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تقرير المقررة الخاصة المعنية باستقالل القضاة والمحامين بشونن بعثتاوا
إلى تونس* **

موجز
ذهبتتا اررتتخلاص اااعتتة ارسنقتتة ا ت ر ل الرضتتاص وانيتتامت نس يفتتورة ر يةتتااص ا قتتة ر
الفرتص من  27يفشخلةن الثاين/روفمرب نس 5كارون األول/دةسمرب  .2014وكان الغخلض من الزةتااص
الوق تتوى عا تتظ مال تتة ريف تتاد السدال تتة ر البا تتد منت ت تتواص ع تتاد  ،2011قبت ت لن لت ت ال شت تخلةسا
وارؤ سا الدائمة حم الروارت واهلقئا ارؤق ة اليت ا حد ا خ ل الفرتص االر رالقة.
وقا اتتا اررتتخلاص اااعتتة ،خ ت ل يةااًتتا ،عتتدداؤ متتن كبتتاا ارستتؤولت ا تتومقت ر ويااص
الس تتدل ،وويااص مر تتو الرس تتان والسدال تتة االر رالق تتة ،وويااص الداخاق تتة ،وويااص الش تتؤون ااااجق تتة،
وائقة اهلقئة الوق قة لإلشخلاى عاظ الرضاء السديل ،وعتدداؤ كبتًاؤ متن الرضتاص متن سقتي مست وةا
االخ صاص الرضائي ،ووكق الدولة الساد مبح مة ال سرقت وعتدداؤ متن ارتدعت الستامت ،و ثاتي
اهلقئتتة الساقتتا رتتو الرستتان وا خلةتتا األ ا تتققة ،وهقئتتة ا رقرتتة وال خلامتتة .وال رتتا لةضتاؤ حمتتامت
و ثاتتت لامع م تتي ارتتدين واألو تتا األكادمقتتة ووك تتاال األمتتغ ار ح تتدص واًهتتا م تتن ارنيفم تتا
ا ومقة الدولقة.
__________

* ةصدا موجز ه ا ال رخلةخل جبمقي الاغا الخل قة .لما ال رخلةخل رفسه ،الوااد ر مخلفق ه ا اروجز ،فقصدا الاغتة التيت
قدد هبا و السخل قة فرط .
** يفأخخل يفردمي ه ه الو قرة.
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وةُست ل ال رخلةتتخل امحتة عامتتة عتن ريفتتاد السدالتة ونتااةتته الد ت وايف والرتتاروين .ور ا تتزء
الثاين من ال رخلةخل ،يفستخلض اررتخلاص اااعتة ا ت ن اجاًا وشتوااالا شتأن ارستائ ال القتةو ةل تخلواص
اع متتاد نتتتاا قتتاروين شتتام ب ةا اال ت ر ل وا قتتاد والنزاهتتة وارستتاءلةب ةة اخ قتتاا الرض تتاص
ويفسقق تتنلغ والش تتخلو ار سار تتة مب تتدص والةت ت لغب ةد ارقزارق تتة ود تتخلوى السمت ت ب ة ندااص ال تتدعاو ،
واألريفم ت ت تتة والج ت ت ت تخلاءا الداخاق ت ت تتة ،ويف ت ت تتأخخل الج ت ت ت تخلاءا الرض ت ت تتائقة ،والوع ت ت تتول نس السدال ت ت تتةب
ةو ال لدةت تتدا واالع ت تتداءا وارست تتداد ا ماةت تتةب ةي النقا ت تتة السامت تتةب ةح انيت تتاكغ السس ت ت خلةةب
ة اني تتامونب ةيف ال سا تتقغ وال تتداة و ن تتاء الر تتداا  .وخت ت ت غ ارر تتخلاص اااع تتة يفرخلةخله تتا ر تتدمي
يفوعقا نس سقي لعحاا ارصاحة ارسنقت األمخل.
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أواا -مقدمة
 -1ياا اررخلاص اااعة ارسنقة ا ت ر ل الرضتاص وانيتامت ،اتا خلةق كنتول ،يفتورة ر الفترتص
من  27يفشخلةن الثاين/روفمرب نس  5كارون األول/دةستمرب  2014نتاءؤ عاتظ دعتوص متن ا ومتة.
فوقفا عاتظ مالتة ريفتاد السدالتة واكتز  ،وجته ختاص ،عاتظ ارستاعي التيت يفبت هلا يفتورة لضتمان
ا ر ل الرضاء واردعت السامت وانيامت ومحاة لغ وخضتوعلغ لامستاءلة ،وعاتظ السربتا التيت
م ن لن متنسلغ من لداء ملاملغ صواص فسالة وكافقة وم ئمة.
 -2وياا اررخلاص اااعة مدن يفورة الساعمة وقخلمبالقة ورا  .وال را ويةخل الستدل ومرتو
الرستتان والسدالتتة االر رالقتتة ومستتؤولت افقستتي ارست و ر ويااص الداخاقتتة وويااص الشتتؤون ااااجقتتة
وويااص ال نمقتتة واال ت ثماا وال س تتاون التتدويل ،فض ت ؤ ع تتن لعض تتاء متتن ا ا تتة ال تتوت ال أ قس تتي.
وال را لةضاؤ خلئقة اهلقئة الوق قة لإلشخلاى عاظ الرضاء السديل ،ال يف ةشتغ  ،ر الوقتا رفسته،
منص الخلئقة األول ني مة ال سرق  ،و الخلئقة األول لامح مة الدااةة ،والخلئقة األول لتدائخلص
انيا ت تتبا  ،والت ت تخلئقة األول ني م ت تتة اال ت ت ت ئناى ر يف ت تتورة الساع ت تتمة ،والت ت تخلئقة األول ني م ت تتة
اال ت ئناى ر را ت  ،وائ تتقة اني م تتة اال دائق تتة ر قخلمبالق تتة ،ووكق ت الدول تتة الس تتاد ل تتد حم م تتة
ال سرق  ،ومساعد الوكق الساد لد حم متة اال ت ئناى ر يفتورة الساعتمة ،والوكقت الستاد لتد
حم مة اال ئناى ر را  ،ومساعد وكق ا ملواةة لد اني متة اال دائقتة ر قخلمبالقتة ،ومتدةخل
الرضاء السس خليف ،والوكق الساد لد حم مة اال ئناى السس خلةة ر يفورة الساعتمة ،ولعضتاء
آخخلةن ر الساطة الرضائقة .ور األخً ،قا اا اررخلاص اااعة لعضاء ارلتن الرارورقتة فضت ؤ عتن
ثاتي اهلقئتة الساقتا رتتو الرستان وا خلةتا األ ا تقة ،وهقئتتة ا رقرتة وال خلامتة ،وا متي ارتتدين،
واألو ا األكادمقة ،ووكاال األمغ ار حدص ،واً ذلك من ارنيفما ا ومقة الدولقة.
 -3ويفسخلا اررخلاص اااعة عتن شت خلها ومتة يفتورة عاتظ يفقستً و تي خلرتاما اج ماعتا
ومفو تتقة
مافت ومفقتد متتي مفتق ا ت ر لقة والة لتتا .ويفشت خل لةضتاؤ ارنستق اررتقغ لفمتتغ ار حتدص ق
األمغ ار حدص السامقة رو الرسان ةارفو قة ر يفورة عاظ يفساوهنما ومساعدًما الرقمت.

ثانيا -نظام العدالة
ألف -السياق السياسي

الحديث

 -4شلد يفورة ار فا ة شتسبقة لامطالبتة ورتو الرستان األ ا تقة والسدالتة االج ماعقتة
دل ر  17كارون األول/دةستمرب  2010ويفوجتا التامتة تالخلئقة تن عاتي ر  14كتارون
الثاين/ةناةخل  .2011و ستد ذلتك دخاتا ر فترتص ار رالقتة يفساقبتا خ هلتا ت و م ومتا مؤق تة
عاتتظ ا تتغ .ومن ت اع متتاد الد ت وا ا دةتتد ر  26كتتارون الثاين/ةنتتاةخل  ،2014ريفمتتا يفتتورة
ار خا تتا خلرارقتتة ر يفش تخلةن األول/لك تتو خل  ،2014وار خا تتا ائا تتقة ر يفش تخلةن الثتتاين/روفمرب
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وكتتارون األول/دةستتمرب  .2014و تتق وس الربرتتان ال ت يف ار خ ت متتؤخخلاؤ ،وارسرتتد ألول متتخلص ر 2
كارون األول/دةسمرب  ،2014مسؤولقة نقخلاا الرتوارت األ ا تقة و تائخل الاتوائت ال نفق ةتة ار سارتة
إع ح النيفاد الرضائي عاظ النحو ارنصوص عاقه ر الد وا.
 -5وقتتد كتتان الرضتتاء ر يفتتورة شتتدةد ال بسقتتة لاستتاطة ال نفق ةتتة ،نذ كتتان ائتتقة ا ملواةتتة
ةخللس ا اة األعاظ لارضاء السا ق ر مت كان ويةخل السدل ة وس منص رائ ائتقة ا اتة.
يفست االبقة لعضاء ا اة ال يف كان ة خ قخلااايفه أاابقة األعوا متي
وكارا الساطة ال نفق ةة ق
يفتتخلجقت عتتو التخلئقة لو عتتو رائت التخلئقة عنتتد يفستتادل األعتوا  .وكارتتا الستتاطة ال نفق ةتتة
يف ح غ نس مد سقد ر نجخلاءا اخ قاا الرضاص ولعضاء النقا تة السامتة ويفسققتنلغ وررالتغ وعتزهلغ
ويفأدةبلغ ويفداةبلغ.
 -6ور لعر تتاا الث تتواص ،ر تتل ق تتارون ال نيف تتقغ ارؤق تتا لاس تتاط السمومق تتة عا تتظ نرش تتاء تتاطة
قضائقة مؤق ة ل حم ا اتة األعاتظ لارضتاءة . 1فأرشتئا اهلقئتة الوق قتة لإلشتخلاى عاتظ الرضتاء
السديل اع بااها هقئة مؤق ة مس راة يف م ي اال ر لقة الدااةة وارالقتة ل تي يفشتخلى عاتظ ارستاا
ارلت لارضتتاص ا الستتت ولعضتتاء النقا تتة السامتتةة . 2واايفئت أتي لن ذلتتك تتخلوايف ال ت سادص رتتة النتتاس
ر النيفاد الرضائي سد عرود من يفدخ الساطة ال نفق ةة ويفأ ًهتا عاتظ ا ت ر ل الرضتاء ونقامتة
السدل عاظ الوجه الساقغ.
 -7ور لةاا/متتاةو  ،2012لعفتتي قض تتاصا ولعضتتاء ر النقا تتة السام تتة فتتا عتتددهغ الثم تتارت
مبوج ت ق تخلاا موقتتي متتن ويةتتخل الستتدل .وختشتتظ اررتتخلاص اااعتتة لن يف تتون ق تخلااا العفتتاء لتترتد
األعتتول ارخلعقتتة و تتمارا انياكمتتة السادلتتة و يف رقتتد الرتتارون األ ا تتي لارضتتاص ارسمتتول تتهة. 3
ويفؤكد سض الشلادا لن ه ا الرخلاا األمتاديف ا ارت جتاء ا ت عا ة لاتخلليف الستاد الت يف تالت
الع ح جخلاء عدد خضوع الرضاء لافحل التودقفي .وعامتا اررتخلاص اااعتة لن الرتخلاا خاتق
مالتتة قاتتق شتتدةد لتتد الرضتتاص عاتتظ لمتتنلغ التتودقفي .وهتتي يفستتخلا عتتن قارلتتا نياء ال تتأ ً الستتا
الت يف م م ت لن ة تتون قتتد يفخليف ت عاتتظ ه ت ه العفتتاءا ا ماعقتتة ر ا ت ر ل ا لتتاي الرضتتائي
ك .
 -8و اغ اررخلاص اااعة لن سض الرضاص مت نتوا متن الطستن ر هت ا الرتخلاا األمتاديف ا ارت
لتتد اني متتة الدااةتتة .وقق ت نن  32قضتتقة ن تتافقة كارتتا ال يف تزال مسخلو تتة عاتتظ ه ت ه اني متتة
مت قا اا اررخلاص اااعة ائقة الرضاص.
__________

ة1
ة2
ة3
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قارون يفأ قسي عدد  6لسنة  2011مؤاخ  16كارون األول/دةسمرب  ،2011الفص .22
قار تتون ل ا ي عدد  13لسنتتة  2013مؤاخ  2لةاا/ماةو  ،2013الفص .22
قارون عدد  5لسنة  1969مؤاخ  24كارون الثاين/ةناةخل  1969ة ساق نرقت الرارون عتدد  29لستنة 1967
مؤاخ  14متوي/ةولقه .1967
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 -9ويفساغ اررخلاص اااعة ا لود اهلامتة التيت ت لا خت ل الفترتص االر رالقتة لعت ح ويفسزةتز
ا ر لقة النيفاد الرضائي وفرتاؤ لامستاةً الدولقتة ،طتخل منلتا نرشتاء اهلقئتة الوق قتة لإلشتخلاى عاتظ
الرضتتاء الستتديل ،التتيت متثت خطتتوص نس األمتتاد مراارتتة تتا اة األعاتتظ لارضتتاء الت يف ماتتا حماتته.
ويفستتخلا اررتتخلاص اااعتتة عتتن يففادهلتتا شتتأن واود يفرتتااةخل متتن مصتتادا ش ت يففقتتد تتأن نرشتتاء ه ت ه
اهلقئ تتةة ، 4ال تتيت يف تتألف م تتن لاابق تتة من خب تتة  ،ك تتان خط تتوص ر ارس تتاا الص تتحقت عا تتظ داا يفسزة تتز
ا ر لقة الرضاص من خ ل ال سققنتا األختًص التيت ققت نهنتا ُااَّبتا فقلتا اع بتااا ال فتاءص عاتظ
االع بااا السقا قة.

باء -األحكام

الدستورية 

 -10ةنل الباا ااامة من الد وا عاظ الساطة الرضائقة اع بااها فخلعاؤ متن فتخلوع الدولتة
الث ة .وةش م عاظ مارا هامة ال ر ل الرضاص وقضاص النقا تة السامتة وانيتامت اع بتااهغ
ا لا الفاعاة الخلئقسقة ر النيفاد الرضائي.
 -11وةس ت تترب ا ات تتة األعات تتظ لارضت تتاء ،ارنشت تتأ مبوج ت ت الفصت تتول  112و 113و 114مت تتن
الد وا ،مسؤوالؤ عن مسن ً الرضاء وا ت ر له .وة تون هت ا ا اتة متن لا ستة هقاكت هتي
جماة الرضاء السديل ،وجماة الرضاء الداايف ،وجماة الرضاء ارايل ،وا استة السامتة لامعتالة
الرضتائقة الث تة .وصت ل كت جماتة متن ا تالة الث تة ر يفرخلةتخل ارستاا ارلت لارضتاص وارتدعت
السامت ور اختاذ ال دا ً ال أدةبقة .لما ارسائ ار سارة والةة كت هق ت متن اهلقاكت األا ستة التيت
ة ون منلتا ا اتة األعاتظ لارضتاء ،و رتكقب ته ويفنيفقمته والجتخلاءا ار بستة لدةته فقضتبطلا قتارون
منفص ت  .وةؤكتتد الد ت وا ر الفص ت  113لن ا اتتة األعاتتظ لارضتتاء ة م تتي ال ستتقً ال ت ا ،
وةضتتمن لامعاتتة ا ت ر له الداايف وارتتايل ولقتته نعتتداد مشتتخلوع مقزارق تته ومناقش ت ه لمتتاد الاعنتتة
ارخ صة مبعاة رواا الشس .
 -12وةنش تتد الد ت ت وا لةضت تاؤ اني م تتة الد ت ت واةة وع تتفلا هقئ تتة قض تتائقة مست ت راة يف تتوس مخلاقب تتة
د ت ت واةة الرت توارت نس جارت ت ارل تتاد األخ تتخل ارس تتندص نلقل تتا مبر ض تتظ الد ت ت وا .و قض تتبط ق تتارون
منفصت يفنيفتتقغ اني متتة الد ت واةة والجتخلاءا ار بستتة لتتدةلا والضتتمارا التتيت ة م تتي هبتتا لعضتتادها.
و ال تتافة نس ذلتتك ،يفتتنل يفوتئتتة الد ت وا عاتتظ لن الدولتتة يفرتتود عاتتظ مبتتدل الفصت تتت الستتاطا
وال تواين قنلتتا .ويفشتتً ال وتئتتة لةضتاؤ نس لن الدولتتة لت لن يفضتتمن عاوةتتة الرتتارون وامترتاد ا خلةتتا
ومرو الرسان وا ر لقة الرضاء وارساواص ر ا رو والواجبا ت سقي ارتواتنت وارواتنتا .
وةؤكد الفص  20من الد وا لةضاؤ يفغاق االل زاما الدولقة لادولة عاظ الرارون الداخاي.

__________
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قارت ت تتون ل ا تتي ع تتدد  13لسن ت تتة  2013م تتؤاخ  2لةاا/م تتاةو  ،2013الفص تتول  .11-5يفض تتغ اهلقئ تتة ارؤلف تتة
متتن  20عض تواؤ  15عض تواؤ من خب تاؤ ة 10قضتتاص ةن ختتبلغ ريف تخلادهغ ،و ستتة لعضتتاء م تتن ا تتً الرضتتاص ةن ختتبلغ
م ت ا اتة التوت ال أ قستي أاابقتة مطارتة متتن قائمتة ارخلشتحت يفضتسلا نتة االر خا تا  ،و ستة قضتتاص
لو متتدعت عتتامت مسقَّنتتت صتتف لغ الخل قتتة ةال تخلئقة األول ني متتة ال سرق ت  ،ائقس تاؤ ،ووكق ت ال قدولتتة الستتاد لتتد
حم متتة القسرقت  ،ووكقت الدولتتة الستتاد متتدةخل ارصتتا السدلقتتة ،وار ف قرتتد الستتاد ارشتتخلى عاتتظ ال فردةتتة السامتتة تتويااص
السدل ،وائقة اني مة السرااةة .
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جيم -الايكل التنظيمي للمحاكم
 -13ة تتألف ريف تتاد اني تتاكغ ر يف تتورة م تتن ف تتخلوع منفص تتاة ،ع تتديل ونداايف وم تتايل ود ت ت وايف.
وةشتتم ريفتتاد حمتتاكغ الرض تتاء الستتديل حم متتة ال سرق ت  ،وحم تاكغ اال ت ئناى وانيتتاكغ اال دائق تتة
وحمتتاكغ الن توامي التتيت يف تتألف متتن دوائتتخل جزائقتتة ومدرقتتة ،وةشتتم لةض تاؤ حم متتة عرااةتتة .وةضتتغ
الرضاء حماكغ عس خلةة.
 -14ويفرتتود حم متتة ال سرق ت  ،التتيت ةرتتي مرخلهتتا ر يفتتورة الساعتتمة ،مرتتاد حم متتة اال ت ئناى
النلائقتتة مقتتث يفنيفتتخل ر ا وار ت الرارورقتتة اردرقتتة وا زائقتتة عاتتظ متتد تواء .وهنتتا  10حمتتاكغ
ا ت ت ئناى ختت ت ل تتالنيفخل ر ا ت ت ئناى األم تتاد الص تتاداص ع تتن اني تتاكغ اال دائق تتة ،و 27حم م تتة
تا ر سقتي التدعاو اردرقتة وال عااةتة صتخلى
ا دائقة
منلا هقئة م ورتة متن تة قضتاص يفب ي
النيفخل عن الرقمة النردةة لادعو  .ور قاعدص اهلق ال نيفقمي لامحاكغ ،ةوجد  85حم مة متن
حماكغ النوامي مقث ة وس قاض وامد البا ر الدعاو .
 -15وهن تتا ت و حم تتاكغ ا دائق تتة عس ت خلةة دائم تتة ،وحم م تتة ا ت ئناى عس ت خلةة ر يف تتورة
الساعمة ،ودوائخل اًاد عس خلةة ،ودائخلص يفسرق عس خلةة .ولوي الطسن ر األم تاد الصتاداص عتن
انياكغ اال دائقة السس خلةة لد حم مة اال ت ئناى السست خلةة ،ت يفنيفتخل دائتخلص ال سرقت السست خلةة
ر جواربلا الرارورقة.
 -16وةوجد ر يفورة ريفاد قضاء نداايف قتائغ نفسته ة تألف متن اني متة الدااةتة التيت ختت ل
ر النزاعتتا التتيت يف تتون الدااص تخلف تاؤ فقلتتا ،ودائ تتخلص انيا تتبا التتيت خت ت ل تتالنيفخل ر مس تتا ا
الستاطا السامتة وندااًتا لاشتتؤون ارالقتة .وك تا ةرتي مرتتخله ر يفتورة الساعتمة .ور مالتة يفنتتايع
ة5
االخ صاص ت جلاييف الرضاء السديل والرضتاء الداايف ،ةُاعتأ نس جماتة يفنتايع االخ صتاص
ارؤلف من ة قضاص من حم مة ال سرق و ة من اني مة الدااةة لقنيفخل ر النزاع .وهنا ر
الوقتا ا ا تتخل هقئتتة وق قتة رخلاقبتتة د ت واةة مشتااةي الرتوارت ر ار يفتتاا يفأ تقة اني متتة الد ت واةة
ارنصوص عاقلا ر الد واة. 6

ال -اإلطار

القانوني 

 -17عاظ الصسقد الدويل ،يفسد يفورة تخلفتاؤ ر اتاين مساهتدا دولقتة ائقستقة رتو الرستان
ه تتيو ايففاقق تتة مناهض تتة ال ست ت ة وا تتًه م تتن تتخلوا ارساما تتة لو السرو تتة الرا تتقة لو ال نرس تتارقة
لو ارلقنتتة والربويفوكتتول االخ قتتاايف اراحتتق هبتتا ،والسلتتد التتدويل ااتتاص تتا رو اردرقتتة والسقا تتقة،
وااليففاققتتة الدولقتتة ماةتتة سقتتي األشتتخاص متتن االخ فتتاء الرستتخليف ،وايففاققتتة الرضتتاء عاتتظ سقتتي
لش ت ال ال مقق تتز تتد ار تخللص ،وااليففاقق تتة الدولق تتة لارض تتاء عا تتظ سق تتي لش ت ال ال مقق تتز السنص تتخليف،

__________

ة5
ة6
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والسل تتد ال تتدويل اا تتاص تتا رو االق ص تتادةة واالج ماعق تتة والثرافق تتة ،وايففاقق تتة مر تتو الطف ت ت ،
والربويفوكوالن االخ قااةان اراحران هبا شأن اشرتا األتفتال ر ارنايعتا ارستاحة ،و شتأن قتي
األتف تتال وا ت ت غ ل األتف تتال ر البغ تتاء ور ارت تواد ال امق تتة ،وايففاقق تتة مر تتو األش تتخاص ذويف
العاقة .وقد يفسلد يفورة ،مبوج السلد الدويل اااص ا رو اردرقة والسقا قة ،تأن لترتد
ويف ف مقي األفخلاد اررقمت داخ لاا قلا وااا ست لوالة لا سقي ا رو ار سارتة تأموا متن
سا لا نقامة السدل عاظ الوجه الساقغ ،وةشم ذلك يفطبقق مبادئ ارساواص لمتاد الرتارون ،وا تق
ر االر صتاى الفستال ،وا تتق ر ا خلةتة واألمتن ،وافترتاض الترباءص ،وا تق ر حماكمتتة عادلتة وعانقتتة
لماد هقئة قضائقة خم صة ومس راة ومقادةة ومنشأص و غ الرارون ،دون يفأخً ال مربا له ،ويفتوفً
الضمارا الجخلائقة األ ا قة لام لمت جبخلائغ جنائقة ،ومبدل الشخلعقة.
 -18ويفورة مازمةا ،وعتفلا دولتة تخلفتاؤ ر السلتد التدويل ااتاص تا رو اردرقتة والسقا تقة،
اع ماد يفدا ً يفشخلةسقة وقضائقة وندااةة ويفثرقفقة ،واً ذلك من ال دا ً ارنا بة مخلعاؤ عاظ ققاد
تتاطة قضتتائقة مس ت راة وحماةتتدص ونقامتتة الستتدل عاتتظ الوجتته الستتاقغ عتتن تخلةتتق ندختتال ال غق تًا
ال يمة عاظ قوارقنلا و اا اًا ار بسة حماقاؤ لضمان ايفساقلا مي ارساةً والرواعد الدولقةة. 7
 -19وةس ت ت ت ند النيفت ت تتاد الرضت ت تتائي لادولت ت تتة نس الرت ت تتارون ارت ت تتدين .وم ت ت تتغ الرت ت تتارون عت ت تتدد 29
لست تتنة  1967ارت تتؤاخ  14متوي/ةولقت تته  1967ال نيفت تتقغ الرضت تتائي لامحت تتاكغ واهلقئت تتا الرضت تتائقة
ةاردرقتتة وا زائقتتة  ،ويفخلكقبتتة ا اتتة األعاتتظ لارضتتاء ووالة تته وع ت مقايفه ةماتتا حماتته ا ن اهلقئتتة
الوق قتتة لإلش تخلاى عاتتظ الرضتتاء الستتديل  ،والرتتارون األ ا تتي لارضتتاص وارتتدعت الستتامت .وةتتنل
الرتتارون ا رتتف الت كخل عاتتظ لن الرضتتاص ا الستتت ولعضتتاء النقا تتة السامتتة مثاتتون جتتزءاؤ متتن الستتاك
الرضتتائي رفستته ةقضتتاص ب وةشتتااكون ر منتتادخلص التتدخول رفستتلا وة خخلجتتون متتن مسلتتد وامتتد هتتو
ارسلتتد األعاتتظ لارضتتاءب ويفطبتتق عاتتظ الرضتتاص ولعضتتاء النقا تتة السامتتة األم تتاد رفستتلا لو لم تتاد
م شاهبة جداؤ فقما ة ساق إجخلاءا االخ قاا وال سقت ويفرققغ األداء والرتققتة والجتخلاءا ال أدةبقتة.
ومبوج ت ت الرت تتارون عت تتدد  13لست تتنة  2013ارت تتؤاخ  2لةاا/مت تتاةو  ،2013مات تتا اهلقئت تتة الوق قت تتة
لإلشتخلاى عاتتظ الرضتتاء الستتديل حمت ا اتتة األعاتتظ لارضتتاءب وال يفتزال لم تتاد الرتتارون عتتدد 29
لسنة  1967اليت ال يف سااض مي الرارون عدد  13لسنة  2013ااةة.

ثالث ا -التحوودياا التووي تواجووال اسووتقالل ونزا ووة السوول ة القضووا ية وإدامووة العوودل
على الوجال السليم
ألف -ضرورة اعتما إطار دانوني شامل
 -20نن الجنايا اليت مررلا الد وا ر قطاع السدل ةنبغي لن يف عسد عاتظ لاض الواقتي.
وم تتن واجت ت الربر تتان لن ةس م تتد الرت توارت ال يم تتة ل فسقت ت ا ا تتة األعا تتظ لارض تتاء وا تتول هناة تتة

__________

ة7
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رقستتان/ل خلة  ،واني متتة الد ت واةة واتتول هناةتتة يفش تخلةن األول/لك تتو خل  .2015وةنبغتتي لن يف تتون
ه ه الروارت م وائمة مي الد وا ولن يفخلاعي ارساةً واربادئ الدولقة رو الرسان.
 -21ويفساغ اررخلاص اااعة أ قة ا لود اليت لا خ ل الفترتص االر رالقتة متن لجت نعت ح
ويفسزةتتز ا ت ر لقة النيفتتاد الرضتتائي وفرتاؤ لامستتاةً الدولقتتة .اتتً لن ا تتاال االر رالقتتة لمت مسلتتا
دائم تاؤ لتتدةا  .وه ت ا متتا متتدو ر يفتتورة مقتتث ماولتتا ق توارت ار رالقتتة وهقئتتا مؤق تتة تتد
الثغخلا ر ار يفاا اع ماد يفشخلةسا جدةدص ونرشاء مؤ سا دائمة ويففسقالا.
 -22وم تتن ال ت يد ،ر اع ر تتاد ارر تتخلاص اااع تتة ،نع ت ح ال ش تخلةسا ار سار تتة النيف تتاد الر تتاروين
نع ت ماؤ شتتام ؤ متتن لج ت يفنفق ت الد ت وا و تتمان وجتتود تتاطة قضتتائقة مس ت راة وريفتتاد حم تتغ
لقامة السدل.

باء -ااستقالل والحيا والنزا ة والمساءلة
 -23ة تتخلس الفص ت  102متتن الد ت وا الستتاطة الرضتتائقة اع بااهتتا تتاطة مس ت راة يفضتتمن
نقام ت ت تتة الس ت ت تتدل ،وعاوة ت ت تتة الد ت ت ت ت وا ،و ت ت تتقادص الر ت ت تتارون ،ومحاة ت ت تتة ا ر ت ت تتو وا خلة ت ت تتا  .وة فت ت ت ت
الفصت ن  102و 103كت لك مبتتدل ا ت ر ل الرا تتي كفتتخلد ،ومبتتادئ ا قتتاد والنزاهتتة وال فتتاءص
وا خلص .وةنل الفص  109عاظ ميفخل ك يفدخ ر ً الرضاء.
 -24وقتتد ا ت مسا اررتتخلاص اااعتتة نس ش ت او عدة تدص متتن قضتتاص وحمتتامت عاتتظ متتد تواء
شتأن عتدد ا ت ر ل الرا تي كفتخلد ،وققت هلتا نن م افحتة الفستتاد الرضتائي يف صتدا األولوةتتا .
ويفود اررخلاص اااعة يفساقط الضوء عاتظ خطتوص نلا قتة يف مثت ر رتل الفصت  130متن الد ت وا
عات تتظ نرشت تتاء هقئت تتة ا وكمت تتة الخلشت تتقدص وم افحت تتة الفست تتاد كلقئت تتة مس ت ت راة .ويف م ت تتي ه ت ت ه اهلقئت تتة
ص ت مقا ال حرقتتق ر الرطتتاعت الستتاد وااتتاص ،وهلتتا دوا ما تتغ ر تتمان ارستتاءلة ،مبتتا ر
ذلك مساءلة الساطة الرضائقة ،ور يفسزةز مصداققة ريفاد السدالة والثرة فقه.
 -25و س تتا ارر تتخلاص اااع تتة ش ت او ش تتأن م تتا ةيفل تتخله س تتض الرض تتاص م تتن ار رائق تتة ولق تتز ر
ال سام مي انيتامت ومتوكاقلغ .وعامتا لن الرضتاص ةطخلمتون عاتظ انيتامت لو عاتظ متوكاقلغ لمقارتاؤ
ل تتئاة شخصتتقة لو عتتفقرة ال عتتاة هلتتا وقتتائي الرضتتقة ل نتتاء جاستتا اال ت ماع ،رصتتد نا تتاكلغ.
ويفس ر تتد ارر تتخلاص اااع تتة اع ر تتاداؤ جايم تاؤ لن ه ت ه االدع تتاءا خط تتًص لاغاة تتة ويفس ت حق نج تخلاء لرق تتق
مفص شأهنا .وةنبغي لن يفسخلض ه ه األدلة عاظ ا اة األعاظ لارضاء ال يف لرشد مؤخخلاؤ.
 -26ويفس ر تتد ارر تتخلاص اااع تتة لن م تتن ارل تتغ لن ل تتخلص يف تتورة عا تتظ يف تتوفخل الض تتمارا ال يم تتة
ل فالة ا ر ل الرضاص فساقاؤ ،نذ ةنبغي ،عاظ بق ارثال ،لن يف اح لارا ي نم ارقة الاعوء نس
هقئة مس راة ،مث ا اة األعاتظ لارضتاء ،عنتدما يف تون ا ت ر لق ه ملتددص ،وةنبغتي لن ة ضتمن
الرارون األ ا ي ا دةتد لارضتاص جتزاءا حمتددص يفطبتق عاتظ متن ةستسظ نس ال تأ ً عاتظ الرضتاص
دون مربا.
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 المجلس األعلى ١

للقضاء


 -27يف سي يفخلكقبة ا اة األعاتظ لارضتاء ل قتة كترب النستبة ال ت ر لقة الستاطة الرضتائقة
نذ نره مطال أن ة ون مو وعقاؤ وعادالؤ ومس ر ؤ عند اخ قاا الرضاص.

 -28وةنل الد وا عاظ لن ك هق متن اهلقاكت األا ستة التيت ة تون منلتا ا اتة ة تألف
اث تاه متتن قضتتاص ةقضتتاص جالستتون لو لعضتتاء النقا تتة السامتتة  ،وة تتألف الثاتتث ار برتتي متتن ذويف
تت
االخ صتتاص ارست رات متتن اتتً الرضتتاص .فأمتتا األعضتتاء الرضتتاص ،فقن خت لااتتبلغ ر متتت يفُست َّ ُ
البرقتتة متتن الرضتتاص ولعضتتاء النقا تتة السامتتة صتتف لغ الخل قتتة .ووفر تاؤ لافص ت  ،112يف تتون لاابقتتة
لعضاء ك هق ت متن اهلقاكت األا ستة متن ارن خبتت وماا تون ملتاملغ لفترتص وامتدص متدًا تا
تتنوا  .و تتوى متتدد الرتتارون ا دةتتد عتتدد األعضتتاء ر ك ت هق ت متتن اهلقاك ت األا ستتة التتيت
ة ون منلا ا اة األعاظ لارضتاء ،وارتؤهات ل ر ختاا لو ال سقتت ،ومستاةً ذلتك ،وا لتة التيت
متاتتك لهاقتتة ار ختتاا األعضتتاء لو يفسققتتنلغ .وعنتتد نعتتداد هت ا ال رخلةتتخل ،كارتتا قتتد رُشتتخل مستتودص
لولقة رشخلوع ه ا الرارون.

المساءلة
 -٢

 -29ةتتنل الفصت  103متتن الد ت وا عاتتظ خضتتوع الرا تتي لامستتاءلة عتتن كت نخت ل منتته
ر لداء واجبايفتته .وة م تتي الرا تتي وصتتارة جزائقتتة وال م تتن مرا تايفه لو نةرافتته متتا يفخلفتتي عنتته.
لما ر مالة ال ابة ا خلمة فقم ن نةرافهب وةُساغ لمد ا الة الرضائقة الث ة اليت ة بي هلا ل ي
ةبتتا ر تا ت افتتي ا صتتارة .وةتتنل الفص ت  114عاتتظ لن الر تخلااا ار سارتتة أدة ت الرضتتاص
ة خ ها ا اة الرضائي ارس .
 -30ويف تتنل دةباج تتة مب تتادئ نغ تتالوا ش تتأن تتاو ا ل تتاي الرض تتائي عت تخلامة عا تتظ لن هت ت ه
ارب تتادئ يفف تترتض تتمنقاؤ لن الرض تتاص صض تتسون لامس تتاءلة ع تتن تتاوكلغ لم تتاد ارؤ س تتا ارنا تتبة
ارنشتتأص لصتتقارة ارستتاةً الرضتتائقة التتيت يفستتد ر متتد ذاًتتا مس ت راة وحماةتتدص وةرصتتد هبتتا لن يف م ت
قواعد الرارون والساو ا القة ارازمة لارضاص ال لن ختخلة عنلا.
 -31وة تتنل ارب تتدل  17وارب تتدل  20م تتن مب تتادئ نغ تتالوا عا تتظ لن ُل تتدَّد الج تخلاءا ال أدةبق تتة
و تتوح ر الرتتارون ولن يفخلاعتتي تتمارا انياكمتتة السادلتتة والج تخلاءا الرارورقتتة الواجبتتة ،مبتتا ر
ذل تتك ا تتق ر ارخلاجس تتة الرض تتائقة .ولت ت لن ةر تتدد الر تتارون ناش تتادا مفص تتاة ش تتأن خمالف تتا
الرضتاص التتيت يفرتيفت عاقلتا يفتتدا ً يفأدةبقتتة ،مبتتا ر ذلتك جستتامة ارخالفتتة التيت لتتدد تبقستتة الجتخلاء
ال أدة ال يف ةطبق ر الرضقة ققد البحث ةالو قرة  ،A/HRC/11/41الفرخلص . 57
 -32وةنبغت تتي و ت تتي مدورت تتة لرواعت تتد الست تتاو لو األخ ت ت لت تتدد و ت تتوح الست تتاو ارس ت ت ن خل
وا تزاءا ارطبر تتة عا تتظ كت ت هقئ تتة م تتن اهلقئ تتا الرض تتائقة .ويفخلمت ت ارر تتخلاص اااع تتة وج تتود مقث تتا
لخ ققا ارلنة لرضاص دائخلص انيا با ولعواهنا ارؤاخ متوي/ةولقته  .2010وةنبغتي لن ة توس الرضتاص
لرفسلغ نعداد ه ا النوع من مدورا قواعد الساو عاظ لن يف ون شاماة ومفصتاة يففصتق ؤ وافقتاؤ،
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وفراؤ ربتادئ نغتالوا ومبتدل الشتخلعقة .و ستد اع متاد متدورا قواعتد الستاو ر اتً ذلتك متن لقستاد
النيفاد الرضائي ،ةنبغي لن يفُنيفَّغ دواا يفداةبقة منا بة لا وعقة هبا و مان يفنفق ها.

 -33وقد اغ اررخلاص اااعة لن ال فردةة السامة ويااص الستدل ،التيت كارتا يف توس ،مبسقتة ا اتة
األعاظ السا ق لارضاء ،اختاذ الجخلاءا ال أدةبقة د الرضاص قبت الثتواص ،ال يفتزال يفضتطاي تدوا
ر ارسائ ال أدةبقة عاظ الخلاغ من ماول اهلقئة الوق قة لإلشخلاى عاظ الرضاء السديل حمت ا اتة
األعا تتظ لارض تتاء .فقع تتوي ل تتويةخل الس تتدل ،مبوج ت الر تتارون ارنش تتد لالقئ تتة الوق ق تتة لإلش تخلاى عا تتظ
الرضاء السديل ،لن مق نلقلتا اراتف ال تأدة اررتدد تد الرا تي نتاءؤ عاتظ يفرخلةتخل يفستده ال فردةتة
السامتتةة . 8ويفخليفئتتي اررتتخلاص اااعتتة لن يفُنرت هت ه الصت مقة نس ا اتتة األعاتتظ لارضتتاء .ونن كتتان
ال تتد متتن ا ت مخلاا دوا ال فردةتتة السامتتة وعتتفلا هقئتتة يفف تتق  ،فا ت ن يفا ستتة لامعاتتة األعاتتظ
لارضاء ال لويةخل السدل.
 -34ور هت ا الصتتدد ،يفُت كخل اررتتخلاص اااعتتة تتأن اهلقئتتة التتيت يففصت ر قضتتاةا يفأدةت الرضتتاص
ةنبغتتي ،عموم تاؤ ،لال يفخل طلتتا عتتاة األشتتخاص لو ا لتتة التتيت يفرتتدد ش ت و لو يفباشتتخل لرقرتتا
م ن لن يفرتيف عاقلا نجخلاءا يفأدةبقة ،ول لال يفري اهلقئة لا يفأ ً األشخاص ال ةن اشتخلوا
ه ت ه الج تخلاءا ولال ة تتون هتتؤالء متتن تتت لعضتتائلا .ور ه ت ا الصتتدد ،يفخلم ت اررتتخلاص اااعتتة
مب تتا واد ر الفصت ت  114م تتن الد ت ت وا نذ ة تتنل عا تتظ لن الرت تخلااا ال أدةبق تتة ةب تتا فقل تتا ا ا تتة
الرضائي ارس .

جيم -اختيار القضاة وتعيينام والشروط المتعلقة بمدة وايتام
 -١القانون األساسي للقضاة
 -35ةنبغ تتي لن م تتدد الر تتارون األ ا تتي ا دة تتد لارض تتاص مس تتاةً ونجت تخلاءا عادل تتة وش تتفافة
ومو تتوعقة الخ قتتاا الرضتتاص ويفسققتتنلغ ومتتدص والة ت لغ ويفتتخلقق لغ وررالتتغ وع تزهلغ ويفتتأدةبلغ .ف ت لك
مارة هامة ال ر ل الرضاص.
 -36وةنبغي لن ةررتن اال ر ل ارؤ سي لاساطة الرضائقة اال ر ل ارايل والداايف.
 -٢المؤ الا وااختيار
 -37ةنل اربدل  10من اربادئ األ ا قة شأن ا ت ر ل الستاطة الرضتائقة عاتظ تخلواص لن
ة تتون م تتن ةر تتي عا تتقلغ االخ ق تتاا لش تتغ الود تتائف الرض تتائقة لف تخلاداؤ م تتن ذويف النزاه تتة وال ف تتاءص،
وماعات عاظ يفداة لو مؤه منا بة ر الرارون .وع وص عاظ ذلك ،لت لن يفشت م ليف
تتد ال سقتتت ر ارناع ت الرضتتائقة تتدوافي اتتً تتاقمة،
تخلةرتتة الخ قتتاا الرضتتاص عاتتظ تتمارا
و تتد ال مققتتز لةتاؤ كتتان روعتته لو ل تتبا ه .وقتتد شتتدد مرتتخلا ختتاص تتا ق عاتتظ لن نجتخلاء اخ بتتااا
__________

ة8
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يفنافستقة ة تتون جتتزء منلتتا ،عاتتظ األقت  ،ك ا قتاؤ وافت ؤ متتن اال تتغ م تتن لن ةس متتد كتتأداص هامتتة ر
عماقة اخ قاا الرضاص ة ،A/HRC/11/41الفرخلص  . 30ويفضقف اررخلاص اااص لن االخ باا ال ايب
ةنبغي لن ةُ بأي اخ باا شفويف عاد ل رققغ الرضاص ال ةن قُسقَّنون ر ارست رب متن مقتث ال فتاءص
واألهاقة والنزاهتة .وةنبغتي ،عت وص عاتظ ذلتك ،نجتخلاء لرقتق كامت شتأن تاو ارخلشتت وعتحقفة
توا ره قبت يفسققنتته لضتتمان ا ت قفائه ريفلتتخل الاقاقتتة ر تتاوكه لو لرشتتط ه ،وهتتو مبتتدل جتتوهخليف ر
اا ة لرشطة الرا ي كافةة. 9
 -38وةتتنل الد ت وا عاتتظ يفستتمقة الرضتتاص تتأمخل ائا تتي نتتاءؤ عاتتظ يفوعتتقا ا اتتة األعاتتظ
لارضتتاء .وةستتمظ الرضتتاص الستتامون تتأمخل ائا تتي ستتد ال شتتاوا متتي ائتتقة ا ومتتة ،ا ت ناداؤ نس
قائمتتة ارخلشتتحت ةرتتدملا ا اتتة األعاتتظ لارضتتاء .وةتتنل الفص ت  106متتن الد ت وا عاتتظ لن
ةضبط الرارون الودائف الرضائقة السامقةة. 10
تل الر تتارون عا تتظ لن ة تتوس جل تتاي يف تتا ي لاس تتاطة
 -39ومثامتتا ذك تتخل ارر تتخلاص اااعتتة ،نذا ر ت َّ
ال نفق ةة يفسمقة الرضاص ا قاؤ سد لن خت ااهغ هقئة مس راة ،ةنبغي لال يفُخلفأض يفوعقا ه ه اهلقئة
نال ر م تتاال ا ت ت ثنائقة وا ت ت ناداؤ نس مست تتاةً اا تتخة ةسات تتن عنل تتا مست تتبراؤ .ونذا يف ب تتي اهلقئت تتة
ال نفق ة تتة يفا تتك ال وع تتقا  ،ةنبغ تتي لن ة تتون هن تتا نجت تخلاء حم تتدد ةازمل تتا ر تتدمي يفساقت ت م تتوا
أل باا عدد يفرقدها ال وعقة ة اح لاعملوا االت ع عاقه .ومن شتأن ذلتك لن ةستزي الشتفافقة
وارساءلة ر عماقا االخ قاا وال سقت ة ،A/HRC/11/41الفرخلص . 33
 -٣الشروط المتعلقة بمدة واية القضاة وتردياتام
 -40وفرتاؤ لافصت  114متتن الد ت وا ،فتتإن كت جماتتة متتن ا تتالة الرضتتائقة الث تتة ةجماتتة
الرض تتاء الس تتديل وجما تتة الرض تتاء الداايف وجما تتة الرض تتاء ار تتايل مس تتؤول ع تتن الب تتا ر ارس تتاا
ارلت لارضتتاص .وال ة ضتتمن الد ت وا ليف لم تتاد حمتتددص شتتأن األمتتن التتودقفي لارضتتاص ،نذ ةتتنل
الفص ت  107فر تتط عا تتظ لال اةنر ت الرا تتي دون ا تتاه ،وال ةس تتزل ،كم تتا ال م تتن نةراف تته ع تتن
السم  ،لو نعفاده ،لو يفساقط عرو ة يفأدةبقة عاقه ،نال ر ا اال وتبق الضمارا اليت ةضبطلا
الرارون ،ومبوج قخلاا مسا من ا اة األعاظ لارضاءا.
 -41ويفشدد اررخلاص اااعة عاظ تخلواص يفرقتد الرتارون األ ا تي ا دةتد لارضتاص اربتدل  18متن
اربادئ األ ا قة شأن ا ر ل الساطة الرضائقة ار ساق مبسألة األمن الودقفي ،وذلك إةخلاد رتل
ةرضي سدد جواي عزل الرضاص لو نةرافلغ عن السم نال لسعز لو او لسالتغ اتً قتاداةن عاتظ
لداء ملاملغ .وهي يفسخلا عن قارلا نياء واود مساوما عن رر قضاص دون موافرة مسبرة منلغ.

__________

ة 9مبادئ نغالوا شأن او ا لاي الرضائي ،الرقمة .4
ة 10يفتتخلد ر الفص ت  7ةم تتخلااؤ متتن الرتتارون عتتدد  29لستتنة  1967متتؤاخ  14متوي/ةولقتته  ،1967قائمتتة يف ضتتمن
الخلئقة األول ني مة ال سرق ووكق الدولة الساد لد حم مة ال سرق ووكق الدولة الساد متدةخل ارصتا السدلقتة
وار فرتتد الستتاد تتويااص الستتدل وائتتقة اني متتة السرااةتتة والتخلئقة األول ني متتة اال ت ئناى تتورة الساعتتمة والوكقت
الساد لد حم مة اال ئناى ورة الساعمة.
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 -42وا مسا اررخلاص اااعة لةضاؤ نس شواا يف ساق إعادص يفسقت الرضاص سد جتاويهغ ن
ال راعتتد الاشتتادةة ةانيتتددص ر تتن الس ت ت مستتبما ذُكوتتخل وس ت اليفتتخلوى ودون ايفبتتاع مستتاةً
وا تتحة .وعمت ؤ اربتتدل  12متتن اربتتادئ األ ا تتقة شتتأن ا ت ر ل الستتاطة الرضتتائقة ،ةنبغتتي لن
ة ف ت الرتتارون األ ا تتي ا دةتتد لارضتتاص رتتاء الرا تتي ر منصتتبه نس متتت اواتته تتن ال راعتتد
اللزامقة لو ار لاء الفرتص اررخلاص ل ولقه ارنص .
 -43وةس ند ريفاد يفخلققة الرضاص مالقاؤ نس مبدل األقدمقةة . 11و ال تافة نس ااتربص ،ةنبغتي لن
ةس ند ريفاد الرتققة ،وفراؤ لامبدل  13من اربادئ األ ا قة شأن ا ر ل الساطة الرضتائقة ،نس
عوام مو وعقة وال قما ال فاءص والنزاهة.
 -44ومالق تاؤ ،ة تتوس ائتتقة حم متتة اال ت ئناى يفرقتتقغ لداء الرضتتاص ،مبتتن فتتقلغ ارسقنتتون متتدةثاؤ
ال ت ت ةن صضت تتسون لف تترتص اخ بت تتاا يف تتدود ت تتنة وام تتدص ،ست تتد لخ ت ت اليف الوكق ت ت الس تتاد وعات تتظ ت تتوء
م ميفا ائقة اني مة اليت ةسم هبا الرا ية . 12ويفس رد اررخلاص اااعة جايمتة لن اتة ماجتة
نس اع ماد نجخلاء لا رقتقغ ال ة وقتف عاتظ اد تاء انيتاكغ فرتط نذ نن هت ا الجتخلاء قتد ةفتخلي ريفامتاؤ
لس الرا ي ةبالغ ر ال شاوا مي الخلئقة ر قضاةا حمددص دل لن ة خ قخلااايفه صواص مس راة.
وع وص عاظ ذلك ،ةس رب نشخلا الوكق الساد ر ال رقتقغ مو تي يفستادل ألن ذلتك قتد ةستو لةضتاؤ
ا ر ل الرضاص ر اختاذ الرخلاا لو ةؤديف نس لقز لعضاء النقا ة السامة ،وهو ما ة ناقض مي مبدل
يف افؤ و ائ التدفاع .ويف متق اررتخلاص اااعتة راتق لن الرتارون ا تايل ال ةتنل عاتظ ليف مبتادئ
ةُست ت ند نلقل تتا ر يفرق تتقغ لداء الرض تتاص لو ليف تتمارا يف فت ت نجت تخلاء هت ت ا ال رق تتقغ طخلةر تتة عادل تتة
ومو وعقة وشفافة.

ال -الميزانية وظروف العمل
 -45عامتتا اررتتخلاص اااعتتة متتن جمموعتتة لشتتخاص متتاواًغ ل نتتاء البسثتتة التتيت قامتتا هبتتا لن
اداءص دتتخلوى السم ت  ،مبتتا ر ذلتتك يفتتدين ارخليفبتتا و تتسف البنقتتة ال ح قتتة لام ايف ت لو ارستتداملا،
واالف راا نس ارخلافق األ ا قة ،وعتدد يفنيفتقغ ل تالق السمت يفنيفقمتاؤ منلعقتاؤ ،يفشت لتدةاؤ كبتًاؤ
ر وجه ا ر ل الساطة الرضائقة .و ق ون مصول الرضاص عاظ لجخل م ئغ ،وفرتاؤ لامبتدل 11
متتن اربتتادئ األ ا تتقة شتتأن ا ت ر ل الستتاطة الرضتتائقة ،متتن ال تتدا ً اهلامتتة رواجلتتة متتا متتااس
عاقلغ من غو ويفسزةز ا ر لقة الرخلاا.
 -46وقتتد يفبقَّنتتا اررتتخلاص اااعتتة لتتدةاؤ آختتخل ة مث ت ر مس تألة فستتاد الستتاطة الرضتتائقة .فمتتن
شأن ررل اروااد لن لس الرضاص لكثخل عخل ة لافساد وهو ما ةنال من ا ر لق لغ .ت نن يفويل
__________

ة 11قارون عدد  29لسنة  1967مؤاخ  14متوي/ةولقه  ،1967الفص .33
ة 12ارخلجي رفسه ،الفص  .34
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الستتاطة ال نفق ةتتة عماقتتة ختصتتقل ار توااد وندااًتتا قتتد لست الستتاطة الرضتتائقة لكثتتخل عخل تتة ل ربت
ما مااس من يفأ ً عاظ مآل الرضاةا ا سا ة ،وهو ما ةضسف ا ر لق لا.
 -47ومن واج ك دولة عضو ،وفراؤ لامبدل  7من اربادئ األ ا قة شأن ا ت ر ل الستاطة
الرضائقة ،لن يفوفخل اروااد ال افقة ل م ت الساطة الرضائقة من لداء ملاملا طخلةرة اقمة.
 -48وةنبغي لن ختصل لاساطة الرضائقة رسبة مئوةة ا ة من ارقزارقة الوتنقة ةيفرتاوح ت 2
خدد موااد ه ه الساطة ل لدةد
و 6ر ارائة ل ي ة سىن هلا لداء ملاملا طخلةرة اقمة ف يفُس أ
ة13
قاض لو قضاص سقنلغ لو الضغط عاقلغ ةالو قرة  ،A/HRC/11/41الفرخلص . 37
 -49وال اررخلاص اااعة لن من اً الوا ت ما نذا كارا هنا رسبة مئوةة ا ة من ارقزارقة
الوتنقة خمصصة لاساطة الرضائقة ،ومت ر متال وجودهتا ،فلتي ال يف عتاوي  0.7ر ارائتة وفرتاؤ
لاخلواةا  .وةنبغي لن يف وس ا تالة الرضتائقة الث تة ،ال نستقق متي ا اتة األعاتظ لارضتاء ،ندااص
ونعتتداد مقزارق لتتا اااعتتة وال صتتخلى ر مواادهتتا ارالقتتة مباشتتخلص .وةنبغتتي لن يفُ تتاح ل ت جماتتة متتن
هت ه ا تتالة لةض تاؤ ارتوااد البش تخلةة وارادةتتة ارنا تتبة لضتتمان لستتت دتتخلوى ول تتالق السمت التتيت
يفساعد عاظ لداء الرضاص لودائفلغ األ ا قة.
 -50وع ت وص عا تتظ ذل تتك ،ةنبغ تتي ر ريف تتخل ارر تتخلاص اااع تتة لن ةس تتخلا ا ا تتة األعا تتظ لارض تتاء
عن موافر ه ر متال يفرتخلا خفتض ارقزارقتة ارخصصتة متن تنة مالقتة نس لختخل ة،A/HRC/11/41
الفر تتخلص  . 41وةنبغ تتي لن ة ص تتخلى ا ا تتة األعا تتظ لارض تتاء ر األمت توال مباش تتخلص ،وصض تتي لخلقا تتة
خااجقة مس راة ةارخلجي رفسه ،الفرخلص . 43

اء -إ ارة الوودعاو ا واألنظمووة واإلجووراءاا الداخليووةا وتوونخر اإلجووراءاا القضووا يةا
والوصول إلى العدالة
 -51نن تتخلعة النيفتتخل ر التتدعو جار ت ملتتغ متتن جوار ت انياكمتتة السادلتتة .وقتتد شتتدد
الاعنتتة ارسنقتتة ورتتو الرستتان ،ر يفساقرلتتا الستتاد اقتتغ  ،32عاتتظ لن ال تتأخً ر التتدعاو اردرقتتة
وا نائق تتة الت ت يف ال م تتن يفربة تتخله الط تتا ي ارسر تتد لارض تتقة لو س تتاو األتت تخلاى ةنت ت رل م تتن مب تتدل
انياكمة السادلة وال صدد مصاحة السدالة ة ،CCPR/C/GC/32الفرخليفان  27و. 35
 -١إ ارة الدعاو
 -52عام تتا ارر تتخلاص اااع تتة تتأمخل ارس تتداد الش تتفافقة الوا تتت ر ن تتناد الرض تتاةا نس الرض تتاص،
ويفشت ق اهلقئتتا الرضتتائقة ،وقتخلااا لدةتتد مواعقتتد جاستتة اال ت ماع ،وررتتل ارساومتتا شتتأن
يفااةخ نعداا األم اد ،ووجوا ا ضوا الشخصي نس اني متة ل رتدمي الو تائق شخصتقاؤ وم ا ستة
الرضتتقة .وعامتتا اررتتخلاص اااعتتة لرتته لقستتا هنتتا نقتتة ل قتتة ل نولوجقتتا ارساومتتا يف تتقت يفويةتتي
__________

ة 13اربادئ األ ا قة شأن ا ر ل الساطة الرضائقة ،اربدل .11
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الرضاةا لو ندااًا يفارائقتاؤ ،لو قواعتد قارتا يفستع عتدد الرضتاةا ارسخلو تة عاتظ انيتاكغ وروعلتا
وتواها ،لو ليف نمصاءا ذا مغز مسدص لو منشواص هب ا الشأن.
 -53و ستتا اررتتخلاص اااعتتة متتن ملنقتتت آخ تخلةن ،ةسماتتون ر جمتتال نقامتتة الستتدل ،كتتارو رت
وارس شااةن ارالقت واارباء الرضائقت ،ش او يف ساق روارت و اا ا القة ختضي هلا ك فئتة
ر عمالتتا .ويفس ت دعي ا اجتتة لن ةستتاد النيفتتخل ر الر توارت التتيت يفتتنيفغ ك ت ملنتتة متتن ه ت ه ارلتتن،
وش تتخلو االل ح تتا هب تتا ،وال تتداة ارطا تتوا ،ونع تتداد قت توائغ قار تتا ايفص تتال حمد تتة ع تتن ه تتؤالء
ارلنقتتت ،وا لتتة التتيت يفسقتتنلغ ر قضتتقة متتن الرضتتاةا ،وليفستتاهبغ ،ويفرخلةتتخل متتد جتواي لو عتتدد جتواي
يفرتتدمي ارشتتواص الرارورقتتة لو اًهتتا لاموك ت الستتاديف مباشتتخلص ،ومرلتتغ ر ارخلافستتة ،ولن يفُضتتبط ه ت ه
ارسائ ال شاوا مي لعحاا ارلنة الرارورقة.
 -٢تنخر اإلجراءاا القضا ية
 -54لُ اغا اررخلاص اااعة تأن ريفتاد نقامتة الستدل ةف رتخل متامتاؤ نس ال فتاءص .فاألم تاد ،عاتظ
بق ارثال ،يفُ أت طتط القتد لوالؤ ت يفطبتي ،ونجتخلاءا السمت طقئتة ،وال صضتي نعتداد الرضتاةا
اسا اال ت ماع رنلعقتة مسقنتة ،وةسمت السدةتد متن األشتخاص ر انيتاكغ دون لن يف تون هلتغ
مستتؤولقا وا تتحة لو يفستتند هلتتغ ارلتتاد ،ولتتقة هنتتا متتن ةتتدةخل عمت اني متتة .وعامتتا اررتتخلاص
اااعة لن حم مةؤ رقا من دون مرب لمد تا ساًتا تقاتة تنة كاماتة ألن انيتاكغ ال يفشتاا
ر ندااص مقزارق لا وويااص السدل يف ح غ ر ك شيء.
واويف لامرخلاص اااعة لن مافا قضائقة اخ فا ت دلخل سد لشلخل عتدص ستب ررتل
ُ -55
ع تتدد ك تتاا اني تتاكغ ،ولن اني تتامت ا تتطخلوا نس دف تتي مب تتالغ مالق تتة رسخلف تتة م تتان وج تتود ماف تتاًغ ر
اني مة .ولُ اوغا لةضاؤ أن ك اا اني مة اً مدا ت الردا ال ار عاظ يفردمي خدمة فسالة مقي
ار را ت .ول لك ةنوء الرضاص لا ع ء السم ألهنغ مازمون لةضاؤ الرقاد مبلاد ك ا قة و ة.
 -56وعامتا اررتتخلاص اااعتتة متن مصتتادا خم افتتة وجتود عتتدد كبتتً متن الرضتتاةا ارست أرفةب نذ
يفصت رستتبة الرضتتاةا التتيت يفُست أرف ستتد لن يفبتتا فقلتتا انيتاكغ اال دائقتتة نس  70ر ارائتتة ،ويفصت
رستتبة الرضتتاةا التتيت لتتال نس حم متتة ال سرق ت ستتد لن يفبتتا فقلتتا حم متتة اال ت ئناى نس  70ر
ارائة .ويفشسخل اررخلاص اااعتة تالراق نياء عتدد يفتوفخل قارتا نمصتائقة منا تبة عتن ندااص التدعاو ،
ويفأ ً اقاا ارنلعقة والفسالقة وما ةنعغ عن ذلك من يفأخً عاظ جودص األداء الرضتائي وفتخلص
الوعول نس الرضاء .وقد ةتؤديف هت ا ال تأخً ر نقامتة الستدل نس نر تاا السدالتة لو ن تاءص يفطبقتق
لم املا.
 -٣ااحتجاز دبل المحاكمة
 -57ةتتنل الفص ت  27متتن الد ت وا عاتتظ لن ار ت لغ تتخليفء نس لن يفثبتتا ندار تته ر حماكمتتة
عادلة يفُ ف له فقلا سقي الضمارا ال يمة ار صاة وره ر الدفاع ر لتتواا ار مرتة الرضتائقة
وانياكمتتة .وةتتنل الفص ت  29عاتتظ لن الشتتخل اروقتتوى ل ت لن ةُساتتغ فتتوااؤ وروقتته و تتال لغ
ارنسو ة نلقه ،وله لن ةنق حمامقاؤ لادفاع عنه.
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 -58ووفراؤ لافص  13م خلااؤ من جماة الجخلاءا ا زائقة ،ال ةسمت لاشخل ال شتاوا متي
انيامي نال سد ارثول لماد قا تي ال حرقتقب ول نتاء االم فتاحل ةا تبة االم قتاتي  ،ةُستزل ارشت به
فقلغ متاماؤ ،وال يفُ اح هلغ نم ارقة االيفصال مبحاد لو األ خلص ردص يفص نس ة لةاد .و اتغ اررتخلاص
اااعة لن اتة قضتاص ال ةفلمتون متق التدفاع لو ال ةؤمنتون تهب وةبتدو لن الرا تي وارتدعي الستاد
ةنيفخلان نس حمامي الدفاع ر سض الرضاةا ا نائقة عاظ لره اعدوا.
 -59ويفشتسخل اررتتخلاص اااعتتة تتالراق ألن السوامت ارت كواص لعت ه يف ستتااض متتي ا تتق ر حماكمتتة
ول ت وتدو فع توص خط تتًص تتت
عادلتتة ،وا تتق ر ال تتدفاع ،وا تتق ر ا ص تتول عا تتظ مشتتواص قارورق تتةُ ،
الرارون والضمارا ار خل ة ر الد وا .ونذ اقرتن فتخل تتول ا تبة االم قتاتي وخلمتان ارشت به
فق ت تته م ت تتن نم ارق ت تتة االيفص ت تتال مبح ت تتاد ،م ت تتن لن ةلق ت تتد ذل ت تتك اليف ت تتخلوى ارنا ت تتبة لس ت تتوء ارساما ت تتة
ة ،A/HRC/19/61/Add.1الفرخلا  . 20-17وصضي ا تبة االم قتاتي رخلاقبتة وكقت ا ملواةتة
الت يف صت ل ومتتده ستتاطة متدةتتد فتترتص ا تتبة االم قتتاتي األولقتتة ،وهتتي تتة لةتتاد ،لتتنفة ارتتدص
صتفة ا ت ثنائقة .والشتخلتة السدلقتة مازمتتة لةضتاؤ ستخلض اني عتز عاتتظ الفحتل الطت نن تات هتتو
لو لمتتد لف تخلاد عائا تته ذلتتكة . 14وقتتد ستتا اررتتخلاص اااعتتة ش ت او عدةتتدص عتتن عتتدد ا ت عا ة
مأموايف الضا طة السدلققة ،ر  90ارائة من ا اال يفرخلةباؤ ،لطا نجخلاء فحل ت نن مص
متتن ذيف الشتتبلة ،وم ت عن تتدما ُلتتخل ه ت ا الفحتتل ،ف تتإن ذلتتك ال ةتتداة ر تتع االم ع تتاي
ةانيضت تتخل  .و ست تتا اررت تتخلاص اااعت تتة لةض ت تاؤ ش ت ت او يففقت تتد ت تتأن األدلت تتة ارن زعت تتة لت تتا ال س ت ت ة
ال يفس بسد عخلامة وال ةُطسن فقلا يفارائقاؤ لماد انياكغ ،وهو ما ة سااض مي ارادص  15متن ايففاققتة
مناهضة ال س ة واًه من خلوا ارساماة لو السرو ة الرا قة لو ال نرسارقة لو ارلقنتة .ويفخلمت
اررخلاص اااعة إع ن الساطا اع زاملا يفسدة جماة الجخلاءا ا زائقة.
 الوصول إلى ٤

العدالة 

 -60عامتا اررتخلاص اااعتة وجتتود ريفتاد ل رتدمي العارتة السدلقتتة ر الرضتاةا اردرقتةة 15ل نلتتا
ال يفش تتم لع تتحاا الرض تتاةا ا زائق تتة ر سق تتي ا تتاال ب ا تتً لن ه ت ا النيف تتاد ةس تتاين م تتن رر تتل
ال موة وختضي لهاقة اال ت فادص منته لشتخلو يفرققدةتة ،فقمتا يف رتوض فسالقتة العارتة السدلقتة عقنُلتا
فس ت يفتتدين ارنحتتة التتيت ة را تتاها انيتتامي ال ت يف يفستتخخله اني متتة .ويفشتتً اررتتخلاص اااعتتة نس لن
يفسخً الدولة لامحامي ا قتاؤ ال ةفتي تالغخلض لاوفتاء ال زامتا الدولتة مبوجت الفرتخلص 3ةد متن
ارادص  14من السلتد التدويل ااتاص تا رو اردرقتة والسقا تقة .والواقتي لن الدولتة مطالبتة اختتاذ
انج تخلاءا نلا قتتةا لضتتمان متقتتي تتتال العارتتة السدلقتتة ا ارقتتة فساق تاؤ ورلتتغ ر ا صتتول عاقلتتا
ة ،A/HRC/23/43الفرخلص . 40
__________

ة 14جماة الجخلاءا ا زائقة ،الفص  13م خلااؤ.
ة 15قارون عدد  52لسنة  2002ارؤاخ  3مزةخلان/ةورقه .2002
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واو -التاديداا وااعتداءاا وانعدام الحماية
 -61اغ اررخلاص اااعة لن انيامت الناشطت ر جمال الدفاع عن مرو الرستان ةُست لدفون
وةُلددون ،ال قما من ةدافي منلغ عن األشخاص ال ةن ةش به ر اوعلغ ر لعمال ناها قتة.
وع وص عاظ ذلك ،قق نن و ائط الع د يفأخ انيامت ال ةن ةدافسون عن هؤالء ارش به فتقلغ
جبخلةتتخلص متتوكاقلغ لو رضتتاةا هتتؤالء ارتتوكات .و ستتا اررتتخلاص اااعتتة لةض تاؤ مساومتتا متتن مصتتادا
عدةدص عتن يةتادص مقتز يفغطقتة انياكمتا ر و تائط العت د ،مقتث ة توس الصتحفقون ال وعتقف
الراروين لاعخلائغ ارزعومة عاتظ شاشتا ال افزةتون وهتو متا ةنطتويف عاتظ ار لتا تق ارشت به فتقلغ
ر افرتاض خلاءًغ م يفثبا ندار لغ ،وةلدد لك مرلغ ر الدفاع.
 -62وعاما اررخلاص اااعة لن و ائط الع د كثًاؤ ما يف ون عدوارقة ر يف بيسلا لسم الرضاص،
كما مدو عندما ةرخلا الرا ي الفخلاة عن ارش به فقلغ ،ف مااس عاقه غطاؤ ل ربةخل قخلااه.
 -63وق تتد لش تتاا الاعن تتة ارسنق تتة ور تتو الرس تتان ،ر يفساقرل تتا الس تتاد اق تتغ  ،32نس لن م تتن
واج سقي الساطا السامة االم نتاع عتن نعتداا لم تاد مستبرة عتن حماكمتة متا ،اتو االم نتاع
عن الدالء صتخلما عامتة يفؤكتد ندارتة ارت لغ ،ولن و تائط العت د ة ستت عاقلتا جتنت ال غطقتة
الخبااةة اليت يفنال من افرتاض الرباءص ة ،CCPR/C/GC/32الفرخلص . 30
 -64وعامتتا اررتتخلاص اااعتتة لن منص ت وكق ت ا ملواةتتة لتتد اني متتة اال دائقتتة ر يفتتورة
الساعتتمة متتن لخطتتخل ارناع ت ر يفتتورة ،تتالنيفخل نس لن وكقت ا ملواةتتة هتتو ارخ ت ل دون اتتًه
مبساةنة ا خلائغ اليت هلا عاة الاهاا لقرخلا ار مرة من عدملاة. 16
 -65ويفؤكتتد ارر تتخلاص اااع تتة لن الدول تتة ةر تتي عاقل تتا ال تزاد نل تتايب اخت تتاذ يف تتدا ً فسال تتة لض تتمان
الس ت مة الشخصتتقة لارضتتاص وانيتتامت ولعضتتاء النقا تتة السامتتة ول تتخلهغ ةاريفتتخل الو قرتتة ،A/64/181
الفرخلص  ،68والو قرة  ،A/HRC/11/41الفرخلص  ،79والو قرة  ،A/HRC/20/19الفرخلص . 78

زاي -النيابة العامة
 -66ةنل الفصت  115متن الد ت وا عاتظ لن النقا تة السامتة جتزء متن ريفتاد الرضتاء الستديل،
ويفش تتمالا الض تتمارا ال تتيت ة فال تتا الد ت ت وا .وعت ت وص عا تتظ ذل تتك ،م تتااس قض تتاص النقا تتة السام تتة
ملاملغ ر نتاا السقا ة ا زائقة لادولة تبق الجخلاءا اليت ةضبطلا الرارون.
 -67وةنل اربدل ال وجقلي  13متن اربتادئ ال وجقلقتة شتأن دوا لعضتاء النقا تة السامتة عاتظ
لن ةا تتزد هتتؤالء ر لداء واجبتتاًغ تتأداء ودتتائفلغ دون لقتتز ،ومحاةتتة ارصتتاحة السامتتة ،وال صتتخلى
مبو وعقة ر ساة لموا لخخل .
__________

ة 16قارون عدد  75لسنة  2003مؤاخ  10كارون األول/دةسمرب  ،2003الفص .34
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 -68وقتتد لكتتد اررتتخلاص اااعتتة الفست ر يفرتتااةخل تتا رة تتخلواص مت تتت ارتتدعت الستتامت متتن
اال تتط ع تتدواهغ ا ت ر ل ورزاهتتة ومو تتوعقة وشتتفافقة ر لداء ملتتاملغ ةاريفتتخل عاتتظ تتبق
ارثتتال ،A/65/274 ،الفرتتخلص  . 18وهتتغ ةضتتطاسون تتدوا ائقستتي لةضتاؤ ر محاةتتة ا متتي متتن رافتتة
الف من السراا ،اع بااهغ مخلاس السدالة ة ،A/HRC/20/19الفرخلص . 93
 -69وكم تتا ذُكو تتخل لعت ت ه ،ةن م تتي الرض تتاص ا الس تتون وقض تتاص النقا تتة السام تتة نس رف تتة الس تتاك
الرضت تتائي وصضت تتسون لارواعت تتد ذاًت تتا فقمت تتا ة سات تتق االخ قت تتاا وال سقت تتت والنر ت ت والست تتزل وال أدة ت ت
وال داة  ،وهي نجخلاءا ال ةزال جزء منلا ،م ا ن ،ر ةد الساطة ال نفق ةة.

 -70وقتتد عامتتا اررتتخلاص اااعتتة متتن قضتتاص جالستتت ولعضتتاء ر النقا تتة السامتتة لن مبرتتدواهغ
االر رتتال ستتلولة متتن دوا نس آختتخل خ ت ل مستتااهغ ارل ت  ،وهتتو م تتا ةثتتخليف جتتتخل لغ متتن وجل تتة
ريفتتخلهغ ،نذ ةتتداكون دوا الرا تتي ا تتالة ودوا قا تتي النقا تتة السامتتة .فلتتغ ال ةنيفتتخلون نس ه ت ا
الو ي اع بااه لمخلاؤ ةروض ا ر هلغ .اً لن اررخلاص اااعة سا مساوما يففقد تأن ال رتااا
تتت الرض تتاص ولعض تتاء النقا تتة السام تتة ل تتاا ش ت ت وكاؤ خط تتًص يف سا تتق ا ت ت ر ل الرض تتاص ور ت تزاه لغ
ومو وعق لغ ،وولقد كثًاؤ من االل باس مول دوا ك من الرضاص ا الستت وقضتاص النقا تة السامتة.
ويفشتتدد اررتتخلاص اااعتتة عاتتظ ل قتتة عتتواص الرا تتي ا تتالة ر لذهتتان النتتاس اع بتتااه ص اتتف عتتن
قا تتي النقا تتة السامتتة متتن مقتتث التتدوا وارلتتاد التتيت ةضتتطاي هبتتا ألن امترتاد كت مؤ ستتة م ومقتتة
تتال اخ صتتاص اًهتتا وا تتط ع ا لتتا الفاعاتتة فقلتتا تتدوا منفصت تتا لفضت تتبق لضتتمان
رة ا ملوا ال طبقق الساقغ لسقادص الرارون ة ،A/HRC/20/19الفرخلص . 40
 -71وةشتتخلى الوكق ت الستتاد لاعملواةتتة عاتتظ الضتتا طة السدلقتتة وفر تاؤ اتتة الج تخلاءا ا زائقتتة
ةالفص  ، 10وله الساطة ال ردةخلةة لخلفض ما ةتخلده متن شت اةا ةالفصت  . 30وختضتي النقا تة
السامة لساطة ويةخل السدلة . 17فالويةخل له جمموعة من الساطا عاظ وكق ا ملواةة ،مبا ر ذلك
ال غ عما ةُ شف متن ختخل لامعاتة ا زائقتة ،لو لخلةتك التدعو السمومقتة نفسته لو وا تطة
م تتن ة اف تته ،لو مواف تتاص اني م تتة ارخ ص تتة اراحود تتا ال ا ق تتة ال تتيت ة تتخل ال تتويةخل م تتن ارنا ت ت
يفردملاة . 18وه ا ة سااض مي مبدل ا ر ل النقا ة السامة عن ا لاي ال نفق يف لاح ومة.
 -72ووفراؤ لامبدلةن  14و 15من اربادئ ال وجقلقة شأن دوا لعضاء النقا ة السامتة ،ةنبغتي
لن م ن تتي لعض تتاء النقا تتة السام تتة ع تتن تتدء ار مر تتة الرض تتائقة لو مواع تتا لا ،لو ةبت ت لون قص تتاا
جلتتدهغ لوقتتف التتدعو  ،نذا دلتتخل متتن لرقتتق حماةتتد لن ال لمتتة ال ل تتاس هلتتا .وةنبغتتي لن ةتتويل
لعض تتاء النقا تتة السام تتة االه م تتاد الواجت ت لام مر تتا الرض تتائقة ار ص تتاة تتا خلائغ ال تتيت ةخليف بل تتا
مودف تتون عمومق تتون .وعام تتا ارر تتخلاص اااع تتة لن ال ر تتااةخل يففق تتد تتأن وية تتخل الس تتدل ارن لق تتة والة تته
ةستتط لوامتتخل قتتط لامتتدعت الستتامت .ل تتن اررتتخلاص اااعتتة اغلتتا لةض تاؤ لن لعضتتاء النقا تتة السامتتة
__________

ة 17الرارون عدد  29لسنة  ،1967الفص .15
ة 18جماة الجخلاءا ا زائقة ،الفص .23
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م ت ونن افض توا ،ر ارماا تتة السماقتتة ،األوامتتخل ار و تتة متتن التتويةخل عنتتد البتتا ر يفرتتدمي ماتتف
الرض تتقة نس اني م تتة م تتن عدم تته ور نمال تته نس قا تتي ال حرق تتق ،فإر تته ال وج تتود رس تتاةً م و تتة
وا حة ،ول لك ،فإهنغ ة بسون الخلليف الساد السائد لو ال وجه السقا ي ال يف ا ه ا ومة .وقد
ا تتغ ارر تتخلاص اااع تتة ،عا تتظ تتبق ارث تتال ،لن ع تتدداؤ م تتن الص تتحفقت وار تتدورت والفن تتارت خض تتسوا
ر مرتتا قضتتائقة ستتب ار رتتادهغ ا ومتتة ،ولن النتتاس تتاواهغ شتتسوا تتأن الرضتتاء ن تتا ةتتدافي
عت تتن مصت تتا ا ومت تتة ا ت ت لداى هت تتؤالء األشت تتخاص .ويفؤكت تتد اررت تتخلاص اااعت تتة لن ه ت ت ا لت تتقة
مس صو اؤب فقنبغي لن ة فاد لعضاء النقا ة السامة اااط تت الصتا الستاد ومصتا الدولتة مبستىن
لن الدوا ار مث ر لداء ملاد يف ص الصا الساد مث ار مرة ا نائقة ،ال ةنبغتي لن ةُنيفأتخل نلقته
اع بااه دوااؤ ةنطويف عاظ محاةة رصا ا ومة لو مصا متزا قا تي لو ليف مؤ ستة لختخل
يفا سة لادولة ة ،A/HRC/20/19الفرخلص . 50
 -73وةنبغي لن يفرود عماقة اخ قاا لعضاء النقا تة السامتة ويفتخلقق لغ عاتظ مستاةً مو توعقة ولن
لتتول دون ال سقتتت ر ارناع ت تتدوافي اتتً تتاقمة .وع ت وص عاتتظ ذلتتك ،ةنبغتتي لن متتدد قتتارون
ا اة األعاظ لارضاء والرارون األ ا ي لارضاص مساةً مو وعقة لا سقت والرتققة ،وةشم ذلك
ارلااا وارسااى وال داةبا ار ئمة .وةنبغتي نهنتاء عت مقا الستاطة ال نفق ةتة ر يفخلققتة وررت
لعضاء النقا ة السامةب وةسخل اررخلاص اااعة لن يفشً ،ر ه ا الصدد ،نس ما واد ر الفص 114
من الد وا ال يف ةنل عاظ لن قخلااا ال أدة ة خ ها ا اة الرضائي ارخ ل.

حاء -المحاكم العسكرية
صت تتل انيت تتاكغ السس ت ت خلةة ر ا ت تخلائغ السس ت ت خلةة ،وةرضت تتي ر
 -74ةت تتنل الد ت ت وا عات تتظ خت ي
ة19
الفصت  110تتأن ةضتتبط الرتتارون ذو الصتتاة اخ صاعتتلا ويفخلكقب لتتا والجتخلاءا ار بستتة لتتدةلا
والنيفاد األ ا ي لرضاًا.
 -75وقتتد لكتتد الاعنتتة ارسنقتتة ورتتو الرستتان ،ر يفساقرلتتا الستتاد اقتتغ  ،32لن متتن ارلتتغ
اختتتاذ كافتتة ال تتدا ً الضتتخلواةة التتيت يف ف ت نج تخلاء انياكمتتا السس ت خلةة ر دتتخلوى يفتتوفخل فساق تاؤ ك ت
الضتتمارا ارنصتتوص عاقلتتا ر ارتتادص  14متتن السلتتد التتدويل ااتتاص تتا رو اردرقتتة والسقا تتقة
ة ،CCPR/C/GC/32الفرخلص . 22
 -76ويفؤك ت تتد ارر ت تتخلاص اااع ت تتة جم ت تتدداؤ الةل ت تتا لن ةر ص ت تتخل اخ ص ت تتاص اني ت تتاكغ السس ت ت خلةة عا ت تتظ
السس خلةت ال ةن ةخليف بون جخلائغ ذا تبقسة عس خلةة لو خمالفا لرواعتد االرضتبا السست خليف،
عات تتظ لالَّ يفخلقت تتظ ه ت ت ه ا ت تخلائغ لو ارخالفت تتا نس داجت تتة االر لاكت تتا ااطت تتًص رت تتو الرست تتان.
__________

ة 19قض تتظ األم تتخل اق تتغ  ،9ار تتؤاخ  10ك تتارون الثاين/ةن تتاةخل  1957س تتن ق تتارون الرض تتاء السست ت خليف ،ص تتقغ ه ارسدل تتة
مبوجت ارخل تتود عتتدد  69لستتنة  2011ارتتؤاخ  29متوي/ةولقتته  ،2011وارخل تتود عتتدد  70لستتنة  2011ارتتؤاخ
 29متوي/ةولقه .2011
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وال يف تتون هنتتا ا ت ثناءا نال ر اليفتتخلوى اال ت ثنائقة عاتتظ لن يفر صتتخل عاتتظ ارتتدرقت الستتامات
خااة الباد ر ودائف شبقلة ودائف األفخلاد السس خلةت ة ،A/68/285الفرخلص . 89
 -77ويفسخلا اررخلاص اااعة عن قارلا البالغ نياء ما س ه من اواةتا شتأن ا ت مخلاا حماكمتة
لشت تتخاص م ت تتدرقت لمت تتاد حم ت تتاكغ عس ت ت خلةة .ويفخلم ت ت الع ت ت ما الخلامق ت تتة نس ن ت تتفاء ت تتا
اال ت ت ر لقة عات تتظ الرضت تتاء السس ت ت خليف ،مبت تتا ر ذلت تتك نعت تتداا ارخل ت تتود ع ت تتدد  69لست تتنة 2011
ة ،A/HRC/24/42/Add.1الفرت تتخلص  ، 47و إم ارقت تتة ادعت تتاء الضت تتحاةا ت تتا ق ار تتدين لمت تتاد انيت تتاكغ
السس خلةة وارطالبة جبرب الضخلا ال يف رلغ ةارخلجي السا ق ،الفرخلص . 49
 -78ويفشسخل اررخلاص اااعة الراق نياء يفبسقة الرضاص السس خلةت ،من النامقتة ارؤ ستقة ،لتويةخل
ال تتدفاع الت ت يف ةت تخللس جما تتة الرض تتاء السست ت خليف ارس تتؤول ع تتن ال سققن تتا والرتقق تتا والجت تخلاءا
ال أدةبقتتة ةونن كارتتا ارساومتتا يففقتتد تتأن ويةتتخل الستتدل ة تتول قتتط ،ر ارماا تتة السماقتتة ،ائا تتة
جماتتة الرضتتاء السس ت خليف  .ويف متتق اررتتخلاص اااعتتة لن الرا تتي السس ت خليف مس ت ر عتتن يفخليفق ت
هخلمق تتة الرق تتادص السست ت خلةة ر اا تتة ملام تته ،وصض تتي لساوة تتة الر تتارونة ، 20وة م تتي ا ماة تتة م تتن
ال سخلض لا لدةد لو االع داء ر لداء واجبايفهة. 21ويفشسخل اررتخلاص اااعتة تالراق كت لك نياء ع قتة
ال بسقة اهلخلمقة اليت يفخل ط الرا ي السس خليف خلد ائه ،نذ صضي لارواعد ال أدةبقة السامةة. 22

طاء -المحامون
 -79ةسرتى الفص  105متن الد ت وا التدوا اهلتاد لامحتامت وعتفلغ ماا تون ملنتة متخلص
مست ت راة يفش تتاا ر نقام تتة الس تتدل وال تتدفاع ع تتن ا ر تتو وا خلةت تا  .وة م تتي اني تتامي الض تتمارا
الرارورقة اليت يف ف محاة ه ومت نه من يفأدةة ملامه.
 -80وةضتتطاي انيتتامي تتدوا ل ا تتي ر جمتتال ا تتق ر السدالتتة ،والوعتتول نس السدالتتة ،وا تتق
ر الدفاع .وة طا ا ط ع انيامي دواه وجود نتاا قاروين ومؤ سي م ق نه من اا تة ملن ته
وخلةة ،و رافتة قضتائقة يف تقت لته مرا اتة موكاته عاتظ ارفتخلاد وااليفصتال تار لغ ر دتخلوى يفخلاعتي متامتاؤ
خلةة االيفصال ةالو قرة  ،A/HRC/8/4الفرخلص . 40
 -81ويفتتنل دةباجتتة اربتتادئ األ ا تتقة شتتأن دوا انيتتامت عاتتظ لن ا ماةتتة ال افقتتة رتتو
الرستتان وا خلةتتا األ ا تتقة اررتتخلاص مقتتي األشتتخاص يفر ضتتي مصتتول سقتتي األشتتخاص فس ت ؤ
عاظ خدما قارورقة ةردملا ملنقون قارورقون مس راون.

__________

ة 20ارخل ود عدد  70لسنة  ،2011الفص .5
ة 21ارخلجي رفسه ،الفص .6
ة 22ارخلجي رفسه ،الفص .19
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 -82وقد سا اررخلاص اااعة ش او يففقد أن يفسخً اني مة نيامي دفاع ال ةس رب نلزامقاؤ
ة23
نال ر قضتتاةا مسقنتتة  ،ويفصتتخلى لتته منحتتة هزةاتتة ةس ربهتتا انيتتامون يفافلتتة ،ولتتددها الدولتتة مالقتاؤ
ت  180دةناااؤ ةموايل  90دوالااؤ لمخلة قتاؤ ة . 24وعت وص عاتظ ذلتك ،يفستند هت ه ارلمتة نس حمتاد
مب دئ يف ون خربيفه تسقفة لو منسدمتة ،لو نس حمتاد م متخلن ال ةسمت لتا نشتخلاى لمتد .ويفؤكتد
اررتتخلاص اااعتتة جمتتدداؤ لن عتتدد يفتتوفً نعارتتة عدلقتتة فسالتتة ر سقتتي مخلامت نجتخلاءا السدالتتة ا زائقتتة
ة ستتااض متتي الفرتتخلص 3ةد متتن ارتتادص  14متتن السلتتد التتدويل ااتتاص تتا رو اردرقتتة والسقا تتقة
ةاريفتتخل الو قرتتة  ،A/HRC/23/43الفرتتخلص 94ةة  .وه ت ه متتن ارماا تتا الباعثتتة عاتتظ الراتتق التتيت
متة ا ق ر الدفاع.
 -83و سا اررخلاص اااعة ش او شتأن اف رتاا الستعون نس البنقتة ال ح قتة ال يمتةب فأمتد
الستتعون ارخصصتتة لانستتاء ،عاتتظ تتبق ارثتتال ،ال ماتتك نال م ب تاؤ وامتتداؤ ة تتاح فقتته لامحتتامي
مرا اتتة موكا ته عاتتظ ارف تخلاد ،متتا ةضتتطخل ستتض انيتتامت نس االر يفتتاا خ ت ل تتاعا لا شتتاوا متتي
م تتوكاقلغ ،ونس الس تتودص ر الق تتود ال تتايل لمقارت تاؤ .وق تتد ا تتغ ارر تتخلاص اااع تتة لن حمامقت تاؤ ا ت تطُخل م تتخلؤص
ل ر يفتاا لا تي تاعا يفرخلةبتاؤ ررا اتة موكاته ر تعن ختال عاتظ متا ةبتدو .وذكتخل لن تعناؤ آختخل
الست تخلةة تتت اني تتامت
ة تتأويف آالى الس تتعناء ل تتقة تته تتو لا س تتة م ايفت ت م ام تتة لامر تتا
ومتتوكاقلغ .وقق ت نن انيتتامت ة س ت ا عاتتقلغ ر ستتض الستتعون ال واع ت متتي متتوكاقلغ ر دتتخلوى
يفخلاعي متاماؤ خلةة االيفصالب و ال افة نس ذلكُ ،اِّكبا ر لمد السعون مسدا لا عسة عاظ
انيتتامت ل نتتاء ه ت ه الزةتتااا  ،وقُتتدِّما ارساومتتا التتيت ُمص ت عاقلتتا نس ارتتدعي الستتاد .ويفشتتسخل
اررخلاص اااعة راق الغ نياء ه ه االدعاءا التيت م تن لن يفشت خخلقتاؤ لاحتق ر التدفاع ومبتدل
االم قاي ارل .
 -84ويفش تتسخل ارر تتخلاص اااع تتة تتالراق لكث تتخل نياء واود مساوم تتا يففق تتد تتأن الرض تتاص ا الس تتت
واردعت السامت ةس ربون انيامت العداءا ر سض األمقان .وهي يفؤكد لن انيامي ةضطاي دوا
ل ا تتي ر تتمان ا تتق ر التتدفاع ،وال ةنبغ تتي ،وفر تاؤ لامبتتادئ األ ا تتقة ش تتأن دوا اني تتامت،
اااط قنه و ت موكاقه لو ت قضاةا هؤالء اروكات.
 -85وةستتخل اررتتخلاص اااعتتة لن يفشتتً نس وجتتود ررا تتة حمتتامت مس ت راة ر يفتتورة يفشتتخلى عاتتظ
اا تتة ارلتتن الرارورقتتة .ومتتي ذلتتك ،اش ت ظ انيتتامون متتن عتتدد وجتتود و تتائ كافقتتة لإلش تخلاى
الفسال عاظ اا ة ارلنة الرارورقة.
__________

ة 23ةتتنل الفص ت األول م تتن الرتتارون عتتدد  52لستتنة  2002ار تتؤاخ  3مزةخلان/ةورقتته  ،2002عاتتظ نم ارقتتة م تتنت
العارة السدلقة ر ارادص اردرقة ل شخل تبقسي تالباؤ كان لو مطاو اؤ وذلك ر ك تتوا متن لتتواا الرضتقة،
قنمتتا لتتوي منحلتتا ر ارتتادص ا زائقتتة نذا كارتتا ا نحتتة يفس ت وج عرو تتة الستتعن رتتدص ال يفر ت عتتن تتة لع تواد
شخل لال ة ون تال العارة السدلقة ر مالة عود قاروين.
ة 24لمخل عدد  1178لسنة  2011مؤاخ  23آا/لاسطة  ،2011الفص .1
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ياء -التعليم والتدريب وبناء القدراا
 -86وجتتد اررتتخلاص اااعتتة لن ال حتتديف الخلئقستتي الت يف ةواجتته نعت ح الستتاطة الرضتتائقة ر
يفتتورة ة مثت ر يفغقتتً عراقتتة الرضتتاص وارتتدعت الستتامت وانيتتامت وارتتودفت الدااةتتت ر انيتتاكغ.
وقد سا من خم اف ا لا عامبة ارصاحة عن يفدا ً عماقة و خلاما ل داة سقتي الستامات
ر جمال نقامة السدل ،وهي يفواع يفشعقي ه ه ارباداا .
 -87ولعخلا عدد ن ال رت لغ عتن قارلتغ متن لن ال ساتقغ ارلت الرتاروين الت يف ة ارتاه الرضتاص
وارتتدعون الستتامون ر ارسلتتد األعاتتظ لارضتتاء ال ة عتتاوي اروا تتقي األ ا تتقة ،ولشتتااوا نس تتخلواص
يفضتتمقنه مبزةتتد متتن ال فصتتق مستتأل ت لخ قق تتت تتا اال ت ر لقة والنزاهتتة ،ومستتائ عماقتتة يف ساتتق
أ الق السم وندااص الدعاو  .وةنبغي لن يفطبق نلزامقة ال داة األويل وال داة ارست مخل ل نتاء
السم ت ش تتأن الس تتاو األخ ق تتي وال ف تتاءص ر يفنيف تتقغ السم ت ر جم تتال نقام تتة الس تتدل عا تتظ سق تتي
الرضاص ،وةداة ذلك ر شخلو الرتققة.
 -88وقالا اررخلاص اااعة نهنا ُ خل ارب يفطبقتق نلزامقتة ال تداة ارلت ارست مخل ل نتاء السمت
عاظ الرضاص ا الست واردعت السامت ال ةن يفر خربًغ عن ا تنوا  ،ل نلتا لعخل تا عتن
ل تتفلا نياء ع تتدد يفطبق تتق ه ت ه اللزامق تتة ر الس تتنوا ال مر تتة .وق تتد لفق تتد تتأن ال أه ت لارتقق تتة ال
ةشتترت فقتته ااضتتوع ل تتداة نلزامتتي .ويفشتتسخل اررتتخلاص اااعتتة تتالراق نياء الشت او ار سارتتة ستتدد
كفاةت تتة الم ارت تتا ارخصصت تتة لا ت تتداة  ،و ارست تتداد ارساومت تتا والشت تتفافقة فقمت تتا ة سات تتق فت تتخلص
ال د اة  ،واألشخاص ال ةن ةري عاقلغ االخ قاا لامشااكة فقه ،وارساةً ار بسة ر ذلتك .وهنتا
ارزةتد تا ة ستت الرقتاد ته ل خصتقل األمتوال ونعتداد ويفتوفً دواا يفداةبقتة م تن اال ت مخلاا فقلتتا
عاتتظ ارتتد الطوةت  ،مبتتا ةستتود تتالنفي عاتتظ سقتتي ا لتتا الرضتتائقة الفاعاتتة .ومتتن شتتأن ذلتتك لن
ةزةد من يفسزةز رزاهة ريفاد السدالة وا ر له.

رابعا -ااستنتاجاا
 -89تموور تووونس بمرحلووة حرجووة تت لووب اانتقووال موون نظووام عدالووة مج وزأ إلووى حوود كبيوورا
خض ووع للتنق وويل م وون أج وول اس ووتحداق ياك وول ود وووانين مؤدت ووة ف ووي ظ وول الواد ووع السياس ووي
وض ووروراتالا إل ووى نظ ووام عدال ووة مة وومم ب ريق ووة ش وومولية ومح وود ف ووي الدس ووتور بوصو و ال أح وود
السل اا الثالق للدولة.
 -90ومووع أن فكوورة الجماووور ع ون نظووام العدالووة سوولبية وثقتووال فيووال ضووعي ةا ف و ن العدالووة
ا ينبغي لاا أن تتحقق فحسوبا بول يجوب أيضوا أن تُور و وي تتحقوق .ويجوب أن تتودوف
اانتااكاا التي كانت تُرت َكب في عاد النظام السابق حيوث شواا ال سوا وتودخل السول ة
التن يذيووة بشووكل اعتيووا ي ف ووي عموول الجاوواز القضووا ي للت وونثير علووى موويل دضووايا مح وود ة
معروضة على المحاكم .واستقالل السول ة القضوا ية لوال عالدوة أيضوا بالثقافوة السوا دة علوى
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صعيد المؤسساا والعقلية التي تحكوم وذا المؤسسوااا ويجوب أن ي سول المجوالا فوي
ناايووة الم ووافا لثقافووة تقوووم علووى حقوووق اإلنسووان ووعووي بمبوودأ اسووتقالل القضوواء وال ةوول
بين السل اا.
 -91ودد جلب الدستور معال ت لعواا كبيورة وتورل الكثيور مموا يتعوين القيوام بوال للمشورا
لكووي يوونقل القوووانين السووارية ويضووع دوووانين جديوودة تجسوود فكوورة بنوواء دضوواء مسووتقل ونظووام
عدالة فعال ومستقل ونزيال.
واء
 -92وبال علا أُح ِرز بعض التقدم لكون ا يوزال نوال الكثيور مموا يتعوين القيوام بوال .وبن ا
علووى مووا تقوودما تووو المقووررة الخاصووة أن تلقووي الضوووء علووى أ ميووة الوودور الووذي يُنتظَوور أن
تض لع بال السل اا المنتخبة مؤخرا في بناء نظام عدالة مستقل فوي توونس .وتشوجع وذا
السل اا على المضي في المشاوراا الواسعة الن اق والم توحة العضوية اعتما ما يلزم
مو وون تش و وريعاا إلنشو وواء المجلو ووس األعلو ووى للقضو وواء والمحكمو ووة الدسو ووتورية واض و و العاما
بماامام ووا وفق و و ا لدس ووتور عو ووام  ٢0١٤عل ووى سو ووبيل ااس ووتعجال .وينبغو ووي أن تتقي وود و ووذا
التش وريعاا بتعزيووز سوويا ة القووانون وبنوواء الثقووة فووي المؤسسوواا الديمقراطيووة ووضووع نظووام
دضووا ي يك وول حقوووق اإلنسووان للشووعب وفق وا لاللتزاموواا الدوليووة التووي د عتاووا تووونس فووي
مجال حقوق اإلنسان.

خامسا -التوصياا
ألف -اإلطار

القانوني 

 -93ينبغووي للبرلمووان أن يعموودا اسووتنا ا إلووى مشوواوراا واسووعة وجامعووة تشوومل منظموواا
المجتمووع الموودنيا إلووى إعوودا وإد ورار مووا يلووزم موون تش وريعااا ا سوويما التش وريعاا الالزمووة
لت عيوول المجلووس األعلووى للقضوواء والمحكمووة الدسووتوريةا وانتخووام أعضووا اما علووى سووبيل
ااستعجال.

باء -ااستقالل والحيا والنزا ة والمساءلة
 -94ينبغووي د ووع العالدووة الوثيقووة القا مووة بووين السوول ة القضووا ية والسوول ة التن يذيووة لكووي
تكتسب السل ة القضا ية استقاللية في الممارسة العملية.
 -95ينبغووي تنكيوود مبوودأ اسووتقاللية القضوواء ص وراحةا فووي القووانون الووذي يوونظم وايووة كوول
يكوول موون الاياكوول األربعووة التووي يتوونلف مناووا المجلووس األعلووى للقضوواء وتركيبتووال وتنظيمووال
واإلجراءاا المتبعة لديال.
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جيم -اختيار القضاة وتعيينام والشروط المتعلقة بمدة وايتام
 -96ينبغووي أن يحوود القووانون الموونظم لتركيبووة المجلووس األعلووى للقضوواء عوود أعضوواء
المجلس بددةا وينبغي أن تكوون أللبيوة األعضواءا علوى األدولا مون القضواة المنتخبوين مون
نظرا ام .وينبغي أن يبين أيضا ضرورة إيالء ااعتبار الواجب للتوازن الجنساني بين أعضاء
المجلووسا وأن يضووع إجوراءاا ومعووايير واضووحة وموضوووعية لبعضوواء المنتخبووين والمعينووين
على حد سواءا ولمدة وايتام.
 -97ينبغي أن ينص القانون على تركيبة كل يكل من الاياكول األربعوة التوي يتونلف مناوا
المجلس األعلى للقضواء وعلوى وايتوال و يكلوال وتنظيموال واإلجوراءاا المتبعوة لديوال .وينبغوي
أن يك ل القانون أيضا ااستقاللية اإل ارية والمالية لكل من ذا الاياكل.
 -98ينبغي أن يبين القانون األساسي للقضاة بوضوح ضرورة ااستنا في اختيار القضاة
وتعيينام وترديتام إلى معوايير وإجوراءاا منةو ة وشو افة وموضووعية .وينبغوي أن تقووم وذا
اإلج و وراءاا والمعو ووايير علو ووى أسو وواء الجو وودارة والك و وواءة واأل ليو ووة والتو وودريب والمو ووؤ الا
المناسبة في القانونا وعلى ديمتي النزا ة والليادة وفقو ا للمبوا ا األساسوية بشونن اسوتقالل
السل ة القضا ية ومبا ا بنغالور بشنن سلول الجااز القضا ي.
 -99ينبغي أن ينص القانون األساسي للقضاة علوى عودم جوواز عوزل القضواة أو إيقوافام
عوون عملاووم إا لعجووز أو سوولول يجعلاووم ليوور دووا رين علووى أ اء ماوواماما وأن يضوومن لاووم
البقاء في منةبام إلى حين بلولام سن التقاعد اإللزاميوة أو انتاواء ال تورة المقوررة لتووليام
المنةب.
 -100ينبغووي أن يعم وول المجلووس األعل ووى للقض وواء علووى تعزي ووز عمليووة ال ح ووص ال وووظي ي
للقضوواة الووذين سوويُعينون فووي المسووتقبلا ويشوومل ذلووك التحووري الكاموول عوون سوولوكام دبوول
تعييناما لضمان نزا تام ومكافحة ال سا .
 -101ينبغي أن يستند تقييم عمل القضاةا والقراراا المتعلقة بترديتام ونقلام إلى ن س
المعايير الموضوعية التي تحكم اختيار م وتعييناما على أن يشمل ذلك ضماناا إجرا يوة
لإلنةووافا موون دبيوول حقاووم فووي أن يستشوواروا وفووي التعبيوور عوون رأياووم فووي التقيوويما وال عوون
فيالا إذا لزم األمر.
 -102ينبغي أن ينص القانون األساسوي للقضواة بوضووح علوى أن يتوولى المجلوس األعلوى
للقضاء مباشرة التحقيقواا التن يبيوة وإجراء وا ابموا فوي ذلوك تقوديم توجياواا عاموة بشونن
مةا ر المعلوماا وكي ية جمعاا)ا واتخاذ اإلجراءاا التن يبية وإن اذ الجزاءاا التن يبيوة.
وينبغووي أن يوونص ووذا الق وانون ص وراحة علووى أن تشوومل جميووع مراحوول اإلج وراءاا التن يبيووة
ضماناا المحاكمة العا لة وأن تخضوع لمراجعوة مسوتقلة تجرياوا محكموة مختةوة مسوتقلة
ونزياة.
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 -103ينبغووي أن يتووولى القضوواة أن سووام وضووع مدونووة لقواعوود سوولول ووذا ال ووةا تكووون
م ةلة بما يك يا وشاملة وتتماشى مع مبا ا بنغالور بشنن سلول الجااز القضا ي.

ال -الميزانية وظروف العمل
 -104ينبغي أن يتمتع المجلس األعلى للقضاء والمحاكم باستقالل إ اري ومالي حقيقي
موون خووالل ااسووتقالل بوضووع الميزانيووة وإ ارتاووا .وينبغووي أن يُسوونَد إلووى المجووالس القضووا ية
الثالث وةا بالتنسوويق مووع المجلووس األعلووى للقضوواءا ور تلقووي مقترحوواا المحوواكما وإعوودا
مشروا موحد لميزانيوة القضواء وتقديموال إلوى اللجنوة البرلمانيوة ذاا الةولةا علوى أن يكوون
لاا حق المشاركة في المداواا الالحقة.

اء -إ ارة الوودعاو ا واألنظمووة واإلجووراءاا الداخليووةا وتوونخر اإلجووراءاا القضووا يةا
والوصول إلى العدالة
 -105ينبغووي بحووث الحلووول التووي تتيحاووا تكنولوجيووا المعلوموواا وااتةووااا موون خووالل
التمو وواء المسو وواعدة التقنيو ووة وبنو وواء القو وودراا لزيو ووا ة الك و وواءة فو ووي مجو ووال إ ارة الو وودعاو
وإج وراءاا العموولا والحوود موون حووااا التوونخير ليوور المبوورر فووي جميووع المحوواكم .وينبغووي
ت وودريب جمي ووع الجا وواا ال اعل ووة ف ووي الجا وواز القض ووا يا خةوصو وا ف ووي مج ووال تكنولوجي ووا
المعلوماا وااتةااا.
 -106ينبغي إصالح مجلة اإلجراءاا الجزا ية لتقليص المدة القانونيوة القةوو للحوبس
ااحتياطي إلى  ٤8ساعةا وإضافة نص صريل في المجلة يك ل إمكانيوة ااسوتعانة بمحوام
أثنوواء موودة الحووبس ااحتيوواطي وإتاحووة األسووس القانونيووة التووي اسووتند إلياووا د ورار اإليقوواف
والسووجالا ذاا الةوولة لبسوور ومحووامي الوودفاا .وينبغووي لقاضووي التحقيووق أن يحقووق فووي
جميع ا عاءاا التعذيب بحكم منةبال.

واو -التاديداا وااعتداءاا وانعدام الحماية
 -107ينبغووي إجوراء تحقيووق فوووري و ديووق فووي أي مضووايقة أو تاديوود أو جوووم أو اعتووداء
جسوودي يتعوور لووال القضوواة أو الموودعون العووامون أو المحووامون ومعادبووة الجنوواة .وينبغوويا
عن وود اادتض وواءا ت وووفير ت وودابير الحماي ووة المناس ووبة للقض وواة والم وودعين الع ووامين والمح ووامين
وألفرا أسر م.
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زاي -النيابة العامة
 -108ينبغووي أن تكووون النيابووة العامووة مسووتقلة عوون وزيوور العوودل وأن يرأسوواا الموودعي العووام
للجماوريةا الذي ينبغي أن يكون بدورا مسوتقالا عون وزيور العودل .وينبغوي أن تتمتوع النيابوة
العامة بااستقالل المالي.
 -109ينبغووي أن توونص القوووانين األساسووية وسووا ر التش وريعاا ذاا الةوولة علووى اسووتقالل
أعضاء النيابة العامة عن القضاة الجالسين حرصا على تمايز الدور الذي ينبغي أن تضو لع
بال كل ف ة من اتين ال تينا وفق ا للمبا ا التوجياية بشنن ور أعضاء النيابة العامة.

 -110ينبغووي أن يتضوومن القووانون الووذي يوونظم اختيووار وتعيووين وترديووة أعضوواء النيابووة العامووة
معووايير وإجوراءاا عا لووة ومنةو ة وموضوووعية .وينبغووي أن تنخووذ ووذا اإلجوراءاا والمعووايير
في ااعتبار المؤ الا المانية والمقودرة والنزا وة والخبورةا وفقو ا للمبوا ا التوجيايوة بشونن
ور أعضاء النيابة العامة.

 -111ينبغي للقانون المذكور أعالا أن يك ل اامتنواا عون توجيوال تعليمواا إلوى المودعين
العووامين بشوونن دضووايا محوود ة وعنوودما يُرتوون أن موون الضووروري توجيووال ووذا التعليموواا فووي
حووااا اسووتثنا يةا ينبغووي أن تُقوودم كتابيواا وتُسووجل رسووميا وتُحوود بددووة لتجنووب أي توودخل
أو ممارسووة أي ضووغو بوودون وجووال حووق .وينبغووي للقووانون أيض و ا أن يموونل الموودعين العووامين
الحق في ااعترا على التعليماا الموجاة إلياما وبخاصة عندما يرون أناوا ليور دانونيوة
أو تتعار مع المعايير المانية أو آ ام المانة.
 -112ينبغي أن يتولى المدعون العامون أن سوام وضوع مدونوة دواعود سولول خاصوة باوما
واضووعين فووي اعتبووار م ور ووم وماووامام المتميووزة فووي مجووال إدامووة العوودلا ووفق وا للمبووا ا
التوجياية بشنن ور أعضاء النيابة العامة.

حاء -المحاكم العسكرية
 -113ينبغووي تنقوويل التشوريعاا الخاصووة بالمحوواكم العسووكرية بمووا يضوومن ادتةووار الوايووة
القضووا ية للمحوواكم العسووكرية علووى محاكمووة العسووكريين الووذين ارتكبوووا جورا م عسووكرية أو
خردوووا دواعوود اانضووباط العسووكريا عنوودما ا تردووى ووذا الج ورا م إلووى انتااكوواا جسوويمة
لحقوق اإلنسانا ونقل التحقيق واختةاص النظر فوي القضوايا التوي تن ووي علوى انتااكواا
جسيمة لحقوق اإلنسوان مون المحواكم العسوكرية إلوى نظوام القضواء المودنيا بموا فوي ذلوك
اانتااكاا التي يزعم تورط الجيش ودواا األمن في ارتكاباا.
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طاء -المحامون
المسووخرين لتقووديم اإلعانووة العدليووة فووي القضووايا
 -114ينبغووي زيووا ة أجووور محووامي الوودفاا ُ
الجنا ية بااستنا إلى الرسوم القانونية اإلرشا ية التي حد تاا ي ة المحامين.
 -115ينبغي للسل اا أن تتودف فورا عون الوربو بوين المحوامين ومةوالل مووكلياما وأن
تمتنع عن إطالق تةريحاا باذا المعنى في المجال العاما بما في ذلك وسا و اإلعالم.
 -116ينبغو ووي أن تتخو ووذ جميو ووع الجاو وواا ال اعلو ووة المعنيو ووة تو وودابير إلذكو وواء الو وووعي بو وودور
المحامين.
 -117ينبغووي ضوومان س ورية جميووع ااتةووااا والمشوواوراا التووي تجووري بووين المحووامين
وموكليام في إطار العالدة المانية في القانون والممارسة العملية.

ياء -التعليم والتدريب وبناء القدراا
 -118ينبغووي توووفير التوودريب األولووي والتوودريب أثنوواء العموول والتثقيووف القووانوني المسووتمر
بشنن المسا ل المتعلقة بااستقالل المؤسسي ومدوناا دواعد األخالق والسولول المانوي
للقضاة والمدعين العامين.
 -119ينبغووي أن يُعلوون عوون فوورص التوودريب مسووبق ا بودووت كووافا وأن تتوواح ووذا ال وورص
لجميع القضاة والمدعين العامين والمحامين بالقدر الذي ي ي بالغر .
 -120ينبغو ووي لوكو ووااا األمو ووم المتحو وودة المتخةةو ووة وصو وونا يقاا وبرامجاو ووا والجاو وواا
المانحووة تقووديم المسوواعدة الماليووة والوودعم التقنووي إلووى مؤسسوواا التوودريب الوطنيووة إلعوودا
منووا د راسووية تتسووم بووالجو ة وب ورامد تدريبيووة مانيووة تسووتادف القضوواة والموودعين العووامين
والمحامين.
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