƽƢȀƬƳȏơȁ �ƨȈǳȁƾǳơ ƩơƾǿƢǠŭơ Ŀ Ƨƽǁ

�ƾǟơȂǬǳơ ǲȈƦǫ ǺǷ �ƨȈȀȈƳȂƬǳơ ƝƽƢƦŭơȁ ŚȇƢǠŭơ ƭƾƷƗ ȄǴǟ ƨǸƟƢǬǳơ  
  )ºǿ(      ƨǴǷƢººǋ ƩƢƷȐººǏƛ ƔơǂººƳƛȁ ƨººǸǯƢƄơ ǲººƦǫ ǃƢººƴƬƷȏơ ǺººǷ ǲººȈǴǬƬǴǳ ȆǠǈººǳơ

ǯƢƄơ ǲƦǫ ǃƢƴƬƷȐǳ ǲƟơƾƥ ǵơƾƼƬǇơ ǄȇǄǠƫ ƨȈǤƥ ƨǳơƾǠǳơ ǝƢǘǬǳ�ǆƦūơ ƩƢƥȂǬǟȁ ƨǸ  
  )ȁ(    Ƿ ǹƘººƥ ƢººȀȈǧ ǆƦººǳ ȏ ƩơǁƢººƦǠƥ ǹȐººǟȍơ   śǷȁǂººƄơ ǍƢƼººǋȋơ ǞººȈŦ ƨººǴǷƢǠ

ǺǷ                  �ƆƢºȈŭƢǟ ǪºȈƦǘƬǳơ ƨºƦƳơȁȁ ƨȈºǇƢǇƗ ƧƾºǟƢǫ �ǶȀºƬǷơǂǯ ǵơǂƬƷơ ǞǷ �ƨȈǻƢǈǻƛ ƨǴǷƢǠǷ ǶȀƬȇǂƷ
     ººǼȈǿǁ �ŇƽƗ ƾººƸǯ �ƧƾººǟƢǬǳơ ǽǀººǿ ǪººȈƦǘƫ ǹȂººǰȇ ǹƗ ǺººǰŻ ȏȁ   ƧǂǧơȂººƬŭơ ƨººȇƽƢŭơ ƽǁơȂŭƢººƥ Ƣ

Ŀ  ƨǳȁƾǳơ�ǥǂǘǳơ  
  )ǃ(         ǃƢººƴƬƷơ ǥȁǂººǜǳ ǶȀººƬȇǂƷ ǺººǷ śǷȁǂººƄơ ǍƢƼººǋȋơ ǑǂººǠƬǳ ȅƾǐººƬǳơ

          ƾºūơȁ ƨºǼȈȀŭơ ȁƗ ƨȈǻƢǈºǻƛȐǳơ ȁƗ ƨȈºǇƢǬǳơ ƨºƥȂǬǠǳơ ȁƗ ƨºǴǷƢǠŭơ ƾºƷ ńƛ ǲǐƫ ƨƥȂǬǟȁ ƨǴǷƢǠǷȁ
�Ǯǳƿ ǺǷ  
  )Ƶ(                  �ƆƢºǸƟȐǷ ƆƢƦȇǁƾºƫ śƥǁƾºǷ śǨǛȂºǷ ŚǧȂºƫ Ǯǳƿ Ŀ ƢŠ �ƨȈǧƢǯ ƽǁơȂǷ ǎȈǐţ

ƢǠŭơ ǮǴƫ ƔƢǨȈƬǇơ ƨǳƢǨǰǳ�ǵƢƫ ȂŴ ȄǴǟ Śȇ  
  )Ǖ(            ƨǐƬƼŭơ ƧƾƸƬŭơ ǶǷȋơ ƩƢǻƢȈǯ ƢȀǷƾǬƫ Ŗǳơ ƨȈǼǬƬǳơ ƧƾǟƢǈŭơ ǺǷ ƧƽƢǨƬǇȏơ

      ƨºȈƳƿȂǸǼǳơ ƢȈǻƾºǳơ ƾǟơȂǬǳơ ǱƢů Ŀ ƨȈǼǗȂǳơ ƨȈƬƸƬǳơ ƨȈǼƦǳơȁ ƩơǁƾǬǳơ ǄȇǄǠƬǳ Ņȁƾǳơ ǞǸƬĐơȁ
�ƨȇǂūơ ǺǷ śǷȁǂƄơ ǍƢƼǋȋơ ƨǴǷƢǠŭ  

  )ȅ(          Ȃºǰūơ ƔơŐºŬơ Ǫºȇǂǧ ǞǷ ǕƢǌǼƥ ǲǸǠǳơ       řºǠŭơ ƨȇȂǔºǠǳơ ƵȂºƬǨŭơ Ņȁƾºǳơ ȆǷ
   �ƨºȈƟƢǼŪơ ƨǳơƾǠǳơȁ ƨŻǂŪơ ǞǼǷ ƨǼŪ ǾƫƘǌǻƗ ȅǀǳơ ƔƢǼƴǈǳơ ƨǴǷƢǠŭ ƨȈƳƿȂǸǼǳơ ƢȈǻƾǳơ ƾǟơȂǬǳƢƥ

  ȁ ƧƾººººȈŪơ ƩƢººººǇǁƢǸŭơ Ǻººººǟ ƩƢººººǷȂǴǠŭơ ǱƽƢººººƦƫ ǥƾººººđ  ƾººººǯƘƬǳơ ńƛ ƢȈǠººººǇ �ƩƢȇƾººººƸƬǳơ
ǺǷ ǹƗ         ȁ ƨȈƷȐǏȍơ ǵȂǴǠǳơ Ŀ ƨưȇƾūơ ƩơǁȂǘƬǳơ ǆǰǠƫ ƨƸǬǼŭơ ƾǟơȂǬǳơ  ƩƢǇǁƢǸŭơ ǲǔǧƗ

řǗȂǳơ ƾȈǠǐǳơ ȄǴǟ ƾǟơȂǬǳơ ǀȈǨǼƫȁ �ǱƢĐơ ơǀǿ Ŀ.  
ÕÖ -  ȆǴȇ ƢǷ ńƛ ƨȇȂǔǠǳơ ƵȂƬǨŭơ Ņȁƾǳơ ȆǷȂǰūơ ƔơŐŬơ Ǫȇǂǧ ǍƢŬơ ǁǂǬŭơ Ȃǟƾȇȁ:  

  )Ɨ(    Ʃȏȁơƾººŭơ ƔƢººǼƯƗ ǁƢººƦƬǟȏơ Ŀ ǂººȇǂǬƬǳơ ơǀººǿ Ŀ ƨººƷȁǂǘŭơ ƩƢººƷơǂƬǫȏơ ǀººƻƗ
Ǵǟ ƢŮƢƻƽƛ ƵǂƬǬŭơ ƩƢƸȈǬǼƬǳơ Ŀȁ ƨǴƦǬŭơ�ƾǟơȂǬǳơ Ȅ  

  )ƣ(  �ƶȈǬǼƬǳơ ƨȈǴǸǟ Ƕǟƽ ƨǴǏơȂŭ ƨǷǃȐǳơ ƨȈǳƢŭơ ǲƟƢǇȂǳơ ŚǧȂƫ  
  )Ʊ(    ǲºººƦǫ ǺºººǷ ǑơǂǠƬºººǇȏơ ƨºººȈǴǸǟ Ŀ ƨºººǳƢǠǨǳơ ƨǯǁƢǌºººŭƢƥ ƤºººȈƷǂƬǳơ ƨǴºººǏơȂǷ

ƨǯǁƢǌŭơ ǽǀǿ ǹƢǸǓ ȄǴǟ ǲǸǠǳơȁ ƨǐǐƼƬŭơ ňƾŭơ ǞǸƬĐơ ƩƢǸǜǼǷ.  
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	باء - لمحة عن العروض والمشاورات
	8 - ألقى المقرر الخاص في 13 شباط/فبراير 2013 كلمة رئيسية في موضوع ”الأمم المتحدة والتعذيب: كيفية التعامل مع أعمال إعادة التأهيل“ في إطار ندوة للتجمع الوطني لبرامج معالجة التعذيب، عُقدت في في جامعة جورج واشنطن، واشنطن العاصمة.
	9 - وفي 1 آذار/مارس 2013، ألقى المقرر الخاص كلمة في نقابة محامي مدينة نيويورك بشأن الحبس الانفرادي لفترات طويلة.
	10 - وفي الفترة من 4 إلى 7 آذار/مارس 2013، قدم المقرر الخاص تقاريره إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثانية والعشرين (A/HRC/22/53 و Adds. 1-5)، وشارك في أنشطة جانبية بشأن مواضيع ”المساءلة عن التعذيب وتسليم الأشخاص بإجراءات استثنائية“، و ”الحبس الانفرادي وظاهرة طابور الإعدام“، و ”في سبيل منع التعذيب وسوء المعاملة في أماكن تقديم الرعاية الصحية“، و ”أثر العنف على تمتع الأطفال بالحق في الصحة“، و ”الصحة العقلية والبدنية في ظروف احتجاز الأحداث“.
	11 - وفي 12 آذار/مارس 2013، مثل المقرر الخاص أمام لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، في واشنطن العاصمة، بشأن التجاوز في استعمال الحبس الانفرادي في الأمريكتين.
	12 - وفي 22 آذار/مارس 2013، شارك المقرر الخاص، عن طريق اتصال بالفيديو، في ندوة عن موضوع ”إنهاء العزلة: مؤتمر دولي بشأن الحبس الانفرادي وحقوق الإنسان“، عُقدت في جامعة مانيتوبا، وينيبيغ، كندا.
	13 - وفي 9 نيسان/أبريل و 7 أيار/مايو 2013، شارك المقرر الخاص في مناسبة نُظمت احتفالاً بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين للجنة مناهضة التعذيب، وأخرى احتفالا باعتماد اللجنة، في عام 2012، تعليقها العام رقم 3 بشأن توفير سبل الانتصاف لضحايا التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وذلك في واشنطن العاصمة وجنيف.
	14 - وفي 15 نيسان/أبريل 2013، شارك المقرر الخاص في مؤتمر عن موضوع ”عرض الدعاوى أمام لجنة مناهضة التعذيب: تعزيز هذه الأداة الهامة لمناهضة التعذيب“، عُقد في كلية واشنطن للقانون، الجامعة الأمريكية، واشنطن العاصمة.
	15 - وفي 16 نيسان/أبريل 2013، شارك المقرر الخاص في حلقة نقاش عن موضوع ”الشباب في الحبس الانفرادي: حقائق ومبررات وانتهاكات محتملة لحقوق الإنسان“، عُقدت هي الأخرى في كلية واشنطن للقانون.
	16 - وفي 6 حزيران/يونيه 2013، ألقى المقرر الخاص كلمة رئيسية في مناسبة نُظمت تحت عنوان ”المؤتمر الدولي المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة“ في بوينوس آيريس.
	17 - وفي 6 حزيران/يونيه 2013 أيضاً، خاطب المقرر الخاص، عن طريق اتصال بالفيديو، ندوة دولية عُقدت في هلسنكي بشأن التعذيب بوصفه تحدياً عالمياً.
	18 - وفي 25 و 26 حزيران/يونيه 2013، شارك المقرر الخاص في ندوتين للاحتفال باليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، عُقدتا في واشنطن العاصمة.
	19 - وفي 10 تموز/يوليه 2013، عقد المقرر الخاص اجتماعاً للخبراء بشأن استعراض القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء، في جامعة أكسفورد، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.
	20 - وفي 17 تموز/يوليه 2013، شارك المقرر الخاص في حوار بشأن السياسات المتعلقة بالفقر وإعادة تأهيل الناجين من التعذيب في المملكة المتحدة، أُجري في مجلس العموم بلندن.
	ثالثا - استعراض القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء
	ألف - لمحة عامة
	21 - لقد ظلت القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء، منذ اعتمادها في عام 1955، محتفظة بقدر كبير من الأهمية باعتبارها مجموعة مؤثرة من المبادئ والممارسات المقبولة عموماً في باب معاملة السجناء وإدارة المؤسسات الإصلاحية. ومع أن بعض الأحكام أصبحت متجاوزة الآن، فإن القواعد لا تزال محتفظة بحيويتها وتُعتبر من أهم صكوك القانون غير الملزم فيما يتعلق بتفسير حقوق السجناء من مختلف جوانبها.
	22 - ويلاحظ المقرر الخاص أن الحكومات مقصرة في كثير من الأحيان في إعمال هذه المعايير، إما مسايرة منها لما يستجد من تهديدات وممارسات، أو بسبب الإهمال. ويتضمن هذا التقرير توصيات محددة ترمي إلى تحديث القواعد بهدف كفالة معاملة الأشخاص المحتجزين معاملة إنسانية، وينادي بتنفيذها بفعالية على الصعيد العالمي.
	23 - وتسعى النظم الدولية والإقليمية التي تراقب الظروف السائدة في السجون، في الغالب، إلى منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. ويشير المقرر الخاص إلى أن عبارة ”المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة“ ينبغي أن تفسر بحيث تعطي أوسع حماية ممكنة من ضروب الإساءة، على النحو المبين في مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.
	24 - وفي الفقرة 10 من القرار 65/230، طلبت الجمعية العامة إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية أن تنشئ فريقاً حكومياً دولياً للخبراء مفتوح باب العضوية لتبادل المعلومات عن أفضل الممارسات وعن تنقيح الصيغة الحالية لقواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء لتضمينها آخر ما توصل إليه علم إصلاح المجرمين.
	25 - وعُقد أول اجتماع لفريق الخبراء المنشأ استجابة لذلك الطلب في عام 2012، وحضره 143 ممثلا من 52 دولة (انظر UNODC/CCPCJ/EG.6/2012/1، الفقرة 9). وحصل اتفاق عام في ذلك الاجتماع على أنَّ القواعد، حتى وإن كانت قد أثبتت نجاحها على مرّ الزمن وحظِيت باعتراف عالمي باعتبارها المعايير الدنيا لاحتجاز السجناء، فإن في القواعد جوانب تحتاج إلى إعادة النظر (الفقرتان 4 و 5). وتوافقت آراء أعضاء فريق الخبراء على أنَّ إدخال أيِّ تغييرات على القواعد ينبغي ألاّ يؤدِّي إلى إضعاف أيٍّ من المعايير القائمة (الفقرة 4). وعلاوة على ذلك، حدَّد فريق الخبراء تسعة مجالات أوَّلية يمكن إعادة النظر فيها (الفقرة 5). وفي وقت لاحق، أحاط كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في قراره 2012/13، والجمعية العامة، في قرارها 67/188، علما بتوصيات فريق الخبراء، وأحاطا علماً أيضاً بالمجالات المحددة لإعادة النظر فيها. وأحرز فريق الخبراء، في اجتماعه الثاني، الذي عُقد في بوينوس آيريس في كانون الأول/ديسمبر 2012، تقدماً كبيراً وحدد مسائل بحاجة إلى مزيد من المناقشة ضمن المجالات المستهدفة (UNODC/CCPCJ/EG.6/2012/4). وأخذ المجلس مرة أخرى بعين الاعتبار، بموجب قراره 2013/35، المجالات التسعة المحددة للتنقيح، وقرر أن يمدد ولاية فريق الخبراء، آذنا له بمواصلة عمله بهدف تقديم تقرير إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها الثالثة والعشرين. وفي القرار نفسه، دعا المجلس الدول الأعضاء إلى مواصلة المشاركة في عملية التنقيح عن طريق تقديم مقترحات والمشاركة بنشاط في الاجتماع القادم لفريق الخبراء المقرر عقده في البرازيل في أواخر عام 2013.
	26 - ويبحث المقرر الخاص في الفروع التالية المجالات التسعة المستهدفة (انظر قرار الجمعية العامة 67/188، الفقرة 6)، ويعرض مجموعة من المعايير والضمانات الإجرائية من منظور حظر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة التي ينبغي، من الناحية القانونية والعملية، تطبيقها على جميع حالات الحرمان من الحرية، باعتبارها حداً أدنى.
	باء - استعراض مُرَكَّز للمجالات الأولية: المجموعة الدنيا من المبادئ والضمانات الإجرائية
	نطاق القواعد وتطبيقها

	27 - بينما تركز القواعد أساساً على حالة الأشخاص المحرومين من الحرية في السجون ومراكز الاحتجاز قبل المحاكمة ومراكز الشرطة، فإن التزامات الدول بكفالة احترام حقوق الإنسان تتجاوز ظروف الاحتجاز لدى الشرطة وفي السجون، من الناحية العملية. والمفهوم الواسع للحرمان من الحرية منصوص عليه في العديد من الصكوك الدولية، بما في ذلك البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الذي يُفهم منه أن ”الحرمان من الحرية“ يعني أي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، أو وضع الشخص في إطار احتجازي عام أو خاص لا يسمح له بمغادرته وفق إرادته، وذلك بناءً على أمر تصدره أي سلطة قضائية أو إدارية أو سلطة أخرى (الفقرة 4 (2)). وتُعد اللغة التي استخدمتها لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان مفيدة في هذا الباب أيضاً. فقد عرفت اللجنة في قرارها 1/08 مفهوم ”الحرمان من الحرية“ باعتباره يشمل ما يلي:
	أي شكل من أشكال احتجاز شخص أو سجنه أو حبسه أو توقيفه في مؤسسة عامة أو خاصة لا يُسمح للشخص بمغادرتها متى أراد ... وتشمل هذه الفئة من الأشخاص ... الأشخاص الذين يوجدون تحت عهدة وإشراف مؤسسات معينة، من قبيل ما يلي: مستشفيات الطب النفسي وغيرها من المنشآت المخصصة للأشخاص من ذوي الإعاقة البدنية أو العقلية أو الحسية؛ والمؤسسات المخصصة للأطفال وكبار السن؛ ومراكز المهاجرين واللاجئين وطالبي الملاذ أو مركز اللاجئ والأشخاص عديمي الجنسية والأشخاص غير الحاملين للوثائق الثبوتية؛ وأي مؤسسة مماثلة أخرى يكون هدفها هو حرمان الأشخاص من حريتهم.
	ولأغراض هذا التقرير، يُستخدم مصطلح ’الأشخاص المحرومون من الحرية‘ بالمعنى الواسع للدلالة على جميع الحالات المذكورة أعلاه.
	28 - ورغم أن القاعدة 95 توضح أن نطاق القاعدة 4 (1) يمتد ليشمل جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم، فإنه من المهم القول بصريح العبارة إن القواعد تنطبق بالفعل على جميع الأشخاص الذين يوجدون تحت أي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، سواء كان ذلك لأسباب جنائية أو مدنية، أو كان الشخص محتجزاً قبل المحاكمة أو على ذمة التحقيق أو بعد الإدانة، أو كان الشخص خاضعاً لما يُسمى بالتدابير الأمنية الخاصة أو التدابير الإدارية أو الإصلاحية، أو التدابير المتصلة بالهجرة. ويحث المقرر الخاص على أن يُبيَّن صراحة أن القواعد تنطبق على جميع أشكال الحرمان من الحرية، دون استثناء وبصرف النظر عن الوضع القانوني للشخص المسجون. وعلاوة على ذلك، تنطبق القواعد (القاعدة 6 (1)) على جميع الترتيبات المتعلقة باحتجاز ومعاملة الأشخاص الخاضعين لأي شكل من أشكال الاعتقال أو الاحتجاز أو السجن، دون تمييز - وفقاً لأحكام القانون الدولي - مبرر مثلاً بالسن أو الأصل القومي أو العرقي أو الاجتماعي، أو المعتقدات والممارسات الثقافية، أو النسب أو أي وضع آخر، بما في ذلك الحالة الصحية أو الإعاقة أو الجنس أو أي سمة أخرى من سمات الهوية والميل الجنسي (انظر قرار مجلس حقوق الإنسان 17/19 والفقرة 7 من التعليق العام رقم 18 للجنة المعنية بحقوق الإنسان)، فضلا عن الوصم بسبب السمات النفسية أو الماضي الإجرامي.
	29 - وبالمثل، وتمشيا مع التعليق العام رقم 2 للجنة مناهضة التعذيب، تنطبق القواعد بغض النظر عما إذا كانت مرافق الاحتجاز تديرها الدولة أو شركات خاصة(الفقرتان 15 و 17). وينبغي للسلطات أن تكفل التقيد بالقواعد وما تنص عليه من مبادئ في جميع المؤسسات والمنشآت الخاضعة لولايتها والتي يحرم فيها الأشخاص من حريتهم. وينبغي للقواعد أن تكفل استمرار تحمل الدولة للمسؤولية عن كفاية الخدمات في الحالات التي يُستعان فيها بمتعاقدين خارجيين.
	30 - وعلاوة على ذلك، ينبغي تعزيز ما تتضمنه القواعد من أحكام تنظم نقل المحتجزين من سلطة إلى أخرى. وينبغي توسيع ما يقع على الدولة من واجبات لتشمل عددا من الظروف منها ما يلي: نقل السجناء من منشأة إلى أخرى؛ والإجراءات القضائية؛ والمستشفيات الواقعة خارج نطاق مؤسسة الاحتجاز. وحتى عندما لا تكون إدارة مرفق من المرافق مسؤولة عن إصدار الأمر بنقل شخص محتجز، فهي مع ذلك تتصرف بصفة رسمية في إطار مسؤوليتها عن تنفيذ التزام الدولة بمنع التعذيب وسوء المعاملة، وتتحمل المسؤولية عن السماح أو المشاركة في نقل الشخص لوضعه تحت الحجز أو الرقابة لدى مؤسسة أو فرد معروف بضلوعه في التعذيب أو سوء المعاملة، أو بعدم استيفائه الضمانات الكافية، بما يتناقض مع التزام الدولة باتخاذ تدابير فعالة لمنع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة (لجنة مناهضة التعذيب، التعليق العام رقم 2، الفقرة 19).
	31 - وبالتالي، وبغض النظر عن هوية السلطة المختصة بإصدار الإذن بعمليات نقل المحتجزين و/أو تنفيذها، فإن السلطة التي تسلّم المحتجز، بوصفها الضامن للحق في الحياة والمعاملة الإنسانية للأشخاص المحتجزين لديها، يجب عليها أن تبذل العناية الواجبة وتتحلى بالموضوعية في تقييم عوامل الخطر المحتملة والجدوى من نقل الشخص المحتجز، كما يجب عليها أن تبلغ القاضي المسؤول، قبل نقل الشخص، بقصد إتاحة الفرصة للقاضي كي يعترض على عملية النقل. وينبغي للقواعد أن تتيح وسائل انتصاف قضائية ميسورة ومناسبة وفعالة للطعن في عمليات نقل المحتجزين عندما يُعتقد أن في هذه العمليات تتعديا على حقوق الإنسان الواجبة للمحتجزين().
	32 - ويؤيد المقرر الخاص تأييدا تاما اقتراح فريق الخبراء إدراج ديباجة جديدة تتضمن قائمة بالمبادئ الأساسية الواردة في ما اعتُمد بالفعل من معاهدات ومبادئ توجيهية تتعلق بمعاملة المحتجزين (انظر القاعدة 3 و E/CN.15/2012/CRP.2، الفرع 4). بيد أن بعض الديباجات المقترحة (مثل تلك المقترحة في الوثيقة UNODC/CCPCJ/EG.6/2012/NGO/1) تشير إلى صكوك تورد معايير لا ترقى إلى مستوى المعايير المعترف بها في صكوك لاحقة؛ ولذلك لا ينبغي الإشارة في القواعد إلى هذه الصكوك السابقة. فالمعايير الواردة في مبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية (1991)، على سبيل المثال، قد نسختها من عدة جوانب هامة المعايير الأسمى المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (انظر A/HRC/22/53، الفقرة 58).
	33 - ومن المهم للغاية الاعتراف صراحة بالحظر المطلق في جميع الظروف للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وينبغي إدراج هذا الاعتراف الصريح في الديباجة، وكذلك في القاعدة 6، بعد تنقيحها، وهي القاعدة التي تتعلق باحترام كرامة السجناء الأصيلة وما لهم من قيمة باعتبار آدميتهم. وينبغي للقواعد، باعتبارها قواعد تحظى باعتراف واسع النطاق وتتعلق بإدارة المؤسسات التأديبية، أن تدين صراحة التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك المشاركة فيه والتواطؤ والتحريض عليه ومحاولة ممارسته، وبعض أنواع السلوك التي تبلغ حد المعاملة السيئة والتي يرتكبها موظفون عامون، أو غيرهم من الأشخاص الذين يتصرفون باسم الدولة، أو أشخاص عاديون (اتفاقية مناهضة التعذيب، المادة 4). وينبغي للقواعد أيضاً أن تعلن دون لبس أنه لا يجوز التذرع بأي ظروف استثنائية أيا كانت لتبرير أعمال التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة من جانب الموظفين العامين، وأنه لا تسامح مع المخالفين، وأن المخالفين يُلاحَقون قضائياً. ومن شأن تسمية هذه الجريمة وتحديدها أن يخدم الهدف من اتفاقية مناهضة التعذيب، بطرق منها تنبيه الجميع إلى الخطورة الشديدة لجريمة التعذيب (انظر الفقرتيــن 5 و 11 من التعليق العام رقم 2 للجنة مناهضة التعذيب).
	34 - وعلاوة على ذلك، ومن أجل ضمان تطبيق الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة باعتبار ذلك وسيلة فعالة من وسائل الوقاية، ينبغي للديباجة المقترحة والقاعدة الإجرائية اللاحقة أن تعلنا دون لبس أن التزام الدولة بمنع التعذيب ينطبق أيضاً على جميع الأشخاص الذين يتصرفون، بحكم القانون أو بحكم الواقع، باسم الدولة الطرف أو بمعيتها أو بأمر منها (انظر الفقرة 7 من التعليق العام رقم 2 للجنة مناهضة التعذيب). فقد أوردت لجنة مناهضة التعذيب ما يلي:
	... لا يمكن أبداً التذرع بأمر يصدره رئيس أو سلطة عامة كمبرر للتعذيب. … وفي الوقت نفسه، لا يجوز لمن يمارسون سلطة إشرافية ... التنصل من المساءلة أو التهرب من المسؤولية الجنائية عن التعذيب أو عن غيره من ضروب المعاملة السيئة التي يرتكبها مرؤوسوهم وهم يعلمون أو كان ينبغي لهم أن يعلموا بحدوث هذا النوع من السلوك المرفوض، أو بإمكان حدوثه، ولم يتخذوا مع ذلك التدابير الوقائية اللازمة والمعقولة (التعليق العام رقم 2، الفقرة 26).
	باء - احترام كرامة السجناء الأصيلة وقيمتهم الآدمية
	35 - يشكل مبدأ المعاملة الإنسانية للأشخاص المحرومين من الحرية نقطة الانطلاق لإعداد أية دراسة عن أوضاع السجون ووضع نظمها. ويكمل هذا المبدأُ مبدأَ حظر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ويتداخل معه، ويتجلى ذلك في مطالبة الدول (ومن ثم سلطات السجون) بأن تتخذ تدابير إيجابية تكفل الضمانات الدنيا للمعاملة الإنسانية للأشخاص المحتجزين لديها (انظر الفقرة 3 من التعليق رقم 21 للجنة حقوق الإنسان). وتعد معاملة جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم بإنسانية واحترامٍ لكرامتهم قاعدة أساسية وواجبة التطبيق الشامل عامة التطبيق، وتطبيقها، في الحد الأدنى، لا يمكن أن يعتمد على الموارد المادية المتاحة لدى الدولة الطرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وفي هذا الصدد، دأبت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان على التأكيد على أن الدول لا تستطيع التذرع بالضائقة الاقتصادية لتبرير أوضاع السجون التي لا تمتثل للحد الأدنى للمعايير الدولية ولا تحترم الكرامة الأصيلة للإنسان().
	36 - وفي ضوء هذا التفسير، ينبغي أن تتضمن القواعد حكماً يحث السلطات على اتخاذ تدابير محددة ترمي إلى تسوية أوجه القصور الهيكلي لأماكن الحرمان من الحرية وتخصيص الموارد اللازمة لتغطية الاحتياجات الأساسية وبرامج العمل والتعليم. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تنص على القواعد تدابير ملموسة تتخذ لكفالة الحد الأدنى من ضمانات المعاملة الإنسانية للأشخاص الموجودين رهن الاحتجاز، بما في ذلك تأمين مراقبة قضائية دقيقة وفعالة للاحتجاز؛ وتوفير رعاية صحية كافية وميسورة وملائمة؛ وضمان توافر موارد قضائية كافية ونظم فعالة للشكاوى؛ والسماح بالاتصال بالعالم الخارجي وإتاحة الفرصة للمشاركة في أنشطة أخرى، بما في ذلك لأولئك الذين ينتظرون المحاكمة.
	37 - وينبغي، كقاعدة عامة، ألا تجيز القوانين نقل المحتجزين إلى مرفق بعيد (انظر منطوق المبادئ، المبدأ 20) أو إلى مرفق أسوأ أوضاعاً على سبيل العقاب، ومن فرض أشكال شديدة من القيود على اتصال السجناء بالعالم الخارجي، إلا في حدود مبررات العزل أو الحفاظ على الانضباط (انظر القاعدتين 57 و 60). ومع أن القواعد تبرز أهمية الاتصال مع العالم الخارجي (انظر الجزء الثاني، الفرع ألف)، فإن هذا المبدأ ينبغي أن يُطبق تطبيقاً عاماً على جميع الأشخاص المحرومين من الحرية، بمن فيهم السجناء الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، للتخفيف من حجم المعاناة المرتبطة بظروف الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام() ولضمان أن يراعي نظام السجون معاملة المسجونين معاملةً يكون هدفها الأساسي إصلاحهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 10 (3)). وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تكفل القواعد عدم اللجوء إلى التمييز والعزل كشكل خفي من أشكال العقاب، وأن تكفل احتجاز الأشخاص المعنيين في أوضاع تسري على بقية السجناء أو المحتجزين وتوفر لهم المجموعة الكاملة من تدابير الحماية. والسبب المنطقي وراء ذلك هو اللجوء في بعض البلدان إلى أشكال مختلفة لنظم السجون والفصل باعتبارها تدابير إضافية للعقاب، ويتجلى ذلك مثلاً في استبعاد السجناء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد من العمل ومن الأنشطة التعليمية أو الأنشطة الأخرى. وفي بعض البلدان، يحبس السجناء الذين يقضون عقوبة بالسجن المؤبد معزولين بالفعل لمدة تصل إلى 22 ساعة في اليوم في زنزانات صغيرة وضيقة تفتقر إلى التهوية، وفي درجات حرارة قصوى، دون أن يمارسوا أي نوع من الأنشطة المتاحة للسجناء.
	38 - وبالنظر إلى اللجوء المفرط للاحتجاز لفترات طويلة من الزمن قبل المحاكمة، بات من الضروري حقاً ضمان أن يتمكن جميع الأشخاص المحرومين من الحرية من المشاركة في الأنشطة والاستفادة من المزايا الأخرى التي يستفيد منها عموم السجناء. ويسلّم المقرر الخاص بأنه قد يكون من الصعب تنفيذ هذا المبدأ لأن هناك دوراناً سريعاً نوعاً ما للأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة ولأن مراكز الشرطة وغيرها من مرافق الاحتجاز قد لا تكون مؤهلة لتلبية هذا الغرض. بيد أن السجناء، وفق ما أشارت إليه اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، لا يمكن ببساطة أي يُتركوا قابعين في عزلتهم لأسابيع، وربما لأشهر، في زنزاناتهم (انظر CPT/Inf (92) 3، الفقرة 47).
	39 - ومن المهم اعتبار أن حرمان الفرد من الحق في تقرير المصير ليس نتيجة عرضية للعقاب الجنائي أو لأي شكل آخر من أشكال الوضع رهن الاحتجاز. ويمكن أن يُساء فهم الصياغة الحالية للقاعدة 57 على أنها تعني أن الحرمان من الحرية يؤدي إلى تجريد الأفراد من حرية الإرادة. وربما يكون من المناسب أن تعاد صياغة القاعدة 58 لتوضح أن الحدود المعقولة الخاصة بنظام أماكن الاحتجاز هي وحدها التي تُعمل بها لا غير. وبالمثل، يمكن إعادة النظر في القاعدة 69 لحذف الإشارة إلى إجراء دراسة لشخصية السجناء، بما أنها قد تتعارض مع الحق في حرية الإرادة().
	40 - وينبغي للقواعد، من منطلق مبدئي عام، أن تعتبر صراحة جميع السجناء في موقع من يمارس حقوقاً وواجبات، وليس في موقع من يتلقى العلاج والإصلاح. وبالنظر إلى أن سوء المعاملة النفسية قد تحدث تحت اسم المساعدة العلاجية والتعليمية والأخلاقية والروحية وغير ذلك من دوافع المساعدة وأشكالها، فإن عملية الاستعراض تتيح الفرصة لإعادة النظر في القاعدة 59 لحصر الأساليب التي يُعمل بها في الأساليب التي تحترم كرامة السجناء المتأصلة وقيمتهم كبشر. وفي هذا الصدد، يجدر إعادة النظر في مفاهيم من ضمنها التأهيل وإعادة التربية، وكذلك في مفهومي التصحيح والإصلاح، ضمن مفاهيم أخرى، من أجل حماية الأشخاص المحرومين من الحرية من التدخل التعسفي أو المعاملة التعسفية التي قد تبلغ حد التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة.
	41 - ويشير المقرر الخاص إلى أهمية وضع قاعدة تسمح لأي شخص محروم من حريته أن يطعن ضمن إجراءات سريعة في مشروعية الاحتجاز، وذلك مثلاً من خلال قانون الحق في المثول أمام القضاء أو الحق في الحماية القضائية، باعتبار ذلك ضمانة لكفالة الحماية من التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة. وفي جميع الظروف، ينبغي أن يُعطى الشخص المحتجز الحق في إبلاغ أسرته بحادث اعتقاله (القاعدتان 44 (3) و 92) وبمكان احتجازه، في غضون 18 ساعة (الفقرتان 26 (ز) و (ط) من الوثيقة E/CN.4/2003/68). وينبغي أن تطبق هذه القواعد أيضاً على القرارات التي تقضي بزيادة تقييد الحرية الشخصية للسجين، وذلك مثلاً بإخضاعه للعزل أو الحبس الانفرادي. ولا يمكن بأية حال أن يكون اتصال المحتجز بالعالم الخارجي رهيناً بمدى تعاونه، أو أن يُستعمل كعقوبة تأديبية، أو أن يشكل جزءاً من الحكم. ووفقاً للمبدأ 19 من مجموعة المبادئ، لا يمكن منع المحتجز من الاتصال بالعالم الخارجي إلا على أساس شروط وقيود معقولة على النحو الذي يحدده القانون (انظر E/CN.4/2004/56، الفقرة 43).
	42 - وعلاوة على ذلك، وبما أن الضمانات تقوض بصفة خاصة عندما يحتجز الأشخاص في حبس انفرادي أو سري، ينبغي للقواعد أن تفرض التزاماً على سلطات السجون بأن تكفل احتجاز الأشخاص المحرومين من الحرية في أماكن احتجاز معترف بها رسمياً ويمكن الوصول إليها. وينبغي مساءلة رؤساء مراكز الشرطة وضباط التحقيق جنائياً عن أي احتجاز غير معترف به، في الحالات التي ثبتت فيها مسؤوليتهم، بما في ذلك المسؤولية عن إصدار الأمر. ويشير المقرر الخاص إلى أن مسألة ما إذا كان الاحتجاز سرياً أم لا يقررها طابع الاحتجاز الانفرادي وعدم كشف السلطات عن مكان الاحتجاز أو عن أية معلومات تتعلق بمصير المحتجز (انظر A/HRC/13/42، الفقرات 8 إلى 10).
	43 - وكان الاحتفاظ بسجل رسمي وما زال يعد أحد الضمانات الأساسية لمنع التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة. ومع أن القاعدة 7 تنص على وجوب التسجيل السليم، فإنها تفتقر إلى حكم يقضي بالتقيد الصارم بالتسجيل منذ اللحظة الأولى للتوقيف والإحالة إلى الاحتجاز لدى الشرطة، وواجب فتح سجل شامل متاح للاطلاع بأسماء الأشخاص المحرومين من الحرية (الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المادة 17 (3))، تُضمن فيه معلومات عن وقت التوقيف ومكانه بالإضافة إلى هوية الموظفين القائمين بالتوقيف، والحالة الصحية عند الوصول إلى مركز الاحتجاز، بالإضافة إلى تسجيل وقت الاتصال بأقارب المحتجز وبمحاميه ووقت زيارتهم له. وتفتقر القاعدة أيضاً إلى حكم يُلزم بتزويد المحتجز وذويه ومحاميه على وجه السرعة بمعلومات دقيقة عن الاعتقال وأماكن تواجد الأشخاص، بما في ذلك عمليات نقل المحتجزين (مجموعة المبادئ، المبدأ 12)، وكذلك تسجيل المعلومات المتعلقة بظروف وفاة السجناء ومكان رفاتهم (الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، المادة 17 (3) (ز)). وعلاوةً على ذلك، ينبغي إعادة النظر في القاعدة 7 (2) التي تلزم سلطات السجون بعدم قبول أي شخص في أية مؤسسة دون أمر صحيح بالاحتجاز. وينبغي قبول المحتجز في مكان قانوني للاحتجاز ويكون الشخص المشرف على هذا المكان مسؤولا عن قبول الشخص المعني والقيام على الفور بإخطار القاضي بذلك.
	44 - ومن المهم أيضاً أن تبقى قواعد الاستجواب وتعليماته وأساليبه وممارساته قيد الاستعراض المنتظم منعاً لحدوث حالات تعذيب وغيرها من ضروب سوء المعاملة (اتفاقية مناهضة التعذيب، المادة 11). ويشير المقرر الخاص إلى وجوب حضور محامٍ في جميع أطوار الاستجواب برمتها. ويجب تسجيل مدة الاستجواب والفترات الفاصلة بين الاستجوابات (ويُستحسن أن يكون ذلك بالفيديو أو بالتسجيل الصوتي على الأقل)، وينبغي تسجيل هوية الموظفين الذين يجرون الاستجوابات (مجموعة المبادئ، المبدأ 23). وينبغي عدم الاحتفاظ بمن يُعتقلون بصفة قانونية في مرافق تقع تحت سيطرة من يستجوبونهم أو يحققون معهم لمدة تزيد على الوقت الذي يقتضيه القانون للحصول على أمر قضائي بالاحتجاز قبل المحاكمة، وهو على أي حال لا ينبغي أن يتجاوز 48 ساعة. وينبغي نقلهم في الحال مرفق من مرافق الاحتجاز قبل المحاكمة الذي يخضع لسلطة مختلفة، ولا ينبغي السماح بعد ذلك بإقامة أي اتصال آخر بدون إشراف مع القائمين بالاستجواب أو التحقيق (انظر E/CN.4/2003/68، الفقرة 26 (ز)).
	شروط الاحتجاز

	45 - لاحظ المقرر الخاص أن ظروف الاحتجاز غير الملائمة، بما فيها الظروف المتسمة بالحرمان الهيكلي وعدم إعمال الحقوق اللازمة لحياة إنسانية وكريمة، إنما هي ممارسة منهجية للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (E/CN.4/2004/56، الفقرة 41، و A/HRC/13/39/Add.5، الفقرة 230). وقد ثبت أيضاً في الكثير من الاجتهادات القضائية التي طالما قدمت على المستويين الدولي والإقليمي أن أوضاع الاحتجاز يمكن أن تبلغ حد المعاملة المهينة واللاإنسانية. فاكتظاظ السجون وافتقارها للتهوية، وتردي مرافقها الصحية، وفرض العزلة فيهم لفترات طويلة، واحتجاز المشتبه فيهم دون الإبلاغ عن أماكنهم، والنقل المتكرر للمحتجزين من سجن لآخر، وعدم الفصل بين الفئات المختلفة من السجناء، واحتجاز الأشخاص من ذوي الإعاقات في بيئات توجد بها أماكن يتعذر منهم الدخول إليها، واحتجاز الأشخاص دون تمكينهم من وسائل الاتصال، يمكن أن تشكل تعذيباً أو معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة أو تؤدي إليهما. ويمكن أن تستفيد القواعد من التقيد بالشرط الذي وضعته اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن الخدمات في أماكن الاحتجاز (انظر التعليق العام رقم 19 للجنة، ولا سيما الفقرات 1 و 9 و 31 و 46).
	46 - ومع أن المقرر الخاص يدرك أن نظم السجون تكاد تعاني على الصعيد العالمي من نقص شديد في التمويل وتشكو من مصاعب تراكمت على مدى عدة عقود، فإنه يذكر بأن عدم توفر الموارد المالية لا يمكن أن يشكل ذريعة لعدم إصلاح مرافق الاحتجاز وشراء اللوازم الأساسية وتوفير الغذاء() والعلاج الطبي، إضافة إلى أمور أخرى. وينبغي أن تؤكد القواعد أن معاملة جميع الأشخاص المحرومين من الحرية باحترام يصون كرامتهم هي قاعدة أساسية وعالمية لا يمكن أن يتوقف تطبيقها على الموارد.
	سلامة السجناء والعنف في السجون

	47 - تعد حوادث إساءة المعاملة في صفوف السجناء، من الأشكال الخفية للمضايقة إلى التهديد والاعتداءات البدنية والجنسية الخطيرة، حوادث معتادة تقع في جميع السجون(). ويرى المقرر الخاص أنه برغم أن المادة 28 (1) تحظر استخدام السجناء في عمل تأديبي، فإن الحراس في بعض الدول يفوضون السلطة للحفاظ على الانضباط وحماية المحتجزين من الاستغلال والعنف لمحتجزين من ذوي الحظوة، فيعمد هؤلاء غالباً إلى توظيف هذه السلطة لصالحهم. وفي هذا السياق، ينبغي إيلاء اعتبار خاص لخطر العنف المتعاظم الذي يمكن أن تتعرض النساء وأولئك المنتمون إلى فئات ضعيفة تشمل ذوي الإعاقة وحاملي فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومدمني المخدرات والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين والعاملين في الجنس.
	48 - ويشير المقرر الخاص إلى أن العنف فيما بين السجناء قد يصل حد التعذيب أو غير ذلك من ضروب سوء المعاملة في حال تقاعست الدولة عن العمل على بذل العناية الواجبة لمنع حدوثه (A/HRC/13/39/Add.3، الفقرة 28). ووفقاً لما قاله المقرر الخاص المعني بالإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، تتحمل الدولة واجباً مضاعفا في كفالة الحماية بسبب التقييد الشديد لحرية السجناء في الحركة ولقدرتهم على الدفاع عن النفس (A/61/311، الفقرة 51). ورغم أن مواد اتفاقية مناهضة التعذيب مصاغة بعبارات لا لبس فيها، لا يوجد وعي بالواجب الملقى على كاهل إدارة السجن بالتدخل في حالة اندلاع العنف بين السجناء. ويبين المقرر الخاص المعني بالتعذيب أن التغاضي عن العنف بين السجناء ليس إخلالاً بالمسؤوليات المهنية فحسب، بل يمثل أيضاً قبولاً أو إقراراً للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة السيئة.
	49 - وينبغي مواصلة تعزيز الدور الأساسي للسلطات في ممارسة الرقابة الفعلية على أماكن الحرمان من الحرية وضمان السلامة الشخصية للسجناء من الإيذاء البدني أو الجنسي أو العاطفي باعتبار ذلك أحد أهم الالتزامات (انظر قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية الخاصة بالمجرمات، الفقرة 9، وقواعد السجون الأوروبية، القاعدة 52-2). وفي هذا الصدد، تشمل التدابير الوقائية زيادة عدد الأفراد المدربين تدريباً كافياً في استخدام وسائل غير عنيفة لتسوية النزاعات (انظر CAT/C/BGR/CO/4-5، الفقرة 23 (ج)، و A/HRC/7/3/Add.3، الفقرة 90 (ر))، والتحقيق فوراً وبكفاءة في جميع التقارير المتعلقة بالعنف بين السجناء، وملاحقة المسؤولين ومعاقبتهم؛ وتوفير الحجز بغرض الحماية للضعفاء من الأفراد، دون إبعادهم عن بقية السجناء على نحو يفوق ما تقتضيه الحاجة إلى حمايتهم. وبالنظر إلى الطابع التدخلي لأجهزة المراقبة الداخلية باعتبارها آليات مراقبة وإنذار مبكر، ينبغي أن يتولى إدارة هذه الأجهزة أفراد متخصصون من الأمن مدربون على تحقيق التوازن بين ممارسة مهام الأمن ومعاملة الأشخاص معاملةً تصون كرامتهم، بما في ذلك عن طريق مراعاة الحساسيات الثقافية والدينية وإبداء الاحترام الواجب لها.
	الخدمات الطبية والصحية

	50 - يجب أن تقدم الدولة الرعاية الطبية الملائمة، التي تشكل الحد الأدنى من المتطلبات المادية التي لا غنى عنها لكفالة المعاملة الإنسانية للأشخاص المحتجزين لديها. ومن الضمانات الأساسية من سوء المعاملة إجراء فحوص طبية فورية ومستقلة وإرادية عند إدخال أي شخص إلى مكان من أماكن الاحتجاز، وكلما نُقل من مرفق إلى آخر، وبشكل روتيني بعد ذلك (انظر قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 10/24، الفقرتان 4 و 9،و (A/52/40 (Vol.I)، الفقرة 109). ومن التحديات الرئيسية التي تواجه توفير الرعاية الطبية الافتقار إلى الأفراد الطبيين بالمهارات المناسبة والأعداد الكافية، وعدم كفاية الإمدادات من الأدوية والمعدات، والافتقار إلى القدرات والتأخر في الإذن بعمليات نقل الأشخاص إلى المستشفيات. ويلاحظ المقرر الخاص أن الخسائر في الأرواح أو تدهور أحوال السجناء يحدث بسبب الافتقار إلى الرعاية الطبية العاجلة، أو التأخر غير المبرر في تقديمها، ويمكن أن تصل حالات الإغفال هذه من جانب السلطات إلى درجة سوء المعاملة بل والتعذيب.
	51 - ويتيح تنقيح القواعد فرصة طيبة للتأكيد على واجب السلطات أن تضمن الحرية والعدل والشفافية في الحصول على الخدمات الطبية في أي مرفق من المرافق عن طريق توفير عدد كاف من الأطباء المستقلين المؤهلين في جميع المرافق. وينبغي أن تشدد القواعد على واجب توفير فحص طبي ونفسي فوري ومحايد وكاف ويستند إلى موافقة الشخص المعني لدى استقبال أي محتجز. وينبغي إجراء الفحوص الطبية أيضا عند إخراج السجين من مكان الاحتجاز لأي نشاط من أنشطة التحقيق، وعند النقل أو الإفراج، واستجابة لادعاءات أو اشتباه بحدوث تعذيب أو غير ذلك من ضروب سوء المعاملة. وبالمثل، يجب أن يتم هذا الفحص إذا اشتكى الضحية أو طلب محاميه ذلك، على أن يخضع ذلك للمراجعة القضائية في حالة التأخير أو الرفض. ومن الضروري أن يجرى الفحص الطبي في أماكن لا تخضع لأي شكل من أشكال المراقبة وفي سرية تامة، إلا عندما يطلب الأفراد الطبيون حضور موظفي السجن. ويجب أن يكون العاملون بالرعاية الصحية غير خاضعين لأي تدخل أو ضغوط أو تخويف أو أوامر من سلطات الاحتجاز.
	52 - والفحوص الطبية أداة بالغة الأهمية في إثبات ادعاءات سوء المعاملة الجسدية والنفسية أو دحضها. وهي أيضاً جزء لا يتجزأ من جهود منع سوء المعاملة. ومع ما أُحرز من تقدم في مجال علوم الطب الشرعي، فإن انعدام الصرامة في التنفيذ، وقلة التمويل، وعدم كفاية التدريب، والتبعية المؤسسية، تؤدي جميعاً إلى الحد من أثر الفحوص الطبية. وفي الكثير من الحالات، يُقدم الرعاية الصحية أطباء يكاد ينحصر دورهم في العلاج، أو ممرضون أو مساعدون طبيون ليس لديهم إلا تدريب طبي أساسي، حيث ينصب تركيزهم على معالجة المرضى من المحتجزين وفحص القادمين الجدد لاكتشاف الأمراض المعدية أو الإصابات الظاهرة للعيان. وغالبا ما يفتقر هؤلاء الأفراد إلى الخبرة اللازمة لتوثيق حالات سوء المعاملة على النحو المناسب. وعلاوة على ذلك، يثير الإبلاغ عن أمارات التعذيب صعوبات مردها إلى تنازع الشعور بالولاء لإدارة السجون، من جهة، وللسجناء، من جهة أخرى، والمسؤولية عن ضمان سلامة السجناء. وفي المقابل، فإن الأشخاص المحرومين من حريتهم يجدون أنفسهم في كل الأحوال محاصرين بين المتطلبات القانونية بتقديم الأدلة لدعم الادعاءات بوقوع تعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة والافتقار إلى الإمكانيات العملية لتقديم هذه الأدلة. ولا وجود في كثير من الحالات لملفات الفحوص الطبية التي تُجرى عند إلقاء القبض على الأشخاص أو عند نقلهم، ويكون اللجوء إلى خبرات الطب الشرعي خاضعا لتقدير السلطة المشرفة، التي تكون لديها فرصة كافية لتأخير الإذن بذلك حتى تختفي علامات التعذيب.
	53 - ويتيح تنقيح القواعد فرصة ممتازة لمعالجة أوجه القصور هذه. ويجب أن تشمل القواعد حكما ملزما للسلطات بكفالة ألا تجري الفحوص الطبية بشكل ظاهري فحسب، وأن تعمل على التحقق على النحو الواجب من حالة الشخص الخاضع للفحص، مع السماح للشخص بالتخاطب مع الطبيب بحرية (انظر CAT/OP/MEX/1، الفقرات 132 و 133 و 135 و 172 و 173). وينبغي أن تكون الفحوص الطبية شاملة بما فيه الكفاية للكشف عن أي تبعات نفسية للتعذيب أو ميل إلى الانتحار. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تؤكد القاعدة 24 على واجب الأفراد الطبيين بالكشف عن ادعاءات التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، ومعالجتها، وتوثيقها على النحو الواجب وإحالتها إلى السلطة المسؤولة عن التحقيق فيها، أو في أي أمارة من أمارات التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، أو حيثما كانت هناك ادعاءات أو إذا كانت هناك أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأنه يمكن أن تكون قد وقعت حالات تعذيب أو غير ذلك من ضروب سوء المعاملة قبل دخول السجن أو الاحتجاز أو أثناء ذلك (انظر المبادئ المتعلقة بالتقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المرفق، الفقرتان 6 (أ) و (ج)).
	54 - وعلاوة على ذلك، ينبغي إعادة صياغة القواعد من أجل إدماج مبادئ استقلالية الطبيب وأخلاقيات الطب، فضلا عن مبادئ المساواة وعدم التمييز: ومن ذلك واجب احترام استقلال المرضى، وضرورة الحصول على الموافقة المستنيرة من الشخص المعني (اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة 25 (د))، واشتراط السرية، ولا سيما بشأن الفحص المتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية، والصحة الإنجابية وسرية الملفات الطبية (انظر قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات، القاعدة 8)(). وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تشمل القواعد إقرارا صريحا بأن الأشخاص المحرومين من الحرية يجب أن تتاح لهم إمكانية الحصول على الرعاية الصحية الكافية، بما في ذلك الرعاية الكافية في المجالات الطبية والنفسية والعناية بالأسنان والتداوي. وينبغي أن يتاح للأشخاص المحرومين من الحرية مستوى من الرعاية الصحية مكافئ للمتاح لعامة السكان. وتنص القاعدة 22 (1) بصيغتها الحالية على أن الخدمات الصحية في السجون يجب تنظيمها بالتعاون الوثيق مع إدارة الصحة العامة المحلية أو الوطنية، وقد ذكرت منظمة الصحة العالمية أن السياسات الصحية في السجون يجب إدماجها في السياسات الصحية الوطنية(). ولتحقيق ذلك، ينبغي إخضاع دوائر الرعاية الصحية في السجون لوزارة الصحة.
	55 - وينبغي أن تعتمد القواعد تدابير خاصة كي تلبي الاحتياجات الصحية الخاصة للأشخاص المحرومين من الحرية الذين ينتمون إلى فئات ضعيفة أو فئات معرضة للخطر (انظر الفقرة 47 أعلاه). وينبغي أن تسمح القواعد لإدارة السجون بتيسير إطلاق سراح الأشخاص المرضى الميؤوس من شفائهم لدواع إنسانية على أساس حالتهم الصحية.
	56 - وأخيرا، يؤكد المقرر الخاص أن المهنيين العاملين في مجال الصحة يجب ألا يوافقوا على التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة أو يقروه مهما تكن الظروف، ناهيك عن المشاركة الفعلية في أي شكل من أشكال سوء المعاملة هذه (مبادئ الأخلاقيات الطبية، المبدآن 2 و 3؛ والمبادئ الأخلاقية للأبحاث العلمية التي تجري على البشر). ويمتد هذا الحظر ليشمل ممارسات من قبيل فحص المحتجزين لتحديد ”قابليتهم للاستنطاق“، فضلا عن تقديم العلاج الطبي للمحتجزين ضحايا سوء المعاملة بحيث يتمكنون من تحمل المزيد من الإيذاء (E/CN.4/2003/68، الفقرة 26 (ن)). ومن المهم أن تستبعد القواعد مشاركة موظفي الرعاية الصحية ودورهم في أي تدابير تأديبية أو أمنية (المادة 32 (1)). ومع ذلك، يتعين على العاملين في المجال الطبي أن يرصدوا عن كثب الصحة العقلية والبدنية للسجناء الذين تُنفذ فيهم العقوبة وأن يزوروهم على النحو الذي يُعتبر ضروريا من الناحية الطبية أو بناء على طلب الشخص المحروم من الحرية.
	الإجراءات التأديبية والعقاب

	57 - يلاحظ المقرر الخاص أن القواعد تفتقر إلى أحكام وتوجيهات تحدد الكيفية التي ينبغي بها المحافظة على الانضباط والنظام من أجل تحقيق التوازن بين الحفاظ على الأمن واحترام الكرامة الإنسانية. وفي هذا السياق، من الضروري أن تنص القواعد على التزام سلطات السجن بألا تستخدم التدابير التأديبية إلا على أساس استثنائي، وألا تلجأ إليها إلا عندما يثبت أن استخدام الوساطة وغيرها من وسائل الردع لحل المنازعات غير كاف للحفاظ على النظام الواجب. ومن المهم أيضا أن يكون العقاب دائما متناسبا مع الجريمة التي قُرر لها؛ وكل عمل مخالف لذلك سيكون بمثابة تشديد لإجراء الحرمان من الحرية بدون موجب سليم. وينبغي أن تكون الجهة التي تتعامل مع أي عمل قد يرقى إلى مرتبة الجريمة هي سلطات إقامة العدل وليس موظفو الإصلاحيات أو السجون. ويتعين تسجيل جميع العقوبات على النحو الواجب.
	58 - إذن، ينبغي التأكيد في المادة 33 بعبارة صريحة أن استخدام القوة وأدوات التقييد (بما في ذلك استخدام الأسلحة غير القاتلة أو المعطلة للحركة) ينبغي أن يكون الملاذ الأخير الذي لا يجوز استخدامه إلا في ظروف استثنائية في حالة الضرورة القصوى التي ينص عليها القانون، وبطريقة تراعي مبدأ التناسب، على أن يكون ذلك لأقصر فترة زمنية ممكنة (انظر المبادئ الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية من جانب موظفي إنفاذ القوانين، المبادئ 4 و 9 و 16). وينبغي إلغاء المادة 33 (ب)، التي تسمح حاليا باستخدام وسائل التقييد (بما في ذلك المسكنات ومضادات الذهان، أو غيرها من العقاقير) بمسوغات طبية. وسبق للمقرر الخاص أن أعلن أنه لا يجوز تبرير الاستخدام الطويل الأمد لوسائل التقييد بمبررات علاجية وأن هذا الاستخدام يمكن أن يشكل ضربا من ضروب سوء المعاملة (انظر A/63/175، الفقرات 40 و 47 و 48؛ و A/HRC/22/53 الفقرة 63). وينطوي استخدام وسائل التقييد المادية التي هي أصلا غير إنسانية أو مهينة أو مؤلمة (من قبيل أحزمة شل الحركة بالصدمات الكهربائية والكراسي المقيدة للحركة) على آثار مذلة أو مهينة، وهي مشمولة بالإدانة والحظر من كل من المقرر الخاص ولجنة مناهضة التعذيب باعتبارها أساليب تُستعمل لتقييد المحتجزين (انظر A/55/44، الفقرة 180 (ج)). ويؤيد المقرر الخاص تنقيح القاعدة 31 كي تشمل حظرا للعقاب عن طريق تعليق أو تقييد الوصول إلى الماء أو الغذاء، إذ إن في ذلك انتهاكاً للمعايير الدولية المبينة في تقرير منظمة الصحة العالمية بشأن المحددات الاجتماعية للصحة، والمبادئ وأفضل الممارسات التي أعدتها لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بشأن حماية الأشخاص المحرومين من الحرية في الأمريكتين (المبدأ الحادي عشر).
	الافتقار إلى الأحكام التي تنظم عمليات التفتيش

	59 - تلقى المقرر الخاص العديد من الادعاءات بشأن إجراء عمليات التفتيش بطريقة تعسفية في أماكن الحرمان من الحرية بغية معاقبة السجناء أو إذلالهم أو تدمير ممتلكاتهم. وفي هذا الصدد، يجب أن تُدرج في القواعد مبادئ تحكم عمليات التفتيش التي تستوفي معايير الضرورة والمعقولية والتناسب (انظر لجنة حقوق الإنسان، التعليق العام رقم 16، الفقرة 8). وينبغي أن تلزم القواعد سلطات السجون بأن تكفل إجراء عمليات التفتيش بشكل سري عن طريق أفراد مدربين من جنس السجين أو السجينة، وأن يتم استحداث أساليب فحص بديلة، من قبيل عمليات المسح، كي تحل محل عمليات التفتيش عن طريق خلع الملابس وعمليات التفتيش في تجويفات الجسم، وينبغي أن تجرى عمليات التفتيش عن طريق موظفين مدربين بشكل مناسب، بما في ذلك، عند الاقتضاء، مهنيو الصحة من خارج مرفق الاحتجاز، بعد الحصول على إذن من السلطات المختصة (انظر قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات، المادة 20، وبيان الجمعية الطبية العالمية بشأن عمليات التفتيش الجسدي للسجناء (1993، بالصيغة المنقحة في عام 2005)).
	الحبس الانفرادي

	60 - كثيراً ما تسبب ممارسات الحبس الانفرادي المعمول بها في السجون في معاناة عقلية وجسدية، أو الإذلال، الأمر الذي يشكل معاملة أو عقوبة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة. وإذا استخدم الحبس الانفرادي عمدا لأغراض من قبيل العقاب أو التخويف أو الإكراه أو الحصول على معلومات أو على اعتراف، أو لأي سبب يقوم على التمييز، وإذا نجم عن استخدامه ألم شديد أو معاناة شديدة، فإن الحبس الانفرادي يمكن أن يصل إلى مرتبة التعذيب (A/66/268، الفقرات 76 و 87 و 88). ولا ينبغي فرض الحبس الانفرادي، إن فُرض أصلا، إلا في الظروف الاستثنائية جدا، كملاذ أخير، ولأقصر مدة ممكنة، مع وجود ضمانات محددة، وبعد الحصول على إذن من السلطة المختصة، وبشرط الخضوع لرقابة مستقلة.
	61 - وينبغي أن تحظر القواعد استخدام وفرض الحبس الانفرادي إلى أجل غير مسمى، إما كجزء من عقوبة مفروضة قضائيا أو باعتباره تدبيرا تأديبيا، وينبغي فرض جزاءات تأديبية بديلة لتفادي استخدام الحبس الانفرادي. وينبغي أن تحظر القواعد أيضا الحبس الانفرادي المطول وكثرة التدابير المتخذة لتجديده التي تصل إلى درجة فرضه بشكل مطول. وينبغي أن تضع القواعد حدا أقصى لمدة الحبس الانفرادي يعتبر تجاوزه حبسا انفراديا مطولا. وينبغي أن تحظر القواعد بعبارة صريحة فرض الحبس الانفرادي لأي مدة على الأحداث، والأشخاص ذوي الإعاقات النفسية أو غيرها من الإعاقات أو الظروف الصحية، والنساء الحوامل، والنساء اللواتي برفقتهن أطفال رضع، والأمهات المرضعات (انظر قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات، المادة 22، وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم، المادة 67). ولا يجوز إيداع أي سجين في حبس انفرادي، بما في ذلك أولئك الذين يقضون حكما بالسجن المؤبد والسجناء المحكوم عليهم بالإعدام، لمجرد جسامة الجريمة.
	التحقيق في جميع الوفيات أثناء الاحتجاز، وكذلك في أي علامات أو ادعاءات تشير إلى حدوث تعذيب أو معاملة أو عقوبة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة للسجناء

	62 - تتحمل الدولة عبء الإثبات بتقديم الأدلة لدحض الافتراض المسبق بأن الدولة مسؤولة عن انتهاكات الحق في الحياة والمعاملة اللاإنسانية التي ترتكب ضد الأشخاص المحتجزين لديها. وبناء على ذلك، فإن واجب السلطات بتحمل المسؤولية عن معاملة الفرد في الحبس يكون صارما على وجه الخصوص في حال وفاته (A/61/311، الفقرة 54)(). وفي هذا الصدد، فإن عدم التحقيق الفوري والشامل والمحايد في ادعاءات وقوع تعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة أو الوفاة في الاحتجاز يظل أحد التحديات الرئيسية التي تعوق مكافحة الإفلات من العقاب على مثل هذه الأعمال.
	63 - ولا يندرج القرار بإجراء تحقيق ضمن السلطة التقديرية، وإنما هو واجب بصرف النظر عما إذا كانت قد قدمت شكوى أم لا. وكان في القرار الذي اتخذته لجنة مناهضة التعذيب في القضية المعروفة، بلانكو آباد ضد إسبانيا، التي اعتُبر فيها تأخر قصير نسبيا انتهاكا للمادة 12 من اتفاقية مناهضة التعذيب، تأكيد على التفسير الذي مفاده أن التحقيق الفوري، لكي يكون فعالا، يجب أن يبدأ في غضون ساعات، أو أيام، على الأكثر().
	64 - وعلى الرغم من أن المادة 12 من اتفاقية مناهضة التعذيب لا تستبعد إمكانية قيام إدارة السجون بالتحقيق، فإن التحقيقات الداخلية في معظم الحالات تفتقر إلى الشفافية ويشوبها تضارب في المصالح. وينبغي أن يتولى التحقيق في ادعاءات التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة هيئة تحقيقات خارجية، تكون مستقلة عن من يورطهم الادعاء، على ألا تكون هناك أي صلات أو تبعية مؤسسية بين المحققين والجناة المزعومين().
	65 - ومن الأهمية بمكان أن تتضمن القواعد توجيهات مفصلة بشأن الأهداف والطرائق والمعايير العامة للتحقيقات الفعالة وإجراءات توثيق التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة، وذلك على النحو المبين في المبادئ المتعلقة بالتحقيق الفعال والمبادئ المتعلقة بالمنع والتقصي الفعالين في الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً. وينبغي أن تشترط المادة 44 بشكل أكثر تحديدا، على الإدارة أن تكفل، كحد أدنى، الإحالة إلى هيئة خارجية مستقلة تتولى التحقيق، بصرف النظر عن التحقيقات الداخلية، وذلك في جميع الشكاوى أو البلاغات عن التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، بما في ذلك العنف في السجون، والتهديد والتخويف، وكذلك حوادث الوفاة أثناء الاحتجاز (أيا كان سببها) أو بعد الإفراج بوقت قصير، وذلك دون إجراء أي فرز لتلك الشكاوى والبلاغات. وفي الحالات التي يؤكد فيها التحقيق الادعاءات بوقوع تعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، ينبغي أن يُكفل للضحايا ما يجب من تأهيل وتعويض (انظر التعليق العام رقم 3 من لجنة مناهضة التعذيب). وينبغي أن تكون هناك بروتوكولات ومبادئ توجيهية لإدارات السجون تتعلق بالتعاون مع السلطات عن طريق الامتناع عن عرقلة التحقيق وجمع الأدلة والحفاظ عليها. وحتى في حال عدم وجود شكوى صريحة (بما في ذلك في حال سحب الشكوى، شريطة ضمان أمن المشتكي)، يُجرى التحقيق إذا وجدت دلائل أخرى على وقوع تعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة (انظر مبادئ التحقيق الفعال، المبدأ 2). وعلاوة على ذلك، فإن المعلومات المتعلقة بالظروف المحيطة بوفاة أي شخص في الاحتجاز ينبغي أن تكون متاحة للجمهور، على اعتبار أن رقابة الرأي العام تتجاوز الحق في الخصوصية إلا إذا كان هناك ما يبرر خلاف ذلك. وينبغي أن تقوم إدارات السجون بصورة منتظمة بتحديد وجمع أنماط الوفيات كي تجري هيئات مستقلة المزيد من الدراسات عليها.
	66 - وينبغي أن تكفل القواعد إخضاع الأشخاص الذين يحتمل أن يكونوا متورطين في التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، على الفور وللمدة التي يستغرقها التحقيق، وكحد أدنى، لتعليق أي مهام من مهامهم التي تمكنهم من الوصول إلى المحتجزين أو السجناء لإمكان قيامهم بتقويض أو عرقلة التحقيقات (انظر مبادئ التحقيق الفعال، المبدأ 3 (ب)). وينبغي أيضا النظر بجدية في وضع برامج لحماية الشهود تشمل على نحو كامل الأشخاص من ذوي السوابق الجنائية إضافة إلى الموظفين (انظر E/CN.4/2004/56، الفقرة 40).
	حماية الفئات المستضعفة المحرومة من حريتها ومراعاة احتياجاتها الخاصة

	67 - إن عدم التمييز ضد الفئات الضعيفة والأفراد المستضعفين وتوفير حماية خاصة لهم عنصر بالغ الأهمية في واجب منع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. ويسلّم المقرر الخاص بأن جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم معرضون للإهمال والإيذاء وسوء المعاملة، إلا أن هذا الخطر مضاعف بالنسبة لفئات مهمشة بعينها. وتشمل هذه الفئات، بالإضافة إلى الفئات المحددة في القاعدة 6 (انظر الفقرة 28 أعلاه)، فئات معينة من المعتقلين أو السجناء (منهم المشتغلون بالجنس، ومتعاطو المخدرات، والمثليات، والمثليون، ومزدوجو الميل الجنسي، ومغايرو الهوية الجنسانية، وحاملو صفات الجنسين، والسجناء المرضى بالسل أو بأمراض لا شفاء منها، والأشخاص الحاملون لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز) (انظر A/HRC/13/39/Add.5، الفقرتان 231 و 257).
	68 - وقد أعرب كل من المقرر الخاص والآليات الأخرى لحقوق الإنسان عن القلق إزاء التقارير التي تفيد بارتكاب الاعتداءات الجنسية والعنف البدني على السجناء من المثليين ومغايري الهوية الجنسانية (انظر A/HRC/19/41، الفقرتان 34 و 36، و CAT/C/CRI/CO/2، الفقرة 18). وتناول المقرر الخاص أيضاً الاحتياجات الخاصة لمتعاطي المخدرات من نزلاء مراكز الاحتجاز أو المراكز الإصلاحية، والممارسة المتمثلة في منع العلاج ببدائل الأفيون عنهم كوسيلة لانتزاع الاعترافات عن طريق إثارة الأعراض المؤلمة المترتبة على الحرمان من المخدر. ويعد هذا شكلاً خاصاً من أشكال سوء المعاملة وربما التعذيب أيضا (A/HRC/22/53، الفقرة 73).
	69 - وفي تقرير صدر عام 2008 يركز على حالة الأشخاص ذوي الإعاقة المحتجزين، لاحظ المقرر الخاص أن انعدام التجهيزات المعقولة ربما يزيد من مخاطر التعرض للإهمال والعنف والاعتداء وسوء المعاملة، وإذا كانت هذه المعاملة التمييزية تنزل ألماً أو معاناة شديدين، فقد تشكل ضرباً من التعذيب أو غيره من أشكال سوء المعاملة (انظر A/63/175، الفقرتان 38 و 53). وينبغي أن يُعتَبَر توافر قدر معقول من التجهيزات في السجون ومراكز الاحتجاز شرطاً أساسياً لتحقيق المعاملة الإنسانية.
	70 - ويلاحظ المقرر الخاص أنه رغم اعتراف القواعد بوجود احتياجات معينة لفئات السجناء على اختلافها (مثل النساء، والأحداث، والأشخاص ذوي الإعاقة، والرعايا الأجانب) وتناولها لتلك الاحتياجات، فإنها لا تورِد إلزاماً بتوسيع نطاق تدابير الحماية الخاصة لتشمل الفئات المحرومة الأخرى من المحتجزين أو السجناء. ومن الضروري أن تعتمد القواعد تدابير خاصة تهدف إلى حماية حقوق الفئات المحرومة الأخرى من السجناء، وفقاً للمعايير والقواعد الدولية الراسخة (UNODC/CCPCJ/EG.6/2012/2، الصفحة 21). ويجب إيلاء اهتمام خاص لكفالة ألا يتسبب عزل أعضاء تلك الفئات في زيادة تهميشهم عن بقية المجتمع أو زيادة تعريضهم لخطر التعذيب أو سوء المعاملة (انظر على سبيل المثال، مبادئ يوغياكارتا بشأن تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالميول الجنسية والهوية الجنسانية، المبدأ 9 (أ)).
	71 - وفيما يتعلق بالسجناء الذين يتعاطون المخدرات، وفي سياق تنقيح القاعدة 22 (1)، ينبغي أن تنص القواعد على التزام بضمان توافُر جميع تدابير الحد من الضرر، بما فيها التدابير المستندة إلى براهين للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الوبائي جيم وعلاجهما، وبرامج تبادل الإبر والمحاقن، وعلاج الإدمان القائم على براهين علمية، وإتاحتها للأشخاص الذين يتعاطون المخدرات في جميع مراحل احتجازهم.
	72 - وينبغي الاستعاضة عن القاعدتين 82 و 83 بحكم ينطبق على جميع الأشخاص ذوي الإعاقة. وينبغي أن ينص هذا الحكم صراحة على حق السجناء ذوي الإعاقة في الأهلية للاستفادة من كافة البرامج والخدمات المتاحة للآخرين، بما في ذلك المشاركة الطوعية في الأنشطة وبرامج الإفراج لأداء خدمات مجتمعية، وفي السكن ضمن عموم نزلاء السجن على قدم المساواة مع الآخرين دون تمييز. وينبغي أيضاً أن يورِد الحكم صياغة واضحة لحقوق معينة منصوص عليها في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل واجب توفير تجهيزات معقولة (المادتان 5 و 14)؛ وواجب تهيئة بيئة مجهزة لتمكينهم من يسر التحرك (المادة 9)؛ وواجب ضمان قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على الوصول إلى جميع المرافق دون حاجة إلى الاعتماد على مساعدة زملائهم من السجناء (المواد 5 و 20 و 28، على سبيل المثال)؛ وواجب احترام خيارات الأشخاص ذوي الإعاقة، وإنشاء آليات فعالة لدعم صنع القرار من أجل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية أو الفكرية من ممارسة أهليتهم القانونية على قدم المساواة مع الآخرين (انظر المادتين 12 و 13).
	الحق في الحصول على التمثيل القانوني

	73 - يشكل الحصول الفوري على المشورة القانونية أثناء المرحلة الأولى من الاحتجاز، من خلال المساعدة القانونية إذا لزم الأمر، ضمانة أساسية ضد التعرض للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة (انظر مبادئ الأمم المتحدة وتوجيهاتها بشأن الحصول على المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية، الفقرة 8). فإن عدم الحصول على تمثيل قانوني عقب التوقيف مباشرة وأثناء الاستنطاق يجعل انتزاع اعتراف أو أدلة اتهام أخرى أسرع وسيلة ”لحل“ أي قضية. وللأسف، لا يتاح في كثير من الأحيان الحصول على المشورة القانونية خلال المرحلة الأولى من التوقيف. وحيثما كان ذلك متاحاً، توجد خدمات قانونية مجانية فقط كإجراء شكلي وتَقصُر عن توفير أي حماية حقيقية (A/HRC/13/39/Add.5، الفقرتان 104 و 106).
	74 - ويلاحظ المقرر الخاص أن القاعدة 93 لا تنص على وجوب توفير مشورة قانونية فورا ودونما تأخير بمجرد الاعتقال(). وينبغي أن تكفل القاعدة 93 توفير تمثيل قانوني فوري ومستقل وفعال لجميع الأشخاص المحتجزين أو المعتقلين أو المسجونين، المشتبه بهم أو المتهمين، أو المدانين (بمن فيهم المحكوم عليهم بالإعدام)، وفي جميع مراحل العدالة الجنائية، بما في أي وقت تقدَّم فيه شكوى بالتعرض للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، على أن يكون ذلك التمثيل من اختيار المعتقل نفسه، إن أتيح ذلك، وإلا فعلى نفقة الدولة. ويتاح الحصول على هذه الخدمة دونما إبطاء أو تدخل أو رقابة، وبسرية كاملة (انظر مبادئ الأمم المتحدة وتوجيهاتها بشأن الحصول على المساعدة القانونية، المبادئ 3 و 7 و 12، ومجموعة المبادئ، المبدأ 18).
	75 - وينبغي أن تكفل القاعدة 37 كذلك أن يتاح لجميع الأشخاص المحرومين من الحرية فرصاً ملائمة، ووقتاً كافياً، والتسهيلات اللازمة للاتصال والتشاور مع مستشار قانوني (انظر المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين، الفقرة 8). ويخضع الحرمان من التمثيل القانوني لتحقيق مستقل دون تأخير (انظر مبادئ الأمم المتحدة وتوجيهاتها بشأن الحصول على المساعدة القانونية، المبدأ 9). وينبغي إتاحة الوسائل المناسبة، مثل الهواتف، في جميع أماكن الحرمان من الحرية. وينبغي اتخاذ تدابير خاصة لكفالة حصول الأشخاص المنتمين إلى فئات ذات احتياجات خاصة والمعرضين بقدر أكبر لخطر سوء المعاملة، على المساعدة القانونية بصورة مجدية لهم (المبدأ 10).
	الشكاوى والرقابة المستقلة

	76 - خلال الزيارات القطرية، كثيراً ما انتقد المقرر الخاص قلة هيئات الشكاوى الداخلية المنفصلة بما يكفي عن السلطة التي يُزعَم ارتكابها لسوء المعاملة حتى يتسنى اعتبارها جهة محايدة. وفي دول كثيرة، تفتقر هذه الآليات إلى الاستقلالية والفعالية. فكثيراً ما تُرفَض الشكاوى التي يقدمها المعتقلون لاعتبارها ملفقة لغرض التهرب من العدالة أو بمبرر افتقارها إلى المصداقية.
	77 - ويشير المقرر الخاص إلى أن ما يظهر من سمات النزاهة في أي نظام من نظم الشكاوى أمرٌ أساسي حقاً لفعالية هذا النظام في مكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز تهيئة بيئة آمنة للاحتجاز(). ويجب وضع ضمانات وتهيئة فرص كافية لتقديم الشكاوى، ولضمان استقلال آليات الشكاوى وموثوقيتها وسريتها وسلامتها (انظر، على سبيل المثال، قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات، القاعدة 25 (1)). وعلاوة على ذلك، فإن حق المحتجزين في تقديم شكوى يعني تسهيل إمكانية الانتصاف ضمن إجراءات مبسطة وسريعة وفعالة أمام سلطات مختصة ومستقلة ونزيهة من أي عمل أو تقصير. ويجب وضع نظم ملائمة للتعامل مع هذه الشكاوى ومعالجتها، بما يكفل إمكانية الاتصال بمحامين مستقلين والحصول على فحص طبي مستقل في التوقيت المناسب، مع ضمان سلامة الشاكي وأمنه. ويجب أن تضع القواعد التزاماً على سلطات السجون باتخاذ تدابير فعالة لحماية الشاكين من أي شكل من أشكال الترهيب والأعمال الانتقامية والعواقب السلبية الأخرى. ومن بين التدابير الأخرى التي يمكن اتخاذها في هذا الصدد نقل الشاكي أو الموظفين المتورطين إلى مرفق احتجاز مختلف أو إيقاف الموظفين عن العمل. ومن المهم أيضاً تضمين القواعد حكماً يلزم الموظفين بإنفاذ أي قرار يقضي بجبر الضرر إنفاذا لا يتأخر عن وقته.
	78 - وتطالب الأغلبية الساحقة من الشكاوى بتحسين ظروف الاحتجاز وتوفير الخدمات الأساسية أو باتخاذ تدابير أخرى تستلزم حداً أدنى من التمويل. ويمكن معالجتها عن طريق تفويض أشخاص مستقلين مكرسين لتلقي الشكاوى البسيطة والتعامل معها، وكفالة اتخاذ خطوات في غضون فترة معقولة من الوقت لتوفير الأموال اللازمة لإنفاذ هذه الحقوق.
	79 - وعلاوة على ذلك، ونتيجة لمشاكل متعلقة بالإعاقة أو مستوى الإلمام بالقراءة والكتابة، يكون العديد من المحتجزين أو السجناء أقل حظاً وغير قادرين على ملء استمارات الشكاوى بشكل ملائم. وحسبما أشارت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية سيوراب ضد مولدوفا (Ciorap v Moldova) تقع المسؤولية على عاتق الدولة لضمان إطلاع السجناء بشكل فعال على ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات(). وينبغي أن تنص القاعدة 35 على الالتزام بإتاحة هذه المعلومات كتابةً وشفاهةً على حد سواء، وبطريقة برايل للقراءة وبصيغ سهلة القراءة، وبلغة الإشارة للصم أو لضعاف السمع، وعرضها بشكل بارز في جميع أماكن الحرمان من الحرية.
	80 - ويجب أن تنص القواعد على إنشاء آلية لتقديم الشكاوى تكون بسيطة وميسرة (على سبيل المثال عن طريق تركيب خطوط هاتفية مباشرة أو صناديق سرية للشكاوى) لفائدة الأشخاص المحرومين من حريتهم أو أي أطراف أخرى تتصرف بالنيابة عنهم (مجموعة المبادئ، المبدآن 33 (1) و (2)). وينبغي أن تيسر هذه الآلية تقديم الشكاوى دون تأخير أو رقابة إلى إدارة مكان الاحتجاز أو مؤسسة السجن وإلى السلطات القضائية والسلطات الوطنية المستقلة الأخرى المنوط بها صلاحيات التحقيق و/أو الملاحقة القضائية. ويجب أن تكون تحدد شروط تقديم الشكوى عند أدنى مستوى ممكن، ولا سيما في سياق الاحتجاز. وفي هذا الصدد، قررت لجنة مناهضة التعذيب أنه لا يُشتَرَط تقديم شكوى رسمية أو بيان صريح من الشاكي، وأن أي ادعاء يوجَّه خارج الإجراءات البيروقراطية، إما شفهياً أو خطياً، إلى انتباه أحد مسؤولي الدولة يعدّ كافيا(). وفي حالة رفض الطلب الأول أو الشكوى الأولى أو تأخير الرد دون مبرر، ينبغي أن تتاح إمكانية تقديم شكوى إلى هيئة قضائية أو سلطة أخرى (مجموعة المبادئ، المبدأ 33 (4)).
	الرقابة المستقلة

	81 - يشكل التفتيش المنتظم لأماكن الاحتجاز واحداً من أكثر التدابير الوقائية فعالية ضد التعذيب. وفي هذا الصدد، شدد المقرر الخاص على أهمية التصديق العالمي على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وإنشاء آليات وقائية وطنية مستقلة ومهنية (انظر، على سبيل المثال، المبادئ التوجيهية بشأن الآليات الوقائية الوطنية (CAT/OP/12/5)).
	82 - ويهيئ تنقيح القاعدة 55 فرصة ممتازة لدمج نظام الرصد المستقل لأماكن الاحتجاز الراسخ ذي الشقين، الذي يسمح بإجراء عمليات تفتيش من قِبَل وكالات حكومية وسلطات مختصة أخرى مستقلة تماماً عن السلطات التي تتولى مباشرة إدارة مكان الاحتجاز أو السجن (انظر البروتوكول الاختياري، المواد 5-6 و 17 و 35، ومجموعة المبادئ، المبدأ 29). وينبغي أن توضح القاعدة 55 المنقحة بعبارة صريحة أن سلطات التفتيش المذكورة آنفاً، كما هو مفهوم من النظام ذي الشقين، تستلزم وجود رقابة قضائية. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تنص القواعد على سلطة آليات الرقابة المستقلة في الدخول دون عوائق (بصفة منتظمة وبصفة خاصة)، دون إشعار مسبق، إلى جميع أماكن الحرمان من الحرية، بما في ذلك مخافر الشرطة، والمركبات، والسجون، ومرافق الاحتجاز قبل المحاكمة، ومباني الدوائر الأمنية، وأماكن الاحتجاز الإداري، ومستشفيات الأمراض النفسية، ومرافق الاحتجاز الخاصة. وينبغي أن تخوَّل حق الاستفسار والاطلاع على المعلومات والوثائق، بما في ذلك السجلات، وأن تجري مقابلات شخصية خاصة وسرية بدون مراقبة مع المعتقلين الذين تختارهم(). وأخيراً، ينبغي أن يكون باستطاعة هيئات الرصد أن تعلن ما تتوصل إليه من نتائج على الملأ وأن تتابع النتائج (قواعد الأمم المتحدة المتعلقة بحماية الأحداث المجردين من حريتهم، المبدأ 74).
	تدريب الموظفين المختصين على تنفيذ القواعد

	83 - ينبغي أن تضمن القواعد إدراج التثقيف والإعلام المتعلقين بحظر التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة في برامج تدريب موظفي السجون، مدنيين كانوا أو عسكريين، والموظفين الطبيين، وغيرهم من الأفراد ممن قد تكون لهم علاقة بحبس أي فـرد خاضع لأي شكل من أشكال الاعتقال أو الاحتجاز أو السجن أو باستنطاقه أو التعامل معه. وينبغي أن يتلقى الموظفون الطبيون تدريباً خاصاً بشأن الأحكام الواردة في دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (2000). وينبغي أن تُصمَّم برامج التدريب بحيث تتوخى توعية الموظفين بالأساليب المسموح بها والقيود المفروضة فيما يتعلق بعمليات البحث، والخطوات التي يتعين اتباعها لمنع العنف في السجون والتصدي له بالاستعانة بتقنيات لا تؤدي إلى الاستخدام المفرط للقوة. وينبغي تعزيز الجهود لكفالة اتباع الموظفين لنهج مراع للاعتبارات الجنسانية ولاعتبارات السن (انظر قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات)، وكفالة مراعاتهم للاحتياجات الخاصة للسجناء الذين ينتمون إلى فئات مهمشة، بطرق منها، مثلاً، توفير التوجيه، وعرض حالات وأمثلة عن مبادئ المساواة و عدم التمييز، فيما يتعلق بأمور من بينها الميل الجنسي والهوية الجنسانية (انظر A/HRC/19/41، الفقرة 75).
	84 - وينبغي أن تُعزز ضمن القواعد الأحكام المتعلقة بشروط ملاءمة الموظفين المدنيين المؤهلين وتدريبهم وظروف عملهم على نحو مستقل عن الشرطة والجيش ودوائر التحقيقات الجنائية. ويجب أن تتخذ السلطات خطوات لتعيين هيئة مدنية تتولى تنفيذ برامج التدريب.
	رابعا - الاستنتاجات والتوصيات
	85 - على مدى العقود القليلة الماضية، شهدت أعداد نزلاء السجون في جميع أنحاء العالم زيادة كبيرة، مما يضع عبئاً مالياً ضخماً على الدول. وتشير التقديرات إلى وجود ما يزيد عن عشرة ملايين سجين في العالم، وتتزايد أعداد نزلاء السجون في جميع القارات الخمس(). فقد أصبح إيداع الناس في السجون رد فعل تلقائيا تقريباً بدلاً من أن يكون هو الملاذ الأخير، وفق ما يتجلى من تزايد التجريم وعدم تناسُب العقوبة، والاستخدام المفرط للاحتجاز قبل المحاكمة، وطول مدد الأحكام بالسجن، وقلة استخدام البدائل التي تقوم مقام الاحتجاز (القرار 45/110، المرفق). وعلاوة على ذلك، لم يعد نظام السجون في معظم البلدان يهدف إلى الاصلاح والتأهيل الاجتماعيين للمحكوم عليهم، وإنما يهدف ببساطة إلى معاقبة المخالفين بوضعهم في المعتقلات. ويعزى عدم الامتثال للمعايير الدولية فيما يتعلق بظروف الاحتجاز إلى قلة الموارد، وإلى النهج العقابي الذي تتبعه نظم العدالة الجنائية في غالبيتها. وواضح أيضاً أن الفساد يؤدي دوراً سلبياً (انظر A/64/215 و Corr.1، الفقرة 80).
	86 - وتؤثر أزمة السجون العالمية تأثيراً سلبياً على ظروف الاحتجاز. وللإفراط في اللجوء إلى حبس الأشخاص أثر سلبي متعدد الجوانب على حقوق الإنسان. فالإفراط في إلقاء الناس في السجون واحد من الأسباب الرئيسية لاكتظاظ السجون، الأمر الذي تنجم عنه أحوال تشكل سوء معاملة، بل تعذيباً أيضاً. ويتيح تنقيح القواعد فرصة ممتازة لإعادة النظر في التزام الدول بتلبية احتياجات الأشخاص المحرومين من الحرية، مع الاحترام الكامل لكرامتهم المتأصلة وحقوقهم الأساسية، وبالالتزام الصارم بالصكوك الدولية لحقوق الإنسان.
	التوصيات

	87 - يكرر المقرر الخاص التأكيد على أهمية المبدأ القائل بضرورة احتفاظ الأشخاص المحرومين من حريتهم بحقوق الإنسان غير القابلة للتقييد وسائر الحريات الأساسية، إلا في الحالات التي يقتضي فيها الحبس بوضوح فرض قيود مسموح بها قانوناً عليهم (قرار الجمعية العامة 67/166).
	88 - ويدعو المقرر الخاص جميع الدول إلى ما يلي:
	(أ) تطبيق مجموعة المعايير الإجرائية والضمانات المذكورة في هذا التقرير، كحد أدنى، على جميع حالات الحرمان من الحرية، بوصفها القانون والسياسة الواجب اتباعهما؛
	(ب) تجديد التزامها بتوفير ظروف إنسانية في أي مكان من أمكنة الحرمان من الحرية وتنفيذ الحد الأدنى من المعايير الواردة في القواعد بصورة شاملة؛
	(ج) مواكبة التطورات الحديثة في القواعد والمعايير الدولية واعتماد التشريعات والممارسات - كحد أدنى - التي تتوافق مع القواعد؛
	(د) بذل كل جهد ممكن لضمان التنفيذ الكامل والفعال لجميع المبادئ الأساسية الواردة في المعاهدات الدولية، والاجتهاد القضائي الإقليمي والدولي والصكوك القائمة على أحدث المعايير والمبادئ التوجيهية، من قبيل القواعد؛
	(هـ) السعي للتقليل من الاحتجاز قبل المحاكمة وإجراء إصلاحات شاملة لقطاع العدالة بغية تعزيز استخدام بدائل للاحتجاز قبل المحاكمة وعقوبات الحبس؛
	(و) الإعلان بعبارات لا لبس فيها بأن معاملة جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، مع احترام كرامتهم، قاعدة أساسية وواجبة التطبيق عالمياً، ولا يمكن أن يكون تطبيق هذه القاعدة، كحد أدنى، رهينا بالموارد المادية المتوافرة في الدولة الطرف؛
	(ز) التصدي لتعرض الأشخاص المحرومين من حريتهم لظروف احتجاز ومعاملة وعقوبة تصل إلى حد المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والحد من ذلك؛
	(ح) تخصيص موارد كافية، بما في ذلك توفير موظفين مدربين تدريباً ملائماً، لكفالة استيفاء تلك المعايير على نحو تام؛
	(ط) الاستفادة من المساعدة التقنية التي تقدمها كيانات الأمم المتحدة المختصة والمجتمع الدولي لتعزيز القدرات والبنية التحتية الوطنية في مجال القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة الأشخاص المحرومين من الحرية؛
	(ي) العمل بنشاط مع فريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بالقواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء الذي أنشأته لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، بهدف تبادل المعلومات عن الممارسات الجيدة والتحديات، سعيا إلى التأكد من أن القواعد المنقحة تعكس التطورات الحديثة في العلوم الإصلاحية وأفضل الممارسات في هذا المجال، وتنفيذ القواعد على الصعيد الوطني.
	89 - ويدعو المقرر الخاص فريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح العضوية إلى ما يلي:
	(أ) أخذ الاقتراحات المطروحة في هذا التقرير في الاعتبار أثناء المداولات المقبلة وفي التنقيحات المقترح إدخالها على القواعد؛
	(ب) توفير الوسائل المالية اللازمة لمواصلة دعم عملية التنقيح؛
	(ج) مواصلة الترحيب بالمشاركة الفعالة في عملية الاستعراض من قبل منظمات المجتمع المدني المتخصصة والعمل على ضمان هذه المشاركة.

