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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة التاسعة والعشرون

 من جدول األعمال 3البند 
تعزيز وحماية جميع حقووق اإلنسوانا المدنيوة والسياسوية واادتةوا ية 

 بما في ذلك الحق في التنميةوااجتماعية والثقافيةا 

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

 موجز  
الرضتتتاص وانيتتامت نس يفتتتورة ر يةتتااص ا قتتتة ر ذهبتتا اررتتتخلاص اااعتتة ارسنقتتتة  ا تت ر ل  
. وكان الغخلض من الزةتااص 2014كارون األول/دةسمرب 5يفشخلةن الثاين/روفمرب نس  27الفرتص من 

، قبتتتت  لن لتتتت  ال شتتتتخلةسا  2011الوقتتتتوى عاتتتتظ مالتتتتة ريفتتتتاد السدالتتتتة ر الباتتتتد منتتتت   تتتتواص عتتتتاد 
 ليت ا  حد ا خ ل الفرتص االر رالقة.وارؤ سا  الدائمة حم  الروارت واهلقئا  ارؤق ة ا

تتتا، عتتدداؤ متتن كبتتاا ارستتؤولت ا  تتتومقت ر ويااص   وقا اتتا اررتتخلاص اااعتتة، ختت ل يةاًا
الستتتتدل، وويااص مرتتتتو  الرستتتتان والسدالتتتتة االر رالقتتتتة، وويااص الداخاقتتتتة، وويااص الشتتتتؤون ااااجقتتتتة، 

ًاؤ متن الرضتاص متن سقتي مست وةا  وائقة اهلقئة الوق قة لإلشخلاى عاظ الرضاء السديل، و  عتدداؤ كبت
االخ صاص الرضائي، ووكق  الدولة الساد مبح مة ال سرقت  وعتدداؤ متن ارتدعت الستامت، و ثاتي 

حمتتامت  وال رتتا لةضتتاؤ  اهلقئتتة الساقتتا  رتتو  الرستتان وا خلةتتا  األ ا تتققة، وهقئتتة ا رقرتتة وال خلامتتة.
ًهتتتا متتتن ارنيفمتتتا  و ثاتتتت لامع متتتي ارتتتدين واألو تتتا  األكادم قتتتة ووكتتتاال  األمتتتغ ار حتتتدص وا

 .ا  ومقة الدولقة

__________ 

 التيت  الاغتة فقصدا اروجز، ه ا مخلفق ر الوااد رفسه، ال رخلةخل لماةصدا موجز ه ا ال رخلةخل جبمقي الاغا  الخل قة.  * 
 .فرط و السخل قة هبا قدد

 يفأخخل يفردمي ه ه الو قرة. ** 
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وُةست 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 

شتتتام ب ةا  اال تتت ر ل وا قتتتاد والنزاهتتتة وارستتتاءلةب ةة  اخ قتتتاا الرضتتتاص  اع متتتاد نتتتتاا قتتتاروين
ويفسققتتتتنلغ والشتتتتخلو  ار سارتتتتة مبتتتتدص والةتتتت لغب ةد  ارقزارقتتتتة ودتتتتخلوى السمتتتت ب ة   ندااص التتتتدعاو ، 
واألريفمتتتتتتتتة والجتتتتتتتتخلاءا  الداخاقتتتتتتتتة، ويفتتتتتتتتأخخل الجتتتتتتتتخلاءا  الرضتتتتتتتتائقة، والوعتتتتتتتتول نس السدالتتتتتتتتةب 

 السستتتتت خلةةب انيتتتتتاكغ  حةوارستتتتتداد ا ماةتتتتتةب ةي  النقا تتتتتة السامتتتتتةب ال لدةتتتتتدا  واالع تتتتتداءا   ةو 
. وخت تتتت غ اررتتتتخلاص اااعتتتتة يفرخلةخلهتتتتا   رتتتتدمي الرتتتتداا  و نتتتتاء وال تتتتداة  ال ساتتتتقغ  يفة انيتتتتامونب   ة

 يفوعقا  نس سقي لعحاا ارصاحة ارسنقت  األمخل.
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 المرفق
 [فرط السخل قة والر اقزةة ]

تقرير المقررة الخاصة المعنية باستقالل القضاة والمحامين بشونن بعثتاوا   
 إلى تونس

 اني وةا 
 الصفحة الفرتخلا  

 5 3-1  ..................................................................... مردمة - لوالؤ  
 5 19-4  ................................................................ ريفاد السدالة -  ارقاؤ  

 5 9-4  ........................................... السقا  السقا ي ا دةث - للف   
 7 12-10  ................................................. األم اد الد  واةة -  اء   
 8 16-13  .......................................... اهلق   ال نيفقمي لامحاكغ - جقغ   
 8 19-17  ..................................................... التاا الراروين - دال   
 9 88-20  ال حدةا  اليت يفواجه ا  ر ل ورزاهة الساطة الرضائقة ونقامة السدل عاظ الوجه الساقغ -  الثاؤ  

 9 22-20  .....................................  خلواص اع ماد نتاا قاروين شام  - للف   
 10 34-23  ................................... النزاهة وارساءلةاال  ر ل وا قاد و  -  اء   
 12 44-35  .................. غ والشخلو  ار سارة مبدص والة لغاخ قاا الرضاص ويفسققنل - جقغ   
 14 50-45  .............................................. ارقزارقة ودخلوى السم  - دال   
الجتتتتتتتتخلاءا  والجتتتتتتتتخلاءا  الداخاقتتتتتتتتة، ويفتتتتتتتتأخخل  واألريفمتتتتتتتتة، ندااص التتتتتتتتدعاو  - هاء   

 15 60-51  ....................................... الةوالوعول نس السدالرضائقة، 
 18 65-61  ............................... ا  واالع داءا  وارسداد ا ماةةال لدةد - واو   
 18 73-66  ....................................................... النقا ة السامة - يايف   
 20 78-74  ................................................... انياكغ السس خلةة - ماء   
 21 85-79  ........................................................... انيامون - تاء   
 23 88-86  ...................................... ل ساقغ وال داة  و ناء الرداا ا - ةاء   

 23 92-89  ...............................................................  اال  ن اجا - اا ساؤ  
 24 120-93  .................................................................. ال وعقا  - خامساؤ  

 24 93  ..................................................... التاا الراروين - للف   
 24 95-94  ................................... ر ل وا قاد والنزاهة وارساءلةاال   -  اء   
 25 103-96  .................. غ والشخلو  ار سارة مبدص والة لغاخ قاا الرضاص ويفسققنل - جقغ   
 26 104  .............................................. ارقزارقة ودخلوى السم  - دال   
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الجتتتتتتتتخلاءا  والجتتتتتتتتخلاءا  الداخاقتتتتتتتتة، ويفتتتتتتتتأخخل  واألريفمتتتتتتتتة، ندااص التتتتتتتتدعاو  - هاء   
 26 106-105  ....................................... السدالةالرضائقة، والوعول نس 

 26 107  ............................... وارسداد ا ماةة ا واالع داء ا لدةدال  - واو   
 27 112-108  ....................................................... النقا ة السامة - يايف   
 27 113  ................................................... انياكغ السس خلةة - ماء   
 28 117-114  ........................................................... انيامون - تاء   
 28 120-118  ...................................... ال ساقغ وال داة  و ناء الرداا  - ةاء   
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 مقدمة -أواا  
ياا  اررخلاص اااعة ارسنقة  ا ت ر ل الرضتاص وانيتامت، اتا خلةق  كنتول، يفتورة ر الفترتص  -1

عاتظ دعتوص متن ا  ومتة.   نتاءؤ  2014كارون األول/دةستمرب   5يفشخلةن الثاين/روفمرب نس  27من 
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. 
بالقة ورا  . وال را ويةخل الستدل ومرتو  ماررخلاص اااعة مدن يفورة الساعمة وقخل  وياا  -2

الرستتان والسدالتتة االر رالقتتة ومستتؤولت افقستتي ارستت و  ر ويااص الداخاقتتة وويااص الشتتؤون ااااجقتتة 
وويااص ال نمقتتتة واال تتت ثماا وال ستتتاون التتتدويل، فضتتت ؤ عتتتن لعضتتتاء متتتن ا اتتتة التتتوت  ال أ قستتتي. 

ا لةضاؤ  خلئقة اهلقئة الوق قة لإلشخلاى عاظ الرضاء السديل، ال يف ةشتغ ، ر الوقتا رفسته، وال ر
منص  الخلئقة األول ني مة ال سرق ، و الخلئقة األول لامح مة الدااةة، والخلئقة األول لتدائخلص 
انيا تتتتتبا ، والتتتتتخلئقة األول ني متتتتتة اال تتتتت ئناى ر يفتتتتتورة الساعتتتتتمة، والتتتتتخلئقة األول ني متتتتتة 

بالقتتتة، ووكقتتت  الدولتتتة الستتتاد لتتتد  حم متتتة مناى ر را تتت ، وائتتتقة اني متتتة اال  دائقتتتة ر قخل اال تتت ئ
الوكق  الساد لد  حم متة اال ت ئناى ر يفتورة الساعتمة، والوكقت  الستاد لتد  مساعد ال سرق ، و 

بالقتة، ومتدةخل مومساعد وكق  ا ملواةة لد  اني متة اال  دائقتة ر قخل  ،حم مة اال  ئناى ر را  
ضاء السس خليف، والوكق  الساد لد  حم مة اال  ئناى السس خلةة ر يفورة الساعتمة، ولعضتاء الر

آخخلةن ر الساطة الرضائقة. ور األخً، قا اا اررخلاص اااعة لعضاء ارلتن الرارورقتة فضت ؤ عتن 
ارتتدين،  ثاتي اهلقئتة الساقتا  رتتو  الرستان وا خلةتا  األ ا تقة، وهقئتتة ا رقرتة وال خلامتة، وا  متي 
 واألو ا  األكادمقة، ووكاال  األمغ ار حدص، واً ذلك من ارنيفما  ا  ومقة الدولقة. 

ويفسخلا اررخلاص اااعة عتن شت خلها   ومتة يفتورة عاتظ يفقستً و تي  خلرتاما اج ماعتا   -3
مافت  ومفقتد متتي مفتق ا ت ر لقة والة لتتا. ويفشت خل لةضتتاؤ ارنستق اررتقغ لفمتتغ ار حتدص ومفوق تتقة 
 األمغ ار حدص السامقة  رو  الرسان ةارفو قة  ر يفورة عاظ يفساوهنما ومساعدًما الرقمت. 

 نظام العدالة  -ثانياا  
 السياق السياسي الحديث -ألف 

شلد  يفورة ار فا ة شتسبقة لامطالبتة ورتو  الرستان األ ا تقة والسدالتة االج ماعقتة  -4
كتارون   14ويفوجتا  التامتة  تالخلئقة  تن عاتي ر  2010كارون األول/دةستمرب   17 دل  ر 
رالقتة يفساقبتا خ هلتا  ت و م ومتا  مؤق تة . و ستد ذلتك دخاتا ر فترتص ار 2011الثاين/ةناةخل 

، ريفمتتا يفتتورة 2014كتتارون الثاين/ةنتتاةخل   26عاتتظ ا  تتغ. ومنتت  اع متتاد الد تت وا ا دةتتد ر 
   ائا تتقة ر يفشتتخلةن الثتتاين/روفمرب، وار خا تتا2014ار خا تتا   خلرارقتتة ر يفشتتخلةن األول/لك تتو خل 
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  2متتؤخخلاؤ، وارسرتتد ألول متتخلص ر  . و تتق وس الربرتتان التت يف ار ختت 2014وكتتارون األول/دةستتمرب 
، مسؤولقة نقخلاا الرتوارت األ ا تقة و تائخل الاتوائت ال نفق ةتة ار سارتة 2014كارون األول/دةسمرب 

  إع ح النيفاد الرضائي عاظ النحو ارنصوص عاقه ر الد  وا. 
 وقتتد كتتان الرضتتاء ر يفتتورة شتتدةد ال بسقتتة لاستتاطة ال نفق ةتتة، نذ كتتان ائتتقة ا ملواةتتة -5

ةخللس ا اة األعاظ لارضاء السا ق ر مت كان ويةخل السدل ة وس منص  رائ  ائتقة ا اتة. 
 االبقة لعضاء ا اة ال يف كان ة خ  قخلااايفه  أاابقة األعوا  متي وكارا الساطة ال نفق ةة يفستق 

عتتو  التتخلئقة لو عتتو  رائتت  التتخلئقة عنتتد يفستتادل األعتتوا . وكارتتا الستتاطة ال نفق ةتتة  تيفتتخلجق
ر نجخلاءا  اخ قاا الرضاص ولعضاء النقا تة السامتة ويفسققتنلغ وررالتغ وعتزهلغ   سقد غ نس مد يف ح

 ويفأدةبلغ ويفداةبلغ. 
ور لعرتتتاا الثتتتواص، رتتتل قتتتارون ال نيفتتتقغ ارؤقتتتا لاستتتاط السمومقتتتة عاتتتظ نرشتتتاء  تتتاطة  -6

عاتظ الرضتاء . فأرشتئا اهلقئتة الوق قتة لإلشتخلاى  1ةقضائقة مؤق ة ل  حم  ا اتة األعاتظ لارضتاء
السديل  اع بااها هقئة مؤق ة مس راة يف م ي  اال  ر لقة الدااةة وارالقتة ل تي يفشتخلى عاتظ ارستاا 

واايفئتتيأ لن ذلتتك  تتخلوايف ال تت سادص  رتتة النتتاس  . 2ةارلتت  لارضتتاص ا الستتت ولعضتتاء النقا تتة السامتتة
ًهتا عاتظ ا ت ر ل الرضتاء ونقامتة  ر النيفاد الرضائي  سد عرود من يفدخ  الساطة ال نفق ةة ويفأ 

 السدل عاظ الوجه الساقغ.
، لعفتتتي قضتتتاصا ولعضتتتاء ر النقا تتتة السامتتتة فتتتا  عتتتددهغ الثمتتتارت 2012ور لةاا/متتتاةو  -7

وختشتتظ اررتتخلاص اااعتتة لن يف تتون قتتخلااا  العفتتاء   لتترتد  مبوجتت  قتتخلاا موقتتي متتن ويةتتخل الستتدل.
.  3ةسمتتول  تتهقتتد  الرتتارون األ ا تتي لارضتتاص اراألعتتول ارخلعقتتة و تتمارا  انياكمتتة السادلتتة و  يف ر

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 

عتتن قارلتتا نياء ال تتأ ً الستتا   مالتتة قاتتق شتتدةد لتتد  الرضتتاص عاتتظ لمتتنلغ التتودقفي. وهتتي يفستتخلا
ا تت ر ل ا لتتاي الرضتتائي   رهتت ه العفتتاءا  ا ماعقتتة قتتد يفخليفتت  عاتتظ  تتون ةالتت يف م متت  لن 

 ك  . 
و اغ اررخلاص اااعة لن  سض الرضاص مت نتوا متن الطستن ر هت ا الرتخلاا األمتاديف ا ارت   -8

مسخلو تتة عاتتظ هتت ه اني متتة كارتتا ال يفتتزال   ن تتافقةقضتتقة  32لتتد  اني متتة الدااةتتة. وققتت  نن 
 مت قا اا اررخلاص اااعة ائقة الرضاص. 

__________ 

 .22، الفص  2011دةسمرب كارون األول/ 16مؤاخ  2011لسنة  6يفأ قسي عدد  قارون  1ة
 .22، الفص  2013 لةاا/ماةو 2مؤاخ  2013لسنتتة  13قارتتتون ل ا ي عدد   2ة
 1967 لستنة 29ة ساق   نرقت الرارون عتدد  1969 كارون الثاين/ةناةخل 24مؤاخ  1969لسنة  5قارون عدد   3ة

 .1967 متوي/ةولقه 14مؤاخ 
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ويفساغ اررخلاص اااعة  ا لود اهلامتة التيت  ت لا خت ل الفترتص االر رالقتة لعت ح ويفسزةتز  -9
ا  ر لقة النيفاد الرضائي وفرتاؤ لامستاةً الدولقتة،  طتخل  منلتا نرشتاء اهلقئتة الوق قتة لإلشتخلاى عاتظ 

لتتيت متثتت  خطتتوص نس األمتتاد مراارتتة  تتا اة األعاتتظ لارضتتاء التت يف ماتتا حماتته. الرضتتاء الستتديل، ا
ويفستتتخلا اررتتتخلاص اااعتتتة عتتتن يففادهلتتتا  شتتتأن واود يفرتتتااةخل متتتن مصتتتادا شتتت  يففقتتتد  تتتأن نرشتتتاء هتتت ه 

كتتتان خطتتتوص ر ارستتتاا الصتتتحقت عاتتتظ داا يفسزةتتتز ،  التتتيت يف تتتألف متتتن لاابقتتتة من خبتتتة  ، 4ةاهلقئتتتة
ًص التيت ققت  نهنتا اُ ن خ ل ص ما  ر لقة الرضا اَّبتا فقلتا اع بتااا  ال فتاءص عاتظ ال سققنتا  األخت

 .لسقا قة  ااالع بااا

 األحكام الدستورية  -باء 
 فتخلوع الدولتةفخلعاؤ متن ةنل الباا ااامة من الد  وا عاظ الساطة الرضائقة  اع بااها  -10

وقضاص النقا تة السامتة وانيتامت  اع بتااهغ  . وةش م  عاظ  مارا  هامة ال  ر ل الرضاصالث  ة
 خلئقسقة ر النيفاد الرضائي. الفاعاة اللا  ا 
متتتتتن  114و 113و 112وةس تتتترب ا اتتتتة األعاتتتتظ لارضتتتتاء، ارنشتتتتأ مبوجتتتت  الفصتتتتول  -11

الد  وا، مسؤوالؤ عن مسن  ً الرضاء وا ت ر له. وة  تون هت ا ا اتة متن لا ستة هقاكت  هتي 
، وجماة الرضاء الداايف، وجماة الرضاء ارايل، وا استة السامتة لامعتالة جماة الرضاء السديل

وارتدعت الرضتائقة الث  تة. وصت ل كت  جماتة متن ا تالة الث  تة ر يفرخلةتخل ارستاا ارلت  لارضتاص 
اختاذ ال دا ً ال أدةبقة. لما ارسائ  ار سارة  والةة كت  هق ت  متن اهلقاكت  األا ستة التيت ر و السامت 

رتكقب ته ويفنيفقمته والجتخلاءا  ار بستة لدةته فقضتبطلا قتارون  ة  ون منلتا ا اتة األعاتظ لارضتاء، و 
لن ا اتتتة األعاتتتظ لارضتتتاء ة م تتتي  ال ستتتقً التتت ا ،  113منفصتتت . وةؤكتتتد الد تتت وا ر الفصتتت  

 وةضتتمن لامعاتتة ا تت ر له الداايف وارتتايل   ولقتته نعتتداد مشتتخلوع مقزارق تته ومناقشتت ه لمتتاد الاعنتتة
 ارخ صة مبعاة رواا الشس . 

وةنشتتتتد الد تتتت وا لةضتتتتاؤ اني متتتتة الد تتتت واةة  وعتتتتفلا هقئتتتتة قضتتتتائقة مستتتت راة يف تتتتوس مخلاقبتتتتة  -12
د تتتت واةة الرتتتتوارت نس جارتتتت  ارلتتتتاد األختتتتخل  ارستتتتندص نلقلتتتتا مبر ضتتتتظ الد تتتت وا. و قضتتتتبط قتتتتارون 

التتيت ة م تتي هبتتا لعضتتادها.  منفصتت  يفنيفتتقغ اني متتة الد تت واةة والجتتخلاءا  ار بستتة لتتدةلا والضتتمارا 
و ال تتافة نس ذلتتك، يفتتنل يفوتئتتة الد تت وا عاتتظ لن الدولتتة يفرتتود عاتتظ مبتتدل الفصتت   تتت الستتاطا  
وال تتواين  قنلتتا. ويفشتتً ال وتئتتة لةضتتاؤ نس لن الدولتتة لتت  لن يفضتتمن عاوةتتة الرتتارون وامتترتاد ا خلةتتا  

اجبا   ت سقي ارتواتنت وارواتنتا . ومرو  الرسان وا  ر لقة الرضاء وارساواص ر ا رو  والو 
 ادولة عاظ الرارون الداخاي.من الد  وا لةضاؤ يفغاق  االل زاما  الدولقة ل 20وةؤكد الفص  

__________ 

. يفضتتتتغ اهلقئتتتتة ارؤلفتتتتة 11-5، الفصتتتتول 2013 لةاا/متتتتاةو 2متتتتؤاخ  2013لسنتتتتتتة  13قارتتتتتتتون ل ا تتتتي عتتتتدد   4ة
قضتتتاص ةن ختتتبلغ ريفتتتخلادهغ، و ستتتة لعضتتتاء متتتن اتتتً الرضتتتاص ةن ختتتبلغ  10ة من خبتتتاؤ  عضتتتواؤ  15 عضتتتواؤ  20 متتتن

م  ت  ا اتة التوت  ال أ قستي  أاابقتة مطارتة متتن قائمتة  ارخلشتحت يفضتسلا  نتة االر خا تا  ، و ستة قضتتاص 
الستتتاد لتتتد  وكقتتت  الدقولتتتة و لو متتتدعت عتتتامت مسقَّنتتتت  صتتتف لغ الخل قتتتة ةالتتتخلئقة األول ني متتتة ال سرقتتت ، ائقستتتاؤ، 

ار فرقتتد الستتاد ارشتتخلى عاتتظ ال فردةتتة السامتتة  تتويااص و وكقتت  الدولتتة الستتاد متتدةخل ارصتتا  السدلقتتة، و حم متتة ال قسرقتت ، 
 .   السدل، وائقة اني مة السرااةة
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 الايكل التنظيمي للمحاكم  -جيم 
عتتتتديل ونداايف ومتتتتايل ود تتتت وايف. ، ر يفتتتتورة متتتتن فتتتتخلوع منفصتتتتاةانيتتتتاكغ ة تتتتألف ريفتتتتاد  -13

كغ اال تتت ئناى وانيتتتاكغ اال  دائقتتتة ا وحمتتت ، حم متتتة ال سرقتتت الرضتتتاء الستتتديلحمتتتاكغ وةشتتتم  ريفتتتاد 
. وةضتتتغ عرااةتتتة ، وةشتتتم  لةضتتتاؤ حم متتتةائقتتتة ومدرقتتتةز دوائتتتخل جالتتتيت يف تتتألف متتتن وحمتتتاكغ النتتتوامي 
 .عس خلةة الرضاء حماكغ

ويفرتتود حم متتة ال سرقتت ، التتيت ةرتتي مرخلهتتا ر يفتتورة الساعتتمة، مرتتاد حم متتة اال تت ئناى  -14
حمتتتاكغ  10ائقتتتة عاتتتظ متتتد  تتتواء. وهنتتتا  ز  وارتتت  الرارورقتتتة اردرقتتتة وا مقتتتث يفنيفتتتخل ر ا قتتتةالنلائ

حم متتتة  27ا تتت ئناى ختتتت ل  تتتالنيفخل ر ا تتت ئناى األم تتتاد الصتتتاداص عتتتن انيتتتاكغ اال  دائقتتتة، و
ا  دائقة     منلا هقئة م ورتة متن    تة قضتاص يفبتاي ر سقتي التدعاو  اردرقتة وال عااةتة  صتخلى 

حم مة متن  85ادعو . ور قاعدص اهلق   ال نيفقمي لامحاكغ، ةوجد النيفخل عن الرقمة النردةة ل
 حماكغ النوامي مقث ة وس قاض وامد البا ر الدعاو . 

وهنتتتا   تتت و حمتتتاكغ ا  دائقتتتة عستتت خلةة دائمتتتة، وحم متتتة ا تتت ئناى عستتت خلةة ر يفتتتورة  -15
د الصتاداص عتن الساعمة، ودوائخل اًاد عس خلةة، ودائخلص يفسرق  عس خلةة. ولوي الطسن ر األم تا

انياكغ اال  دائقة السس خلةة لد  حم مة اال ت ئناى السست خلةة، ت يفنيفتخل دائتخلص ال سرقت  السست خلةة 
 ر جواربلا الرارورقة. 

يفورة ريفاد قضاء نداايف قتائغ  نفسته ة تألف متن اني متة الدااةتة التيت ختت ل  ةوجد رو  -16
نيا تتتبا  التتتيت ختتتت ل  تتتالنيفخل ر مستتتا ا  اودائتتتخلص ر النزاعتتتا  التتتيت يف تتتون الدااص تخلفتتتاؤ فقلتتتا، 

تا لاشتتؤون ارالقتة. وك  تا ةرتي مرتتخله ر يفتورة الساعتمة. ور مالتة يفنتتايع  الستاطا  السامتة ونداًا
  5ةاالخ 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 تت واةة مشتااةي الرتتوارت ر ار يفتتاا يفأ تقة اني متتة الد تت واةة 

 . 6ةارنصوص عاقلا ر الد  وا

 اإلطار القانوني  - ال 

مساهتدا  دولقتة ائقستقة  رتو  الرستان  الصسقد الدويل، يفسد يفورة تخلفتاؤ ر اتاينعاظ  -17
ًه متتتن  تتتخلوا ارساماتتتة لو السرو تتتة الرا تتتقة لو ال نرستتتارقة  هتتتيو ايففاققتتتة مناهضتتتة ال ستتت ة  واتتت

ارلقنتتة والربويفوكتتول االخ قتتاايف اراحتتق هبتتا، والسلتتد التتدويل ااتتاص  تتا رو  اردرقتتة والسقا تتقة،  لو
اققتتة الدولقتتة  ماةتتة سقتتي األشتتخاص متتن االخ فتتاء الرستتخليف، وايففاققتتة الرضتتاء عاتتظ سقتتي وااليفف

،  االيففاققتتتة الدولقتتتة لارضتتتاء عاتتتظ سقتتتي لشتتت ال ال مققتتتز السنصتتتخليفلشتتت ال ال مققتتتز  تتتد ارتتتخللص، و
__________ 

 .1996 مزةخلان/ةورقه 3ارؤاخ  1996لسنة  38الرارون األ ا ي عدد   5ة
 .  7، الفرخلص 148، والد  وا، الفص  2014 قسان/ل خلة ر 18مؤاخ  2014لسنة  14قارون ل ا ي عدد   6ة
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والسلتتتتد التتتتدويل ااتتتتاص  تتتتا رو  االق صتتتتادةة واالج ماعقتتتتة والثرافقتتتتة، وايففاققتتتتة مرتتتتو  الطفتتتت ، 
ن هبا  شأن اشرتا  األتفتال ر ارنايعتا  ارستاحة، و شتأن  قتي ان اراحران االخ قااةوالوالربويفوك

األتفتتتتال وا تتتت غ ل األتفتتتتال ر البغتتتتاء ور ارتتتتواد ال امقتتتتة، وايففاققتتتتة مرتتتتو  األشتتتتخاص ذويف 
 تأن لترتد العاقة. وقد يفسلد  يفورة، مبوج  السلد الدويل اااص  ا رو  اردرقة والسقا قة، 

سقي ا رو  ار سارتة  تأموا متن   مقي األفخلاد اررقمت داخ  لاا قلا وااا ست لوالة لا ويف ف 
سا لا نقامة السدل عاظ الوجه الساقغ، وةشم  ذلك يفطبقق مبادئ ارساواص لمتاد الرتارون، وا تق 

وعانقتتة  ر االر صتاى الفستال، وا تتق ر ا خلةتة واألمتن، وافتترتاض الترباءص، وا تق ر حماكمتتة عادلتة
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. 
ويفورة مازمةا،  وعتفلا دولتة تخلفتاؤ ر السلتد التدويل ااتاص  تا رو  اردرقتة والسقا تقة،  -18

د يفدا ً يفشخلةسقة وقضائقة وندااةة ويفثرقفقة، واً ذلك من ال دا ً ارنا بة مخلعاؤ عاظ ققاد  اع ما
ًا    تتاطة قضتتائقة مستتت راة وحماةتتدص ونقامتتة الستتتدل عاتتظ الوجتتته الستتاقغ عتتن تخلةتتتق ندختتال ال غقتتت

 . 7ةقةال يمة عاظ قوارقنلا و اا اًا ار بسة حماقاؤ لضمان ايفساقلا مي ارساةً والرواعد الدول
 29عتتتتتتتدد وةستتتتتت ند النيفتتتتتتاد الرضتتتتتتائي لادولتتتتتتة نس الرتتتتتتتارون ارتتتتتتدين. وم تتتتتتغ الرتتتتتتارون  -19
ال نيفتتتتتقغ الرضتتتتتائي لامحتتتتاكغ واهلقئتتتتتا  الرضتتتتتائقة  1967متوي/ةولقتتتته  14 ارتتتتتؤاخ 1967 لستتتتنة

 ، ويفخلكقبتتتة ا اتتة األعاتتتظ لارضتتاء ووالة تتته وعتت مقايفه ةماتتتا حماتته ا ن اهلقئتتتة وا زائقتتةةاردرقتتة 
األ ا تتتي لارضتتتاص وارتتتدعت الستتتامت. وةتتتنل  والرتتتارونالوق قتتتة لإلشتتتخلاى عاتتتظ الرضتتتاء الستتتديل ، 

الرتتارون ا رتتف التت كخل عاتتظ لن الرضتتاص ا الستتت ولعضتتاء النقا تتة السامتتة مثاتتون جتتزءاؤ متتن الستتاك 
قضتتاص ب وةشتتااكون ر منتتادخلص التتدخول رفستتلا وة خخلجتتون متتن مسلتتد وامتتد هتتو الرضتتائي رفستته ة

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. 

ماتتتتا اهلقئتتتتة الوق قتتتتة  ،2013لةاا/متتتتاةو  2ارتتتتؤاخ  2013لستتتتنة  13عتتتتدد ون ومبوجتتتت  الرتتتتار
 29عتتدد لإلشتتخلاى عاتتظ الرضتتاء الستتديل حمتت  ا اتتة األعاتتظ لارضتتاءب وال يفتتزال لم تتاد الرتتارون 

  ااةة.  2013لسنة  13عدد يف سااض مي الرارون  اليت ال 1967لسنة 

ة وإدامووة العوودل ة القضووا يالتحوودياا التووي تواجووال اسووتقالل ونزا ووة السوول  -ثالثاا  
 على الوجال السليم

 ضرورة اعتما  إطار دانوني شامل  -ألف 
نن الجنايا  اليت مررلا الد  وا ر قطاع السدل ةنبغي لن يف عسد عاتظ لاض الواقتي.  -20

ومتتتتن واجتتتت  الربرتتتتان لن ةس متتتتد الرتتتتوارت ال يمتتتتة ل فسقتتتت  ا اتتتتة األعاتتتتظ لارضتتتتاء واتتتتول هناةتتتتة 
__________ 

 .(CCPR/C/21/Rev.1/Add.13) 31الاعنة ارسنقة ورو  الرسان، ال ساقق الساد اقغ   7ة
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. وةنبغتتي لن يف تتون 2015واني متتة الد تت واةة واتتول هناةتتة يفشتتخلةن األول/لك تتو خل رقستتان/ل خلة ، 
 ه ه الروارت م وائمة مي الد  وا ولن يفخلاعي ارساةً واربادئ الدولقة  رو  الرسان. 

ويفساغ اررخلاص اااعة  أ قة ا لود اليت   لا خ ل الفترتص االر رالقتة متن لجت  نعت ح  -21
النيفتتاد الرضتتائي وفرتتاؤ لامستتاةً الدولقتتة. اتتً لن ا تتاال  االر رالقتتة لمتت  مسلتتا  ويفسزةتتز ا تت ر لقة

لتتتدةا . وهتتت ا متتتا متتتدو ر يفتتتورة مقتتتث ماولتتتا قتتتوارت ار رالقتتتة وهقئتتتا  مؤق تتتة  تتتد دائمتتتاؤ 
 الثغخلا  ر ار يفاا اع ماد يفشخلةسا  جدةدص ونرشاء مؤ سا  دائمة ويففسقالا. 

اااعتتتة، نعتتت ح ال شتتتخلةسا  ار سارتتتة  النيفتتتاد الرتتتاروين  ومتتتن التتت يد، ر اع رتتتاد اررتتتخلاص -22
نعتتت ماؤ شتتتام ؤ متتتن لجتتت  يفنفقتتت  الد تتت وا و تتتمان وجتتتود  تتتاطة قضتتتائقة مستتت راة وريفتتتاد حم تتتغ 

 لقامة السدل. 

 ااستقالل والحيا  والنزا ة والمساءلة  -باء 
ضتتمن متتن الد تت وا الستتاطة الرضتتائقة  اع بااهتتا  تتاطة مستت راة يف 102ة تتخلس الفصتت   -23

نقامتتتتتتتة الستتتتتتتدل، وعاوةتتتتتتتة الد تتتتتتت وا، و تتتتتتتقادص الرتتتتتتتارون، ومحاةتتتتتتتة ا رتتتتتتتو  وا خلةتتتتتتتا . وة فتتتتتتت  
كتت لك مبتتدل ا تت ر ل الرا تتي كفتتخلد، ومبتتادئ ا قتتاد والنزاهتتة وال فتتاءص   103و 102 الفصتت ن

 عاظ ميفخل ك  يفدخ  ر  ً الرضاء. 109وا خلص. وةنل الفص  
دص متتن قضتتاص وحمتتامت عاتتظ متتد  تتواء وقتتد ا تت مسا اررتتخلاص اااعتتة نس شتت او  عدةتت -24

 شتأن عتدد ا تت ر ل الرا تي كفتخلد، وققتت  هلتا نن م افحتة الفستتاد الرضتائي يف صتدا األولوةتتا . 
متن الد ت وا  130ويفود اررخلاص اااعة يفساقط الضوء عاتظ خطتوص نلا قتة يف مثت  ر رتل الفصت  
 م تتتتتي هتتتتت ه اهلقئتتتتتة عاتتتتتظ نرشتتتتتاء هقئتتتتتة ا وكمتتتتتة الخلشتتتتتقدص وم افحتتتتتة الفستتتتتاد كلقئتتتتتة مستتتتت راة. ويف

 صتت 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. 

و ستتتا اررتتتخلاص اااعتتتة شتتت او   شتتتأن متتتا ةيفلتتتخله  ستتتض الرضتتتاص متتتن ار رائقتتتة ولقتتتز ر  -25
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 تت ماع،  رصتتد نا تتاكلغ. 

ًص لاغاةتتتة ويفستتت حق نجتتتخلاء لرقتتتق ويفس رتتتد اررتتتخل  اص اااعتتتة اع رتتتاداؤ جايمتتتاؤ لن هتتت ه االدعتتتاءا  خطتتت
 مفص   شأهنا. وةنبغي لن يفسخلض ه ه األدلة عاظ ا اة األعاظ لارضاء ال يف لرشد مؤخخلاؤ. 

عاتتتظ يفتتتوفخل الضتتتمارا  ال يمتتتة يفتتتورة متتتن ارلتتتغ لن لتتتخلص يفس رتتتد اررتتتخلاص اااعتتتة لن و  -26
، نذ ةنبغي، عاظ  بق  ارثال، لن يف اح لارا ي نم ارقة الاعوء نس قاؤ فسا ا  ر ل الرضاص ل فالة

هقئة مس راة، مث  ا اة األعاتظ لارضتاء، عنتدما يف تون ا ت ر لق ه ملتددص، وةنبغتي لن ة ضتمن 
األ ا ي ا دةتد لارضتاص جتزاءا  حمتددص يفطبتق عاتظ متن ةستسظ نس ال تأ ً عاتظ الرضتاص  رارونال

 دون مربا. 
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 جلس األعلى للقضاءالم -١ 
يف  سي يفخلكقبة ا اة األعاتظ لارضتاء ل قتة كترب   النستبة ال ت ر لقة الستاطة الرضتائقة  -27
 ره مطال   أن ة ون مو وعقاؤ وعادالؤ ومس ر ؤ عند اخ قاا الرضاص. ننذ 
ألف ة ت وةنل الد  وا عاظ لن ك  هق   متن اهلقاكت  األا ستة التيت ة  تون منلتا ا اتة -28
الثاتتتث ار برتتتي  متتتن ذويف ة تتتألف متتتن قضتتتاص ةقضتتتاص جالستتتون لو لعضتتتاء النقا تتتة السامتتتة ، و اه  اثتتت

 ُ االخ صتتاص ارستت رات متتن اتتً الرضتتاص. فأمتتا األعضتتاء الرضتتاص، فقن ختت  لااتتبلغ ر متتت يفُستتتَّ
قتتتة ، يف تتون لااب112البرقتتة متتن الرضتتتاص ولعضتتاء النقا تتتة السامتتة  صتتف لغ الخل قتتتة. ووفرتتاؤ لافصتتت  

لعضاء ك  هق ت  متن اهلقاكت  األا ستة متن ارن خبتت وماا تون ملتاملغ لفترتص وامتدص متدًا  تا 
 تتنوا . و تتتوى متتتدد الرتتتارون ا دةتتتد عتتتدد األعضتتاء ر كتتت  هق تتت  متتتن اهلقاكتتت  األا ستتتة التتتيت 
ة  ون منلا ا اة األعاظ لارضتاء، وارتؤهات ل ر ختاا لو ال سقتت، ومستاةً ذلتك، وا لتة التيت 

مستتودص قتتد ُرشتتخل  اتتك لهاقتتة ار ختتاا األعضتتاء لو يفسققتتنلغ. وعنتتد نعتتداد هتت ا ال رخلةتتخل، كارتتا مت
 لولقة رشخلوع ه ا الرارون. 

 المساءلة -٢ 
متتن الد تت وا عاتتظ خضتتوع الرا تتي لامستتاءلة عتتن كتت  نختت ل منتته  103 ةتتنل الفصتت  -29

م تتن مرا تتتايفه لو نةرافتته متتتا  يفخلفتتي عنتتته. ال و ر لداء واجبايفتته. وة م تتي الرا تتتي وصتتارة جزائقتتتة 
اليت ة بي هلا ل ي  ةر مالة ال ابة  ا خلمة فقم ن نةرافهب وةُساغ لمد ا الة الرضائقة الث   لما

عاتتتظ لن الرتتتخلااا  ار سارتتتة   أدةتتت  الرضتتتاص  114ةبتتتا ر تاتتت  افتتتي ا صتتتارة. وةتتتنل الفصتتت  
 ة خ ها ا اة الرضائي ارس . 

جتتتة مبتتتادئ  نغتتتالوا  شتتتأن  تتتاو  ا لتتتاي الرضتتتائي عتتتخلامة عاتتتظ لن هتتت ه ويفتتتنل دةبا -30
اربتتتادئ يففتتترتض  تتتمنقاؤ لن الرضتتتاص صضتتتسون لامستتتاءلة عتتتن  تتتاوكلغ لمتتتاد ارؤ ستتتا  ارنا تتتبة 
ارنشتتأص لصتتقارة ارستتاةً الرضتتائقة التتيت يفستتد ر متتد ذاًتتا مستت راة وحماةتتدص وةرصتتد هبتتا لن يف متت  

 ارازمة لارضاص ال لن ختخلة عنلا. قواعد الرارون والساو  ا القة 
الجتتتخلاءا  ال أدةبقتتتة ُلتتتدَّد متتتن مبتتتادئ  نغتتتالوا عاتتتظ لن  20واربتتتدل  17وةتتتنل اربتتتدل  -31

 و تتوح ر الرتتتارون ولن يفخلاعتتي  تتتمارا  انياكمتتة السادلتتتة والجتتخلاءا  الرارورقتتتة الواجبتتة، مبتتتا ر 
اشتتتادا  مفصتتتاة  شتتتأن خمالفتتتا  ذلتتتك ا تتتق ر ارخلاجستتتة الرضتتتائقة. ولتتت  لن ةرتتتدد الرتتتارون ن

الرضتاص التتيت يفرتيفتت  عاقلتا يفتتدا ً يفأدةبقتتة، مبتتا ر ذلتك جستتامة ارخالفتتة التيت لتتدد تبقستتة الجتتخلاء 
  . 57، الفرخلص A/HRC/11/41ال أدة  ال يف ةطبق ر الرضقة ققد البحث ةالو قرة 

ستتتتت ن خل وةنبغتتتتتي و تتتتتي مدورتتتتتة لرواعتتتتتد الستتتتتاو  لو األختتتتت   لتتتتتدد  و تتتتتوح الستتتتتاو  ار -32
وا تتتزاءا  ارطبرتتتة عاتتتظ كتتت  هقئتتتة متتتن اهلقئتتتا  الرضتتتائقة. ويفخلمتتت  اررتتتخلاص اااعتتتة  وجتتتود مقثتتتا  

. وةنبغتي لن ة توس الرضتاص 2010لخ ققا  ارلنة لرضاص دائخلص انيا با  ولعواهنا ارؤاخ متوي/ةولقته 
يففصتق ؤ وافقتاؤ، لرفسلغ نعداد ه ا النوع من مدورا  قواعد الساو  عاظ لن يف ون شاماة ومفصتاة 
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وفراؤ ربتادئ  نغتالوا ومبتدل الشتخلعقة. و ستد اع متاد متدورا  قواعتد الستاو  ر اتً ذلتك متن لقستاد 
 .  هاو مان يفنفق هبا النيفاد الرضائي، ةنبغي لن يفُنيفَّغ دواا  يفداةبقة منا بة لا وعقة 

يف توس، مبسقتة ا اتة وقد  اغ اررخلاص اااعة لن ال فردةة السامة  ويااص الستدل، التيت كارتا  -33
لارضاء، اختاذ الجخلاءا  ال أدةبقة  د الرضاص قبت  الثتواص، ال يفتزال يفضتطاي  تدوا السا ق األعاظ 

ر ارسائ  ال أدةبقة عاظ الخلاغ من ماول اهلقئة الوق قة لإلشخلاى عاظ الرضاء السديل حمت  ا اتة 
القئتتتة الوق قتتتة لإلشتتتخلاى عاتتتظ األعاتتتظ لارضتتتاء. فقعتتتوي لتتتويةخل الستتتدل، مبوجتتت  الرتتتارون ارنشتتتد ل

الرضاء السديل، لن مق  نلقلتا اراتف ال تأدة  اررتدد  تد الرا تي  نتاءؤ عاتظ يفرخلةتخل يفستده ال فردةتة 
نرتت  هتت ه الصتت مقة نس ا اتتة األعاتتظ لارضتتاء. ونن كتتان ويفخليفئتتي اررتتخلاص اااعتتة لن يفُ .  8ةالسامتتة
 تتد متتتن ا تتت مخلاا دوا ال فردةتتة السامتتتة  وعتتتفلا هقئتتة يفف تتتق ، فاتتت  ن يفا ستتة لامعاتتتة األعاتتتظ  ال

 لويةخل السدل.  اللارضاء 
 كخل اررتتخلاص اااعتتة  تتأن اهلقئتتة التتيت يففصتت  ر قضتتاةا يفأدةتت  الرضتتاص ور هتت ا الصتتدد، يفُتت -34

يفباشتتخل لرقرتتا  ةنبغتتي، عمومتتاؤ، لال يفخل طلتتا عتتاة  األشتتخاص لو  ا لتتة التتيت يفرتتدد شتت و  لو 
ا م ن لن يفرتيف  عاقلا نجخلاءا  يفأدةبقة، ول  لال يفري اهلقئة لا يفأ ً األشخاص ال ةن  اشتخلو 

 ه الجتتخلاءا  ولال ة تتون هتتؤالء متتن  تتت لعضتتائلا. ور هتت ا الصتتدد، يفخلمتت  اررتتخلاص اااعتتة هتت
ا اتتتة  متتتن الد تتت وا نذ ةتتتنل عاتتتظ لن الرتتتخلااا  ال أدةبقتتتة ةبتتتا فقلتتتا 114واد ر الفصتتت   مبتتتا

 الرضائي ارس . 

 اختيار القضاة وتعيينام والشروط المتعلقة بمدة وايتام  -جيم 
 القانون األساسي للقضاة  -١ 

األ ا تتتتي ا دةتتتتد لارضتتتتاص مستتتتاةً ونجتتتتخلاءا  عادلتتتتة وشتتتتفافة  الرتتتتارونلن متتتتدد  ةنبغتتتي -35
غ ويفتتأدةبلغ. فتت لك يفتتخلقق لغ وررالتتغ وعتتزهلمتتدص والةتت لغ و ومو تتوعقة الخ قتتاا الرضتتاص ويفسققتتنلغ و 

 مة ال  ر ل الرضاص. ا مارة ه
 وةنبغي لن ةررتن اال  ر ل ارؤ سي لاساطة الرضائقة  اال  ر ل ارايل والداايف.  -36

 المؤ الا وااختيار  -٢ 

ا ت ر ل الستاطة الرضتائقة عاتظ  تخلواص لن  شأن من اربادئ األ ا قة  10ةنل اربدل  -37
 قتتتاا لشتتتغ  الودتتتائف الرضتتتائقة لفتتتخلاداؤ متتتن ذويف النزاهتتتة وال فتتتاءص، ة تتتون متتتن ةرتتتي عاتتتقلغ االخ

وماعات عاظ يفداة  لو مؤه   منا بة ر الرارون. وع وص عاظ ذلك، لت  لن يفشت م  ليف 
تخلةرتتة الخ قتتاا الرضتتاص عاتتظ  تتمارا   تتد ال سقتتت ر ارناعتت  الرضتتائقة  تتدوافي اتتً  تتاقمة، 

وقتتد شتتدد مرتتخلا ختتاص  تتا ق عاتتظ لن نجتتخلاء اخ بتتااا   و تتد ال مققتتز لةتتاؤ كتتان روعتته لو ل تتبا ه.

__________ 

 . 16، الفص  2013 لةاا/ماةو 2مؤاخ  2013لسنتتة  13قارتتتون ل ا ي عدد   8ة
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يفنافستقة ة تتون جتتزء منلتتا، عاتتظ األقتت ، ك ا قتتاؤ وافتت ؤ متتن اال تتغ م تتن لن ةس متتد كتتأداص هامتتة ر 
اااص لن االخ باا ال  ايب  صضقف اررخلا يف . و 30، الفرخلص A/HRC/11/41عماقة اخ قاا الرضاص ة

ةنبغي لن ةُ بأي  اخ باا شفويف عاد ل رققغ الرضاص ال ةن  ُقسقَّنون ر ارست رب  متن مقتث ال فتاءص 
واألهاقة والنزاهتة. وةنبغتي، عت وص عاتظ ذلتك، نجتخلاء لرقتق كامت   شتأن  تاو  ارخلشتت وعتحقفة 

لو لرشتتط ه، وهتتو مبتتدل جتتوهخليف ر   تتوا ره قبتت  يفسققنتته لضتتمان ا تت قفائه ريفلتتخل الاقاقتتة ر  تتاوكه
 . 9ةكافة   اا ة لرشطة الرا ي

وةتتنل الد تت وا عاتتظ يفستتمقة الرضتتاص  تتأمخل ائا تتي  نتتاءؤ عاتتظ يفوعتتقا  ا اتتة األعاتتظ  -38
نس  اؤ لارضتتاء. وةستتمظ الرضتتتاص الستتامون  تتأمخل ائا تتتي  ستتد ال شتتاوا متتتي ائتتقة ا  ومتتة، ا تتت ناد

متتتن الد تت وا عاتتتظ لن  106رضتتاء. وةتتتنل الفصتت  قائمتتة  ارخلشتتحت ةرتتتدملا ا اتتة األعاتتتظ لا
 . 10ةةضبط الرارون الودائف الرضائقة السامقة

ومثامتتتا  ذكتتتخل  اررتتتخلاص اااعتتتة، نذا رتتتلَّ الرتتتارون عاتتتظ لن ة تتتوس جلتتتاي يفتتتا ي لاستتتاطة  -39
ال نفق ةة يفسمقة الرضاص ا قاؤ  سد لن خت ااهغ هقئة مس راة، ةنبغي لال يفخلفأض يفوعقا  ه ه اهلقئة 

 ر متتتتاال  ا تتتت ثنائقة وا تتتت ناداؤ نس مستتتتاةً اا تتتتخة ةساتتتتن عنلتتتتا مستتتتبراؤ. ونذا   يف بتتتتي اهلقئتتتتة نال
ال نفق ةتتتة يفاتتتك ال وعتتتقا ، ةنبغتتتي لن ة تتتون هنتتتا  نجتتتخلاء حمتتتدد ةازملتتتا   رتتتدمي يفساقتتت  م  تتتوا 

. ومن شتأن ذلتك لن ةستزي الشتفافقة قهأل باا عدد يفرقدها  ال وعقة ة اح لاعملوا االت ع عا
  . 33، الفرخلص A/HRC/11/41لة ر عماقا  االخ قاا وال سقت ةوارساء

 وتردياتامالشروط المتعلقة بمدة واية القضاة  -٣ 
كتت  جماتتة متتن ا تتالة الرضتتائقة الث  تتة ةجماتتة   فتتإنمتتن الد تت وا،  114وفرتتاؤ لافصتت   -40

ارستتتاا  الرضتتتاء الستتتديل وجماتتتة الرضتتتاء الداايف وجماتتتة الرضتتتاء ارتتتايل  مستتتؤول عتتتن البتتتا ر
لارضتتاص. وال ة ضتتمن الد تت وا ليف لم تتاد حمتتددص  شتتأن األمتتن التتودقفي لارضتتاص، نذ ةتتنل  ارلتت 

فرتتتط عاتتتظ لال اةنرتتت  الرا تتتي دون ا تتتاه، وال ةستتتزل، كمتتتا ال م تتتن نةرافتتته عتتتن  107الفصتتت  
السم ، لو نعفاده، لو يفساقط عرو ة يفأدةبقة عاقه، نال ر ا اال  وتبق الضمارا  اليت ةضبطلا 

 لرارون، ومبوج  قخلاا مسا  من ا اة األعاظ لارضاءا. ا
متن  18األ ا تي ا دةتد لارضتاص  اربتدل  الرتارونويفشدد اررخلاص اااعة عاظ  تخلواص يفرقتد  -41

ا  ر ل الساطة الرضائقة ار ساق مبسألة األمن الودقفي، وذلك  إةخلاد رتل  شأن اربادئ األ ا قة 
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. 

__________ 

 .4 او  ا لاي الرضائي، الرقمة  شأن مبادئ  نغالوا   9ة
، قائمتتتة يف ضتتتمن 1967 متوي/ةولقتتته 14متتتؤاخ  1967لستتتنة  29ةم تتتخلااؤ  متتتن الرتتتارون عتتتدد  7يفتتتخلد ر الفصتتت    10ة

الخلئقة األول ني مة ال سرق  ووكق  الدولة الساد لد  حم مة ال سرق  ووكق  الدولة الساد متدةخل ارصتا  السدلقتة 
ة األول ني متتة اال تت ئناى   تتورة الساعتتمة والوكقتت  وار فرتتد الستتاد  تتويااص الستتدل وائتتقة اني متتة السرااةتتة والتتخلئق

 الساد لد  حم مة اال  ئناى   ورة الساعمة. 
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اص اااعة لةضاؤ نس شواا  يف ساق  إعادص يفسقت الرضاص  سد جتاويهغ  ن وا  مسا اررخل  -42
ال راعتتد الاشتتتادةة ةانيتتددص ر  تتتن الستتت ت مستتبما ذُكوتتتخل  وستتت  اليفتتخلوى ودون ايفبتتتاع مستتتاةً 

ا تت ر ل الستتاطة الرضتتائقة، ةنبغتتي لن  شتتأن متتن اربتتادئ األ ا تتقة  12وا تتحة. وعمتت ؤ  اربتتدل 
 دةتتد لارضتتاص  رتتاء الرا تتي ر منصتتبه نس متتت  اواتته  تتن ال راعتتد األ ا تتي ا رتتارونة فتت  ال

 ار لاء الفرتص اررخلاص ل ولقه ارنص .  اللزامقة لو
و ال تافة نس ااتربص، ةنبغتي لن .  11ةوةس ند ريفاد يفخلققة الرضاص مالقاؤ نس مبدل األقدمقة -43

ا  ر ل الساطة الرضتائقة، نس شأن  من اربادئ األ ا قة  13ةس ند ريفاد الرتققة، وفراؤ لامبدل 
 عوام  مو وعقة وال  قما ال فاءص والنزاهة. 

ة تتوس ائتتقة حم متتة اال تت ئناى يفرقتتقغ لداء الرضتتاص، مبتتن فتتقلغ ارسقنتتون متتدةثاؤ مالقتتاؤ، و  -44
التتتت ةن صضتتتتسون لفتتتترتص اخ بتتتتاا يفتتتتدود  تتتتنة وامتتتتدص،  ستتتتد لختتتت  اليف الوكقتتتت  الستتتتاد وعاتتتتظ  تتتتوء 

. ويفس رد اررخلاص اااعة جايمتة لن اتة ماجتة  12ةاليت ةسم  هبا الرا يم ميفا  ائقة اني مة 
ن هت ا الجتخلاء قتد ةفتخلي ريفامتاؤ ننس اع ماد نجخلاء لا رقتقغ ال ة وقتف عاتظ اد تاء انيتاكغ فرتط نذ 

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 

النقا ة السامة، وهو ما ة ناقض مي مبدل ا  ر ل الرضاص ر اختاذ الرخلاا لو ةؤديف نس لقز لعضاء 
و ائ  التدفاع. ويف متق اررتخلاص اااعتة  راتق لن الرتارون ا تايل ال ةتنل عاتظ ليف مبتادئ  يف افؤ

ُةستتت ند نلقلتتتتا ر يفرقتتتقغ لداء الرضتتتتاص لو ليف  تتتتمارا  يف فتتت  نجتتتتخلاء هتتتت ا ال رقتتتقغ  طخلةرتتتتة عادلتتتتة 
 ومو وعقة وشفافة. 

 الميزانية وظروف العمل  - ال 
غ ل نتتاء البسثتتتة التتيت قامتتتا هبتتتا لن  -45 عامتتا اررتتتخلاص اااعتتة متتتن جمموعتتة لشتتتخاص متتتاوًا

اداءص دتتخلوى السمتت ، مبتتا ر ذلتتك يفتتدين ارخليفبتتا  و تتسف البنقتتة ال ح قتتة لام ايفتت  لو ارستتداملا، 
ًاؤ  واالف راا نس ارخلافق األ ا قة، وعتدد يفنيفتقغ ل تالق  السمت  يفنيفقمتاؤ منلعقتاؤ، يفشت   لتدةاؤ كبت

 11ه ا  ر ل الساطة الرضائقة. و ق ون مصول الرضاص عاظ لجخل م ئغ، وفرتاؤ لامبتدل ر وج
ا تت ر ل الستتاطة الرضتتائقة، متتن ال تتدا ً اهلامتتة رواجلتتة متتا متتااس  شتتأن متتن اربتتادئ األ ا تتقة 

 عاقلغ من  غو  ويفسزةز ا  ر لقة الرخلاا. 
ألة فستتاد الستتاطة الرضتتائقة. فمتتن وقتتد يفبقَّنتتا اررتتخلاص اااعتتة لتتدةاؤ آختتخل ة مثتت  ر مستت -46

شأن ررل اروااد لن لس  الرضاص لكثخل عخل ة لافساد وهو ما ةنال من ا  ر لق لغ. ت نن يفويل 

__________ 

 . 33، الفص  1967 متوي/ةولقه 14مؤاخ  1967لسنة  29قارون عدد   11ة
 . 34ارخلجي رفسه، الفص    12ة
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تتا قتتد لستت  الستتاطة الرضتتائقة لكثتتخل عخل تتة ل ربتت   الستتاطة ال نفق ةتتة عماقتتة ختصتتقل ارتتوااد ونداًا
 ف ا  ر لق لا. مااس من يفأ ً عاظ مآل الرضاةا ا سا ة، وهو ما ةضس ما
ا ت ر ل الستاطة  شأن من اربادئ األ ا قة  7ومن واج  ك  دولة عضو، وفراؤ لامبدل  -47

 الرضائقة، لن يفوفخل اروااد ال افقة ل م ت الساطة الرضائقة من لداء ملاملا  طخلةرة  اقمة. 
 2 ةيفرتاوح  ت وةنبغي لن ختصل لاساطة الرضائقة رسبة مئوةة  ا  ة من ارقزارقة الوتنقة -48
ل لدةد ر ارائة  ل ي ة سىن هلا لداء ملاملا  طخلةرة  اقمة ف  يُفس خدأد موااد ه ه الساطة  6و

 . 13ة 37، الفرخلص A/HRC/11/41ةالو قرة  قاض لو قضاص  سقنلغ لو الضغط عاقلغ
ارقزارقة وال  اررخلاص اااعة لن من اً الوا ت ما نذا كارا هنا  رسبة مئوةة  ا  ة من  -49

وفرتاؤ ر ارائتة  0.7ال يف عتاوي مت  ر متال وجودهتا، فلتي الوتنقة خمصصة لاساطة الرضائقة، و 
. وةنبغي لن يف وس ا تالة الرضتائقة الث  تة،  ال نستقق متي ا اتة األعاتظ لارضتاء، ندااص لاخلواةا 

يفُ تتاح ل تت  جماتتة متتن . وةنبغتتي لن صونعتتداد مقزارق لتتا اااعتتة وال صتتخلى ر مواادهتتا ارالقتتة مباشتتخل 
هتت ه ا تتالة لةضتتاؤ ارتتوااد البشتتخلةة وارادةتتة ارنا تتبة لضتتمان لستتت دتتخلوى ول تتالق  السمتت  التتيت 

 يفساعد عاظ لداء الرضاص لودائفلغ األ ا قة. 
وعتتت وص عاتتتظ ذلتتتك، ةنبغتتتي ر ريفتتتخل اررتتتخلاص اااعتتتة لن ةستتتخلا ا اتتتة األعاتتتظ لارضتتتاء  -50
، A/HRC/11/41زارقتة ارخصصتة متن  تنة مالقتة نس لختخل  ةموافر ه ر متال يفرتخلا خفتض ارق عن

، وصضتتتتي لخلقا تتتتة ص . وةنبغتتتتي لن ة صتتتتخلى ا اتتتتة األعاتتتتظ لارضتتتتاء ر األمتتتتوال مباشتتتتخل 41الفرتتتتخلص 
  . 43خااجقة مس راة ةارخلجي رفسه، الفرخلص 

واإلجووراءاا الداخليووةا وتوونخر اإلجووراءاا القضووا يةا  واألنظمووةإ ارة الوودعاو ا  - اء 
 إلى العدالة  والوصول

نن  تتتخلعة النيفتتتخل ر التتتدعو  جارتتت  ملتتتغ متتتن جوارتتت  انياكمتتتة السادلتتتة. وقتتتد شتتتدد   -51
، عاتتظ لن ال تتأخً ر التتدعاو  اردرقتتة 32الاعنتتة ارسنقتتة ورتتو  الرستتان، ر يفساقرلتتا الستتاد اقتتغ 

مبتتتدل وا نائقتتتة التتت يف ال م تتتن يفربةتتتخله  الطتتتا ي ارسرتتتد لارضتتتقة لو  ستتتاو  األتتتتخلاى ةنتتت رل متتتن 
  . 35و 27 ، الفرخليفانCCPR/C/GC/32انياكمة السادلة وال صدد مصاحة السدالة ة

 إ ارة الدعاو   -١ 
عامتتتا اررتتتخلاص اااعتتتة  تتتأمخل ارستتتداد الشتتتفافقة الوا تتتت ر ن تتتناد الرضتتتاةا نس الرضتتتاص،  -52

شتتأن ويفشتت ق  اهلقئتتا  الرضتتائقة، وقتتخلااا  لدةتتد مواعقتتد جاستتة اال تت ماع، وررتتل ارساومتتا   
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 

__________ 

 . 11ا  ر ل الساطة الرضائقة، اربدل  شأن اربادئ األ ا قة   13ة
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ا يفارائقتاؤ، لو قواعتد  قارتا  يفستع  عتدد الرضتاةا ارسخلو تة عاتظ انيتاكغ  وروعلتا الرضاةا لو نداًا
 وتواها، لو ليف نمصاءا  ذا  مغز  مسدص لو منشواص هب ا الشأن. 

و ستتتا اررتتتخلاص اااعتتتة متتتن ملنقتتتت آختتتخلةن، ةسماتتتون ر جمتتتال نقامتتتة الستتتدل، كتتتارو رت  -53
وارس شااةن ارالقت واارباء الرضائقت، ش او  يف ساق  روارت و اا ا   القة ختضي هلا ك  فئتة 
ر عمالتتا. ويفستت دعي ا اجتتة لن ةستتاد النيفتتخل ر الرتتوارت التتيت يفتتنيفغ كتت  ملنتتة متتن هتت ه ارلتتن، 

االل حتتتتا  هبتتتتا، وال تتتداة  ارطاتتتتوا، ونعتتتتداد قتتتوائغ  قارتتتتا  ايفصتتتتال حمد تتتة عتتتتن هتتتتؤالء  وشتتتخلو 
لو عتتدد جتتواي ارلنقتتت، وا لتتة التتيت يفسقتتنلغ ر قضتتقة متتن الرضتتاةا، وليفستتاهبغ، ويفرخلةتتخل متتد  جتتواي 

ًهتتا لاموكتت  الستتاديف مباشتتخلص، ومرلتتغ ر ارخلافستتة، ولن يُفضتتبط هتت ه  يفرتتدمي ارشتتواص الرارورقتتة لو ا
  ال شاوا مي لعحاا ارلنة الرارورقة.  ارسائ 

 تنخر اإلجراءاا القضا ية -٢ 
لُ اغا اررخلاص اااعة  تأن ريفتاد نقامتة الستدل ةف رتخل متامتاؤ نس ال فتاءص. فاألم تاد، عاتظ  -54

 بق  ارثال، يُف  أت  طتط القتد لوالؤ ت يفطبتي، ونجتخلاءا  السمت   طقئتة، وال صضتي نعتداد الرضتاةا 
ع رنلعقتة مسقنتة، وةسمت  السدةتد متن األشتخاص ر انيتاكغ دون لن يف تون هلتغ  اسا  اال ت ما 

مستتؤولقا  وا تتحة لو يفستتند هلتتغ ارلتتاد، ولتتقة هنتتا  متتن ةتتدةخل عمتت  اني متتة. وعامتتا اررتتخلاص 
اااعة لن حم مةؤ  رقا من دون مرب لمد  تا ساًتا تقاتة  تنة كاماتة ألن انيتاكغ ال يفشتاا  

 ص السدل يف ح غ ر ك  شيء. ر ندااص مقزارق لا ووياا 
وُاويف لامرخلاص اااعة لن مافا  قضائقة اخ فا ت دلخل   سد لشلخل عتدص  ستب  ررتل  -55

عتتتدد ك تتتاا انيتتتاكغ، ولن انيتتتامت ا تتتطخلوا نس دفتتتي مبتتتالغ مالقتتتة رسخلفتتتة م تتتان وجتتتود مافتتتاًغ ر 
اظ يفردمي خدمة فسالة  مقي اني مة. ولُ اوغا لةضاؤ  أن ك اا اني مة اً مدا ت  الردا ال ار ع

 و ة.   قةار را ت. ول لك ةنوء الرضاص لا ع ء السم  ألهنغ مازمون لةضاؤ  الرقاد مبلاد ك ا 
وعامتا اررتتخلاص اااعتتة متن مصتتادا خم افتتة  وجتود عتتدد كبتتً متن الرضتتاةا ارستت أرفةب نذ  -56

ر ارائتتة، ويفصتت   70 دائقتتة نس يفصت  رستتبة الرضتتاةا التتيت يُفست أرف  ستتد لن يفبتتا فقلتتا انيتاكغ اال 
ر  70حم متتة ال سرقتت   ستتد لن يفبتتا فقلتتا حم متتة اال تت ئناى نس نس رستتبة الرضتتاةا التتيت لتتال 

ارائة. ويفشسخل اررخلاص اااعتة  تالراق نياء عتدد يفتوفخل  قارتا  نمصتائقة منا تبة عتن ندااص التدعاو ، 
ً عاظ جودص األداء الرضتائي وفتخلص ويفأ ً اقاا ارنلعقة والفسالقة وما ةنعغ عن ذلك من يفأخ

نر تاا السدالتة لو ن تاءص يفطبقتق  نسالوعول نس الرضاء. وقد ةتؤديف هت ا ال تأخً ر نقامتة الستدل 
 لم املا. 

 ااحتجاز دبل المحاكمة  -٣ 
لن يفثبتتتا ندار تتته ر حماكمتتتة  نسمتتتن الد تتت وا عاتتتظ لن ارتتت لغ  تتتخليفء  27 ةتتتنل الفصتتت  -57

ي الضمارا  ال يمة ار صاة وره ر الدفاع ر لتتواا ار مرتة الرضتائقة  ف  له فقلا سقعادلة يفُ 
عاتتتظ لن الشتتتخل اروقتتتوى لتتت  لن ةُساتتتغ فتتتوااؤ وروقتتته و تتتال لغ  29وانياكمتتتة. وةتتتنل الفصتتت  

 ارنسو ة نلقه، وله لن ةنق  حمامقاؤ لادفاع عنه. 
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ةسمت لاشخل  ال شتاوا متي م خلااؤ من جماة الجخلاءا  ا زائقة، ال  13ووفراؤ لافص   -58
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 

ؤمنتون  تهب وةبتدو لن الرا تي وارتدعي الستاد اااعة لن اتة قضتاص ال ةفلمتون متق التدفاع لو ال ة
 ةنيفخلان نس حمامي الدفاع ر  سض الرضاةا ا نائقة عاظ لره اعدوا.

ويفشتسخل اررتتخلاص اااعتتة  تتالراق ألن السوامتت  ارت كواص لعتت ه يف ستتااض متتي ا تتق ر حماكمتتة  -59
ًص  تتتت عادلتتتة، وا تتتق ر التتتدفاع، وا تتتق ر ا صتتتول عاتتتظ مشتتتواص قارورقتتتة، وُلتتتدوو فعتتت وص خطتتت

الرارون والضمارا  ار خل ة ر الد  وا. ونذ اقرتن فتخل  تتول ا تبة االم قتاتي وخلمتان ارشت به 
فقتتتتته متتتتتن نم ارقتتتتتة االيفصتتتتتال مبحتتتتتاد، م تتتتتن لن ةلقتتتتتد ذلتتتتتك اليفتتتتتخلوى ارنا تتتتتبة لستتتتتوء ارساماتتتتتة 

ة  . وصضي ا تبة االم قتاتي رخلاقبتة وكقت  ا ملواةت20-17، الفرخلا  A/HRC/19/61/Add.1ة
التت يف صتت 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 

وقتتد  ستتا اررتتخلاص اااعتتة شتت او  عدةتتدص عتتن عتتدد ا تت عا ة .  14ةلمتتد لفتتخلاد عائا تته ذلتتك لو
 ارائة من ا اال  يفرخلةباؤ، لطا  نجخلاء فحل ت  نن مص   90لضا طة السدلققة، ر مأموايف ا

متتتن ذيف الشتتتبلة، ومتتت  عنتتتدما ُلتتتخل  هتتت ا الفحتتتل، فتتتإن ذلتتتك ال ةتتتداة ر  تتتع  االم عتتتاي 
ةانيضتتتتخل . و ستتتتا اررتتتتخلاص اااعتتتتة لةضتتتتاؤ شتتتت او  يففقتتتتد  تتتتأن األدلتتتتة ارن زعتتتتة لتتتتا ال ستتتت ة  

متن ايففاققتة  15فقلا يفارائقاؤ لماد انياكغ، وهو ما ة سااض مي ارادص  طسنيفس بسد عخلامة وال ةُ  ال
ًه من  خلوا ارساماة لو السرو ة الرا قة لو ال نرسارقة لو ارلقنتة . ويفخلمت   مناهضة ال س ة  وا

 اررخلاص اااعة  إع ن الساطا  اع زاملا يفسدة  جماة الجخلاءا  ا زائقة. 
  العدالةالوصول إلى  -٤ 

ل نلتتا   15ةعامتا اررتخلاص اااعتة  وجتتود ريفتاد ل رتدمي العارتة السدلقتتة ر الرضتاةا اردرقتة -60
ال يفشتتتم  لعتتتحاا الرضتتتاةا ا زائقتتتة ر سقتتتي ا تتتاال ب اتتتً لن هتتت ا النيفتتتاد ةستتتاين متتتن ررتتتل 

قتة عقُنلتا ال موة  وختضي لهاقة اال ت فادص منته لشتخلو  يفرققدةتة، فقمتا يف رتوض فسالقتة العارتة السدل
 فستت  يفتتدين ارنحتتتة التتيت ة را تتاها انيتتتامي التت يف يفستتخخله اني متتتة. ويفشتتً اررتتخلاص اااعتتتة نس لن 

ةد  متن 3يفسخً الدولة لامحامي ا قتاؤ ال ةفتي  تالغخلض لاوفتاء  ال زامتا  الدولتة مبوجت  الفرتخلص 
دولتة مطالبتة  اختتاذ من السلتد التدويل ااتاص  تا رو  اردرقتة والسقا تقة. والواقتي لن ال 14ارادص 

انجتتتخلاءا  نلا قتتتةا لضتتتمان مت قتتتي تتتتال  العارتتتة السدلقتتتة ا ارقتتتة فساقتتتاؤ ورلتتتغ ر ا صتتتول عاقلتتتا 
 .  40، الفرخلص A/HRC/23/43ة

__________ 

 م خلااؤ.  13جماة الجخلاءا  ا زائقة، الفص    14ة
 . 2002 مزةخلان/ةورقه 3ارؤاخ  2002لسنة  52قارون عدد   15ة
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 التاديداا وااعتداءاا وانعدام الحماية -واو 
 اغ اررخلاص اااعة لن انيامت الناشطت ر جمال الدفاع عن مرو  الرستان ُةست لدفون  -61

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 

ص متتوكاقلغ لو  رضتتاةا هتتؤالء ارتتوكات. و ستتا اررتتخلاص اااعتتة لةضتتاؤ مساومتتا  متتن مصتتادا جبخلةتتخل 
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 

  خلاءًغ م  يفثبا ندار لغ، وةلدد   لك مرلغ ر الدفاع.  ر افرتاض
ًاؤ ما يف ون عدوارقة ر يف بيسلا لسم  الرضاص،   -62 وعاما اررخلاص اااعة لن و ائط الع د كث

 كما مدو عندما ةرخلا الرا ي الفخلاة عن ارش به فقلغ، ف مااس عاقه  غطاؤ ل ربةخل قخلااه. 
، نس لن متتتن 32قتتتة ورتتتو  الرستتتان، ر يفساقرلتتتا الستتتاد اقتتتغ وقتتتد لشتتتاا  الاعنتتتة ارسن -63

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 

  . 30، الفرخلص CCPR/C/GC/32اءص ةالخبااةة اليت يفنال من افرتاض الرب 
وعامتتا اررتتخلاص اااعتتة لن منصتت  وكقتت  ا ملواةتتة لتتد  اني متتة اال  دائقتتة ر يفتتورة  -64

ًه  الساعتتمة متتن لخطتتخل ارناعتت  ر يفتتورة،  تتالنيفخل نس لن وكقتت  ا ملواةتتة هتتو ارختت ل دون اتت
 . 16ةمبساةنة ا خلائغ اليت هلا عاة  الاهاا لقرخلا ار مرة من عدملا

ويفؤكتتتد اررتتتخلاص اااعتتتة لن الدولتتتة ةرتتتي عاقلتتتا ال تتتزاد نلتتتايب  اختتتتاذ يفتتتدا ً فسالتتتة لضتتتمان  -65
، A/64/181الستت مة الشخصتتقة لارضتتاص وانيتتامت ولعضتتاء النقا تتة السامتتة ول تتخلهغ ةاريفتتخل الو قرتتة 

  . 78، الفرخلص A/HRC/20/19، والو قرة 79، الفرخلص A/HRC/11/41، والو قرة 68الفرخلص 

 النيابة العامة  -زاي 
متن الد ت وا عاتظ لن النقا تة السامتة جتزء متن ريفتاد الرضتاء الستديل،  115ةنل الفصت   -66

ويفشتتتمالا الضتتتمارا  التتتيت ة فالتتتا الد تتت وا. وعتتت وص عاتتتظ ذلتتتك، متتتااس قضتتتاص النقا تتتة السامتتتة 
 ملاملغ ر نتاا السقا ة ا زائقة لادولة تبق الجخلاءا  اليت ةضبطلا الرارون. 

دوا لعضتاء النقا تة السامتة عاتظ   شتأنمتن اربتادئ ال وجقلقتة  13 ةنل اربدل ال وجقليو  -67
لن ةا تتزد هتتؤالء ر لداء واجبتتاًغ  تتأداء ودتتائفلغ دون لقتتز، ومحاةتتة ارصتتاحة السامتتة، وال صتتخلى 

  .مبو وعقة ر ساة لموا لخخل 

__________ 

 .34، الفص  2003 كارون األول/دةسمرب 10مؤاخ  2003لسنة  75قارون عدد   16ة
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وقتتد لكتتد  اررتتخلاص اااعتتة  الفستت  ر يفرتتااةخل  تتا رة  تتخلواص مت تتت ارتتدعت الستتامت متتن  -68
اال تتتط ع  تتتدواهغ  ا تتت ر ل ورزاهتتتة ومو تتتوعقة وشتتتفافقة ر لداء ملتتتاملغ ةاريفتتتخل عاتتتظ  تتتبق  

 . وهتتغ ةضتتطاسون  تتدوا ائقستتي لةضتتاؤ ر محاةتتة ا  متتي متتن  رافتتة 18، الفرتتخلص A/65/274ارثتتال، 
  . 93، الفرخلص A/HRC/20/19راا،  اع بااهغ مخلاس السدالة ةالف   من الس

وكمتتتا ذُكوتتتخل لعتتت ه، ةن متتتي الرضتتتاص ا الستتتون وقضتتتاص النقا تتتة السامتتتة نس رفتتتة الستتتاك  -69
الرضتتتتائي وصضتتتتسون لارواعتتتتد ذاًتتتتتا فقمتتتتا ة ساتتتتق  االخ قتتتتاا وال سقتتتتتت والنرتتتت  والستتتتزل وال أدةتتتتت  

 م  ا ن، ر ةد الساطة ال نفق ةة.  وال داة ، وهي نجخلاءا  ال ةزال جزء منلا،
وقتتد عامتتا اررتتخلاص اااعتتة متتن قضتتاص جالستتت ولعضتتاء ر النقا تتة السامتتة لن مبرتتدواهغ  -70

االر رتتتال  ستتتلولة متتتن دوا نس آختتتخل ختتت ل مستتتااهغ ارلتتت ، وهتتتو متتتا ةثتتتخليف جتتتتخل  لغ متتتن وجلتتتة 
فلتتتغ ال ةنيفتتتخلون نس هتتت ا ريفتتتخلهغ، نذ ةتتتداكون دوا الرا تتتي ا تتتالة ودوا قا تتتي النقا تتتة السامتتتة. 

الو ي  اع بااه لمخلاؤ ةروض ا  ر هلغ. اً لن اررخلاص اااعة  سا مساوما  يففقد  تأن ال رتااا 
ًص يف ساتتتتق  ا تتتت ر ل الرضتتتتاص ورتتتتزاه لغ   تتتتت الرضتتتتاص ولعضتتتتاء النقا تتتتة السامتتتتة ل تتتتاا شتتتت وكاؤ خطتتتت

ًاؤ من االل باس مول دوا ك  من الرضاص ا ال ستت وقضتاص النقا تة السامتة. ومو وعق لغ، وولقد كث
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 امتترتاد كتت  مؤ ستتة م ومقتتة 

ًهتتا وا تتط ع ا لتتا  الفاعاتتة فقلتتا  تتدوا منفصتت   تتا لف ضتت   تتبق  لضتتمان  تتال اخ صتتاص ا
  . 40، الفرخلص A/HRC/20/19 رة ا ملوا  ال طبقق الساقغ لسقادص الرارون ة

وةشتتخلى الوكقتت  الستتاد لاعملواةتتة عاتتظ الضتتا طة السدلقتتة وفرتتاؤ  اتتة الجتتخلاءا  ا زائقتتة  -71
 . وختضتي النقا تة 30 ، وله الساطة ال ردةخلةة لخلفض ما ةتخلده متن شت اةا  ةالفصت  10ةالفص  
فالويةخل له جمموعة من الساطا  عاظ وكق  ا ملواةة، مبا ر ذلك .  17ةلساطة ويةخل السدل السامة

 وا تطة  ال  غ عما ُة شف متن ختخل  لامعاتة ا زائقتة، لو لخلةتك التدعو  السمومقتة  نفسته لو
متتتتن ة افتتتته، لو موافتتتتاص اني متتتتة ارخ صتتتتة  اراحودتتتتا  ال  ا قتتتتة التتتتيت ةتتتتخل  التتتتويةخل متتتتن ارنا تتتت  

 وه ا ة سااض مي مبدل ا  ر ل النقا ة السامة عن ا لاي ال نفق يف لاح ومة..  18ةيفردملا
دوا لعضاء النقا ة السامتة، ةنبغتي شأن من اربادئ ال وجقلقة   15و 14ووفراؤ لامبدلةن  -72

لن م نتتتي لعضتتتاء النقا تتتة السامتتتة عتتتن  تتتدء ار مرتتتة الرضتتتائقة لو مواعتتتا لا، لو ةبتتت لون قصتتتتاا  
لتتتدعو ، نذا دلتتخل متتن لرقتتتق حماةتتد لن ال لمتتة ال ل تتتاس هلتتا. وةنبغتتي لن ةتتتويل جلتتدهغ لوقتتف ا

لعضتتتاء النقا تتتتة السامتتتة االه متتتتاد الواجتتت  لام مرتتتتا  الرضتتتائقة ار صتتتتاة  تتتا خلائغ التتتتيت ةخليف بلتتتتا 
مودفتتتون عمومقتتتون. وعامتتتا اررتتتخلاص اااعتتتة لن ال رتتتااةخل يففقتتتد  تتتأن ويةتتتخل الستتتدل ارن لقتتتة والة تتته 

لن لعضتتاء النقا تتة السامتتة  امتتدعت الستتامت. ل تتن اررتتخلاص اااعتتة  اغلتتا لةضتتاؤ ةستتط لوامتتخل قتتط ل  

__________ 

 . 15، الفص  1967لسنة  29عدد الرارون   17ة
 .  23جماة الجخلاءا  ا زائقة، الفص    18ة
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ونن افضتتتوا، ر ارماا تتتة السماقتتتة، األوامتتتخل ار  و تتتة متتتن التتتويةخل عنتتتد البتتتا ر يفرتتتدمي ماتتتف  متتت 
الرضتتتقة نس اني متتتة متتتن عدمتتته ور نمال تتته نس قا تتتي ال حرقتتتق، فإرتتته ال وجتتتود رستتتاةً م  و تتتة 

هنغ ة بسون الخلليف الساد السائد لو ال وجه السقا ي ال يف ا  ه ا  ومة. وقد وا حة، ول لك، فإ
 اتتتغ اررتتتخلاص اااعتتتة، عاتتتظ  تتتبق  ارثتتتال، لن عتتتدداؤ متتتن الصتتتحفقت وارتتتدورت والفنتتتارت خضتتتسوا 
ر مرتتا  قضتتائقة  ستتب  ار رتتادهغ ا  ومتتة، ولن النتتاس  تتاواهغ شتتسوا  تتأن الرضتتاء ن تتا ةتتدافي 

 ا تتتتت لداى هتتتتتؤالء األشتتتتتخاص. ويفؤكتتتتتد اررتتتتتخلاص اااعتتتتتة لن هتتتتت ا لتتتتتقة عتتتتتن مصتتتتتا  ا  ومتتتتتة 
لن ة فاد  لعضاء النقا ة السامة اااط  تت الصتا  الستاد ومصتا  الدولتة مبستىن  فقنبغيمس صو اؤب 

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  

  . 50، الفرخلص A/HRC/20/19سة لادولة ةيفا 
وةنبغي لن يفرود عماقة اخ قاا لعضاء النقا تة السامتة ويفتخلقق لغ عاتظ مستاةً مو توعقة ولن  -73

لتتول دون ال سقتتت ر ارناعتت   تتدوافي اتتً  تتاقمة. وعتت وص عاتتظ ذلتتك، ةنبغتتي لن متتدد قتتارون 
مو وعقة لا سقت والرتققة، وةشم  ذلك األ ا ي لارضاص مساةً  رارونا اة األعاظ لارضاء وال

ارلااا  وارسااى وال داةبا  ار ئمة. وةنبغتي نهنتاء عت مقا  الستاطة ال نفق ةتة ر يفخلققتة وررت  
 114 لعضاء النقا ة السامةب وةسخل اررخلاص اااعة لن يفشً، ر ه ا الصدد، نس ما واد ر الفص 

   ة خ ها ا اة الرضائي ارخ ل. من الد  وا ال يف ةنل عاظ لن قخلااا  ال أدة

 المحاكم العسكرية  -حاء 
ةتتتتتنل الد تتتتت وا عاتتتتتظ ختصيتتتتتل انيتتتتتاكغ السستتتتت خلةة ر ا تتتتتخلائغ السستتتتت خلةة، وةرضتتتتتي ر  -74

اخ صاعتتلا ويفخلكقب لتتا والجتتخلاءا  ار بستتة لتتدةلا   19ة تتأن ةضتتبط الرتتارون ذو الصتتاة 110 الفصتت 
 . والنيفاد األ ا ي لرضاًا

، لن متتن ارلتتتغ 32الاعنتتة ارسنقتتة ورتتو  الرستتان، ر يفساقرلتتا الستتاد اقتتغ وقتتد لكتتد   -75
اختتتاذ كافتتة ال تتدا ً الضتتخلواةة التتيت يف فتت  نجتتخلاء انياكمتتا  السستت خلةة ر دتتخلوى يفتتوفخل فساقتتاؤ كتت  

متتن السلتتد التتدويل ااتتاص  تتا رو  اردرقتتة والسقا تتقة  14الضتتمارا  ارنصتتوص عاقلتتا ر ارتتادص 
  . 22رخلص ، الفCCPR/C/GC/32ة

صتتتتتخل اخ صتتتتتاص انيتتتتتاكغ السستتتتت خلةة عاتتتتتظ  رالةلتتتتتا لن ةويفؤكتتتتتد اررتتتتتخلاص اااعتتتتتة جمتتتتتدداؤ  -76
السست خليف،  لرواعتد االرضتبا  خمالفا عس خلةة لو ذا  تبقسة جخلائغ  نخليف بو ال ةن ةالسس خلةت 

ًص  رتتتتو  الرستتتتان.  عاتتتتظ لالَّ يفخلقتتتتظ هتتتت ه ا تتتتخلائغ لو ارخالفتتتتا  نس داجتتتتة االر لاكتتتتا  ااطتتتت

__________ 

 ستتتن قتتتارون الرضتتتاء السستتت خليف،  صتتتقغ ه ارسدلتتتة  1957كتتتارون الثاين/ةنتتتاةخل   10، ارتتتؤاخ 9قضتتتظ األمتتتخل اقتتتغ   19ة
ارتتؤاخ  2011 لستتنة 70خل تتود عتتدد ، وار2011متوي/ةولقتته  29ارتتؤاخ  2011لستتنة  69عتتدد  ارخل تتودمبوجتت  

 . 2011متوي/ةولقه  29
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عاتتتظ لن يفر صتتتخل عاتتتظ ارتتتدرقت الستتتامات  اال تتت ثنائقة تتون هنتتتا  ا تتت ثناءا  نال ر اليفتتتخلوى يف وال
  . 89، الفرخلص A/68/285خااة الباد ر ودائف شبقلة  ودائف األفخلاد السس خلةت ة

ويفسخلا اررخلاص اااعة عن قارلا البالغ نياء ما  س ه من اواةتا   شتأن ا ت مخلاا حماكمتة  -77
د حمتتتتتاكغ عستتتتت خلةة. ويفخلمتتتتت   العتتتتت ما  الخلامقتتتتتة نس ن تتتتتفاء  تتتتتا  لشتتتتتخاص متتتتتدرقت لمتتتتتا

 2011لستتتتنة  69اال تتتت ر لقة عاتتتتظ الرضتتتتاء السستتتت خليف، مبتتتتا ر ذلتتتتك نعتتتتداا ارخل تتتتود عتتتتتدد 
لمتتتتاد انيتتتتاكغ   تتتتا ق ارتتتتدين ، و إم ارقتتتتة ادعتتتتاء الضتتتتحاةا 47، الفرتتتتخلص A/HRC/24/42/Add.1ة

  . 49رخلجي السا ق، الفرخلص السس خلةة وارطالبة جبرب الضخلا ال يف  رلغ ةا
ويفشسخل اررخلاص اااعة  الراق نياء يفبسقة الرضاص السس خلةت، من النامقتة ارؤ ستقة، لتويةخل  -78

التتتدفاع التتتت يف ةتتتتخللس جماتتتتة الرضتتتتاء السستتتت خليف ارستتتتؤول عتتتتن ال سققنتتتتا  والرتققتتتتا  والجتتتتخلاءا  
ر ارماا تتة السماقتتة، ائا تتة ال أدةبقتتة ةونن كارتتا ارساومتتا  يففقتتد  تتأن ويةتتخل الستتدل   ة تتول قتتط، 

جماتتة الرضتتاء السستت خليف . ويف متتق اررتتخلاص اااعتتة لن الرا تتي السستت خليف مستت ر  عتتن يفخليفقتت  
وة م تتتي  ا ماةتتتة متتتن ،  20ةهخلمقتتتة الرقتتتادص السستتت خلةة ر  اا تتتة ملامتتته، وصضتتتي لساوةتتتة الرتتتارون

نياء ع قتة   تالراق كت لك.ويفشسخل اررتخلاص اااعتة  21ةال سخلض لا لدةد لو االع داء ر لداء واجبايفه
  . 22ةال بسقة اهلخلمقة اليت يفخل ط الرا ي السس خليف  خلد ائه، نذ صضي لارواعد ال أدةبقة السامة

 المحامون  -طاء 
متن الد ت وا  التدوا اهلتاد لامحتامت  وعتفلغ ماا تون ملنتة متخلص  105ةسرتى الفص   -79

ا . وة م تتتي انيتتتامي  الضتتتمارا  مستتت راة يفشتتتاا  ر نقامتتتة الستتتدل والتتتدفاع عتتتن ا رتتتو  وا خلةتتت
 الرارورقة اليت يف ف  محاة ه ومت نه من يفأدةة ملامه. 

وةضتتطاي انيتتامي  تتدوا ل ا تتي ر جمتتال ا تتق ر السدالتتة، والوعتتول نس السدالتتة، وا تتق  -80
نه من  اا تة ملن ته ر الدفاع. وة طا  ا ط ع انيامي  دواه وجود نتاا قاروين ومؤ سي م ق 

  رافتة قضتائقة يف تقت لته مرا اتة موكاته عاتظ ارفتخلاد وااليفصتال  تار لغ ر دتخلوى يفخلاعتي متامتاؤ وخلةة، و 
  . 40، الفرخلص A/HRC/8/4 خلةة االيفصال ةالو قرة 

دوا انيتتامت عاتتتظ لن ا ماةتتتة ال افقتتتة  رتتتو    شتتتأنيفتتنل دةباجتتتة اربتتتادئ األ ا تتتقة و  -81
يفر ضتتي مصتتول سقتتي األشتتخاص فستت ؤ   مقتتي األشتتخاص رتتخلاصالرستتان وا خلةتتا  األ ا تتقة ار

 عاظ خدما  قارورقة ةردملا ملنقون قارورقون مس راون. 

__________ 

 .  5الفص  ، 2011لسنة  70ارخل ود عدد   20ة
 .6 الفص ارخلجي رفسه،   21ة
 .19الفص  ارخلجي رفسه،   22ة



A/HRC/29/26/Add.3 

GE.15-08159 22 

 وقد  سا اررخلاص اااعة ش او  يففقد  أن يفسخً اني مة نيامي دفاع ال ةس رب نلزامقاؤ  -82
 ويفصتتخلى لتته منحتتة هزةاتتة ةس ربهتتا انيتتامون يفافلتتة، ولتتددها الدولتتة مالقتتاؤ ،  23ةر قضتتاةا مسقنتتة نال
. وعت وص عاتظ ذلتك، يفستند هت ه ارلمتة نس حمتاد  24ة دوالااؤ لمخلة قتاؤ  90دةناااؤ ةموايل  180 ت  

مب دئ يف ون خربيفه  تسقفة لو منسدمتة، لو نس حمتاد م متخلن ال ةسمت  لتا نشتخلاى لمتد. ويفؤكتد 
ائقتتة ز  اررتتخلاص اااعتتة جمتتدداؤ لن عتتدد يفتتوفً نعارتتة عدلقتتة فسالتتة ر سقتتي مخلامتت  نجتتخلاءا  السدالتتة ا

متتتن السلتتتد التتدويل ااتتتاص  تتا رو  اردرقتتتة والسقا تتتقة  14متتتن ارتتادص  ةد 3ة ستتااض متتتي الفرتتخلص 
. وهتت ه متتن ارماا تتا  الباعثتتة عاتتظ الراتتق التتيت   ةة94، الفرتتخلص A/HRC/23/43ةاريفتتخل الو قرتتة 

 متة  ا ق ر الدفاع.
ال ح قتة ال يمتةب فأمتد  سا اررخلاص اااعة ش او   شتأن اف رتاا الستعون نس البنقتة و  -83

الستتعون ارخصصتتة لانستتاء، عاتتظ  تتبق  ارثتتال، ال ماتتك نال م  بتتاؤ وامتتداؤ ة تتاح فقتته لامحتتامي 
ه عاتتظ ارفتتخلاد، متتا ةضتتطخل  ستتض انيتتامت نس االر يفتتاا ختت ل  تتاعا  لا شتتاوا متتي  تتمرا اتتة موكا

لن حمامقتتتتاؤ ا تتتتطخل متتتتخلصؤ متتتتوكاقلغ، ونس الستتتتودص ر القتتتتود ال تتتتايل لمقارتتتتاؤ. وقتتتتد  اتتتتغ اررتتتتخلاص اااعتتتتة 
ل ر يفتاا لا تي  تاعا  يفرخلةبتاؤ ررا اتة موكاته ر  تعن ختال  عاتظ متا ةبتدو. وذكتخل لن  تعناؤ آختخل 
ةتتتتأويف آالى الستتتتعناء لتتتتقة  تتتته  تتتتو  لا ستتتتة م ايفتتتت  م امتتتتة لامرتتتتا    الستتتتخلةة  تتتتت انيتتتتامت 

ر دتتخلوى ومتتوكاقلغ. وققتت  نن انيتتامت ة ستت ا عاتتقلغ ر  ستتض الستتعون ال واعتت  متتي متتوكاقلغ 
يفخلاعي متاماؤ  خلةة االيفصالب و ال افة نس ذلك، اُكِّبا ر لمد السعون مسدا  لا عسة عاظ 
انيتتتامت ل نتتتاء هتتت ه الزةتتتااا ، وقُتتتدِّما ارساومتتتا  التتتيت ُمصتتت  عاقلتتتا نس ارتتتدعي الستتتاد. ويفشتتتسخل 

التدفاع ومبتدل  لاحتق ر اررخلاص اااعة  راق  الغ نياء ه ه االدعاءا  التيت م تن لن يفشت   خخلقتاؤ 
 االم قاي ارل . 

ا الستتتتت ويفشتتتسخل اررتتتخلاص اااعتتتة  تتتالراق لكثتتتخل نياء واود مساومتتتا  يففقتتتد  تتتأن الرضتتتاص  -84
واردعت السامت ةس ربون انيامت العداءا ر  سض األمقان. وهي يفؤكد لن انيامي ةضطاي  دوا 

دوا انيتتتامت،  شتتتأن األ ا تتتقة ل ا تتتي ر  تتتمان ا تتتق ر التتتدفاع، وال ةنبغتتتي، وفرتتتاؤ لامبتتتادئ 
 اااط  قنه و ت موكاقه لو  ت قضاةا هؤالء اروكات. 

وةستتخل اررتتخلاص اااعتتة لن يفشتتً نس وجتتود ررا تتة حمتتامت مستت راة ر يفتتورة يفشتتخلى عاتتظ  -85
 اا تتتة ارلتتتن الرارورقتتتة. ومتتتي ذلتتتك، اشتتت  ظ انيتتتامون متتتن عتتتدد وجتتتود و تتتائ  كافقتتتة لإلشتتتخلاى 

 ارلنة الرارورقة.  عاظ  اا ةالفسال 

__________ 

، عاتتتظ نم ارقتتتة متتتنت 2002 مزةخلان/ةورقتتته 3ارتتتؤاخ  2002لستتتنة  52ةتتتنل الفصتتت  األول متتتن الرتتتارون عتتتدد   23ة
العارة السدلقة ر ارادص اردرقة ل   شخل تبقسي تالباؤ كان لو مطاو اؤ وذلك ر ك  تتوا متن لتتواا الرضتقة، 

حلتتا ر ارتتادص ا زائقتتة نذا كارتتا ا نحتتة يفستت وج  عرو تتة الستتعن رتتدص ال يفرتت  عتتن    تتة لعتتواد  قنمتتا لتتوي من
  .ر مالة عود قاروين شخل  لال ة ون تال  العارة السدلقة 

 .  1، الفص  2011 آا/لاسطة 23مؤاخ  2011لسنة  1178لمخل عدد   24ة
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 التعليم والتدريب وبناء القدراا  -ياء 
وجتتد  اررتتخلاص اااعتتة لن ال حتتديف الخلئقستتي التت يف ةواجتته نعتت ح الستتاطة الرضتتائقة ر  -86

يفتتورة ة مثتت  ر يفغقتتً عراقتتة الرضتتاص وارتتدعت الستتامت وانيتتامت وارتتودفت الدااةتتت ر انيتتاكغ. 
بة ارصاحة عن يفدا ً عماقة و خلاما ل داة  سقتي الستامات وقد  سا من خم اف ا لا  عام

 ر جمال نقامة السدل، وهي يفواع  يفشعقي ه ه ارباداا . 
ولعخلا عدد  ن ال رت لغ عتن قارلتغ متن لن ال ساتقغ ارلت  الرتاروين الت يف ة ارتاه الرضتاص  -87

س  تتخلواص نال ة عتتاوي اروا تتقي األ ا تتقة، ولشتتااوا  ءلارضتتا األعاتتظوارتتدعون الستتامون ر ارسلتتد 
يفضتتمقنه مبزةتتد متتن ال فصتتق  مستتأل ت لخ قق تتت  تتا اال تت 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 

 فتتتاءص ر يفنيفتتتقغ السمتتت  ر جمتتتال نقامتتتة الستتتدل عاتتتظ سقتتتي السمتتت   شتتتأن الستتتاو  األخ قتتتي وال
 الرضاص، وةداة ذلك ر شخلو  الرتققة. 

وقالا اررخلاص اااعة نهنا ُ خل  ارب يفطبقتق نلزامقتة ال تداة  ارلت  ارست مخل ل نتاء السمت   -88
غ عن  ا  تنوا ، ل نلتا لعخل تا عتنا الست عاظ الرضاص   واردعت السامت ال ةن يفر  خرًب

ل تتتفلا نياء عتتتدد يفطبقتتتق هتتت ه اللزامقتتتة ر الستتتنوا  ال مرتتتة. وقتتتد لفقتتتد  تتتأن ال أهتتت  لارتققتتتة ال 
ةشتترت  فقتته ااضتتوع ل تتداة  نلزامتتي. ويفشتتسخل اررتتخلاص اااعتتة  تتالراق نياء الشتت او  ار سارتتة  ستتدد  
كفاةتتتتة الم ارتتتتتا  ارخصصتتتتتة لا تتتتتداة ، و ارستتتتتداد ارساومتتتتتا  والشتتتتتفافقة فقمتتتتتا ة ساتتتتتق  فتتتتتخلص 

اة ، واألشخاص ال ةن ةري عاقلغ االخ قاا لامشااكة فقه، وارساةً ار بسة ر ذلتك. وهنتا  ال د
ة ستت الرقتاد  ته ل خصتقل األمتوال ونعتداد ويفتوفً دواا  يفداةبقتة م تن اال ت مخلاا فقلتتا  ارزةتد  تا

ن عاتتظ ارتتد  الطوةتت ، مبتتا ةستتود  تتالنفي عاتتظ سقتتي ا لتتا  الرضتتائقة الفاعاتتة. ومتتن شتتأن ذلتتك ل
 ةزةد من يفسزةز رزاهة ريفاد السدالة وا  ر له. 

 ااستنتاجاا -رابعاا  
تموور تووونس بمرحلووة حرجووة تت لووب اانتقووال موون نظووام عدالووة مجووزأ إلووى حوود كبيوورا  -89

خضوووع للتنقوووويل موووون أجووول اسووووتحداق  ياكوووول ودووووانين مؤدتووووة فووووي ظووول الوادووووع السياسووووي 
وضوووروراتالا إلوووى نظوووام عدالوووة مةووومم ب ريقوووة شووومولية ومحووود  فوووي الدسوووتور بوصووو ال أحووود 

 السل اا الثالق للدولة. 
ن نظووام العدالووة سوولبية وثقتووال فيووال ضووعي ةا فوو ن العدالووة ومووع أن فكوورة الجماووور عوو -90
أن تُور  و وي تتحقوق. ويجوب أن تتودوف  ينبغي لاا أن تتحقق فحسوبا بول يجوب أيضواا  ا

اانتااكاا التي كانت ُترتَكب في عاد النظام السابق حيوث شواا ال سوا  وتودخل السول ة 
لوووى مووويل دضوووايا محووود ة التن يذيوووة بشوووكل اعتيوووا ي فوووي عمووول الجاووواز القضوووا ي للتووونثير ع

بالثقافوة السوا دة علوى  معروضة على المحاكم. واستقالل السول ة القضوا ية لوال عالدوة أيضواا 
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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 

 اا. السل  بين
ودد جلب الدستور معال ت لعواا كبيورة وتورل الكثيور مموا يتعوين القيوام بوال للمشورا  -91

لكووي يوونقل القوووانين السووارية ويضووع دوووانين جديوودة تجسوود فكوورة بنوواء دضوواء مسووتقل ونظووام 
 عدالة فعال ومستقل ونزيال. 

ال. وبنواءا وبال علا ُأحِرز بعض التقدم لكون ا يوزال  نوال الكثيور مموا يتعوين القيوام بو -92
علووى مووا تقوودما تووو  المقووررة الخاصووة أن تلقووي الضوووء علووى أ ميووة الوودور الووذي يُنتظَوور أن 
تض لع بال السل اا المنتخبة مؤخراا في بناء نظام عدالة مستقل فوي توونس. وتشوجع  وذا 
السل اا على المضي في المشاوراا الواسعة الن اق والم توحة العضوية اعتما  ما يلزم 

إلنشوووواء المجلووووس األعلووووى للقضوووواء والمحكمووووة الدسووووتورية واضوووو العاما موووون تشووووريعاا 
علووووى سووووبيل ااسووووتعجال. وينبغووووي أن تتقيوووود  ووووذا  ٢0١٤بماامامووووا وفقوووواا لدسووووتور عووووام 

التشوووريعاا بتعزيوووز سووويا ة القوووانون وبنووواء الثقوووة فوووي المؤسسووواا الديمقراطيوووة ووضوووع نظوووام 
وليووة التووي د عتاووا تووونس فووي دضووا ي يك وول حقوووق اإلنسووان للشووعب وفقوواا لاللتزاموواا الد

 مجال حقوق اإلنسان. 

 التوصياا -خامساا  
 اإلطار القانوني  -ألف 

ينبغووي للبرلمووان أن يعموودا اسووتنا اا إلووى مشوواوراا واسووعة وجامعووة تشوومل منظموواا  -93
المجتمووع الموودنيا إلووى إعوودا  وإدوورار مووا يلووزم موون تشووريعااا ا سوويما التشووريعاا الالزمووة 

لقضوواء والمحكمووة الدسووتوريةا وانتخووام أعضووا اما علووى سووبيل األعلووى لمجلووس اللت عيوول 
 ااستعجال. 

 يا  والنزا ة والمساءلة ااستقالل والح -باء 
ينبغووي د ووع العالدووة الوثيقووة القا مووة بووين السوول ة القضووا ية والسوول ة التن يذيووة لكووي  -94

 تكتسب السل ة القضا ية استقاللية في الممارسة العملية. 
ينبغووي تنكيوود مبوودأ اسووتقاللية القضوواء صووراحةا فووي القووانون الووذي يوونظم وايووة كوول  -95

التووي يتوونلف مناووا المجلووس األعلووى للقضوواء وتركيبتووال وتنظيمووال   يكوول موون الاياكوول األربعووة
 واإلجراءاا المتبعة لديال. 
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 اختيار القضاة وتعيينام والشروط المتعلقة بمدة وايتام  -جيم 
ينبغووي أن يحووود  القوووانون المووونظم لتركيبوووة المجلووس األعلوووى للقضووواء عووود  أعضووواء  -96

علوى األدولا مون القضواة المنتخبوين مون  تكوون أللبيوة األعضواءاأن المجلس بددةا وينبغي 
نظرا ام. وينبغي أن يبين أيضاا ضرورة إيالء ااعتبار الواجب للتوازن الجنساني بين أعضاء 
المجلووسا وأن يضووع إجووراءاا ومعووايير واضووحة وموضوووعية لبعضوواء المنتخبووين والمعي نووين 

 على حد سواءا ولمدة وايتام.
كيبة كل  يكل من الاياكول األربعوة التوي يتونلف مناوا ينبغي أن ينص القانون على تر  -97

المجلس األعلى للقضواء وعلوى وايتوال و يكلوال وتنظيموال واإلجوراءاا المتبعوة لديوال. وينبغوي 
 أن يك ل القانون أيضاا ااستقاللية اإل ارية والمالية لكل من  ذا الاياكل. 

ستنا  في اختيار القضاة ينبغي أن يبين القانون األساسي للقضاة بوضوح ضرورة اا -98
وتعيينام وترديتام إلى معوايير وإجوراءاا منةو ة وشو افة وموضووعية. وينبغوي أن تقووم  وذا 
اإلجووووراءاا والمعووووايير علووووى أسوووواء الجوووودارة والك وووواءة واأل ليووووة والتوووودريب والمووووؤ الا 

سوتقالل ابشونن المناسبة في القانونا وعلى ديمتي النزا ة والليادة وفقواا للمبوا ا األساسوية 
 القضا ي. الجااز سلول بشنن السل ة القضا ية ومبا ا بنغالور 

ينبغي أن ينص القانون األساسي للقضاة علوى عودم جوواز عوزل القضواة أو إيقوافام  -99
عوون عملاووم إا لعجووز أو سوولول يجعلاووم ليوور دووا رين علووى أ اء ماوواماما وأن يضوومن لاووم 

انتاواء ال تورة المقوررة لتووليام  اإللزاميوة أو البقاء في منةبام إلى حين بلولام سن التقاعد
 المنةب. 

ينبغوووي أن يعمووول المجلوووس األعلوووى للقضووواء علوووى تعزيوووز عمليوووة ال حوووص الووووظي ي  -100
للقضوواة الووذين سووُيعي نون فووي المسووتقبلا ويشوومل ذلووك التحووري الكاموول عوون سوولوكام دبوول 

 تعييناما لضمان نزا تام ومكافحة ال سا . 
ينبغي أن يستند تقييم عمل القضاةا والقراراا المتعلقة بترديتام ونقلام إلى ن س  -101

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. 
ينبغي أن ينص القانون األساسوي للقضواة بوضووح علوى أن يتوولى المجلوس األعلوى  -102

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. 

انون صووراحة علووى أن تشوومل جميووع مراحوول اإلجووراءاا التن يبيووة وينبغووي أن يوونص  ووذا القوو
محكموة مختةوة مسوتقلة  تجرياواضماناا المحاكمة العا لة وأن تخضوع لمراجعوة مسوتقلة 

 ونزياة. 
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ينبغووي أن يتوووولى القضووواة أن سوووام وضوووع مدونووة لقواعووود سووولول  وووذا ال  وووةا تكوووون  -103
 سلول الجااز القضا ي. بشنن  م ةلة بما يك يا وشاملة وتتماشى مع مبا ا بنغالور

 الميزانية وظروف العمل  - ال 
حقيقي ينبغي أن يتمتع المجلس األعلى للقضاء والمحاكم باستقالل إ اري ومالي  -104

وإ ارتاووا. وينبغووي أن ُيسووَند إلووى المجووالس القضووا ية  يووةميزانالموون خووالل ااسووتقالل بوضووع 
ا  ور تلقووي مقترحوواا المحوواكما وإعوودا  ا بالتنسوويق مووع المجلووس األعلووى للقضوواءةالثالثوو

مشروا موحد لميزانيوة القضواء وتقديموال إلوى اللجنوة البرلمانيوة ذاا الةولةا علوى أن يكوون 
 لاا حق المشاركة في المداواا الالحقة. 

واإلجووراءاا الداخليووةا وتوونخر اإلجووراءاا القضووا يةا  واألنظمووةإ ارة الوودعاو ا  - اء 
 والوصول إلى العدالة 

ينبغووي بحووث الحلووول التووي تتيحاووا تكنولوجيووا المعلوموواا وااتةووااا موون خووالل  -105
التموووواء المسوووواعدة التقنيووووة وبنوووواء القوووودراا لزيووووا ة الك وووواءة فووووي مجووووال إ ارة الوووودعاو  
وإجووراءاا العموولا والحوود موون حووااا التوونخير ليوور المبوورر فووي جميووع المحوواكم. وينبغووي 

قضوووا يا خةوصووواا فوووي مجوووال تكنولوجيوووا تووودريب جميوووع الجاووواا ال اعلوووة فوووي الجاووواز ال
 المعلوماا وااتةااا. 

ينبغي إصالح مجلة اإلجراءاا الجزا ية لتقليص المدة القانونيوة القةوو  للحوبس  -106
ساعةا وإضافة نص صريل في المجلة يك ل إمكانيوة ااسوتعانة بمحوام  ٤8ااحتياطي إلى 

يووة التووي اسووتند إلياووا دوورار اإليقوواف أثنوواء موودة الحووبس ااحتيوواطي  وإتاحووة األسووس القانون
والسووجالا ذاا الةوولة لبسوور ومحووامي الوودفاا. وينبغووي لقاضووي التحقيووق أن يحقووق فووي 

 جميع ا عاءاا التعذيب بحكم منةبال. 

 وانعدام الحماية ااوااعتداء ااالتاديد -واو 
 ينبغووي إجووراء تحقيووق فوووري و ديووق فووي أي مضووايقة أو تاديوود أو  جوووم أو اعتووداء -107

جسوودي يتعوور  لووال القضوواة أو الموودعون العووامون أو المحووامون ومعادبووة الجنوواة. وينبغوويا 
اادتضووواءا تووووفير تووودابير الحمايوووة المناسوووبة للقضووواة والمووودعين العوووامين والمحوووامين  عنووود

 أسر م.  وألفرا 
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 النيابة العامة  -زاي 
ينبغووي أن تكووون النيابووة العامووة مسووتقلة عوون وزيوور العوودل وأن يرأسوواا الموودعي العووام  -108

للجماوريةا الذي ينبغي أن يكون بدورا مسوتقالا عون وزيور العودل. وينبغوي أن تتمتوع النيابوة 
 العامة بااستقالل المالي. 

ل ينبغووي أن توونص القوووانين األساسووية وسووا ر التشووريعاا ذاا الةوولة علووى اسووتقال -109
عن القضاة الجالسين حرصاا على تمايز الدور الذي ينبغي أن تضو لع  العامةأعضاء النيابة 

  ور أعضاء النيابة العامة. شنن بال كل ف ة من  اتين ال  تينا وفقاا للمبا ا التوجياية ب
ينبغووي أن يتضوومن القووانون الووذي يوونظم اختيووار وتعيووين وترديووة أعضوواء النيابووة العامووة  -110

إجووراءاا عا لووة ومنةوو ة وموضوووعية. وينبغووي أن تنخووذ  ووذا اإلجووراءاا والمعووايير معووايير و 
شونن في ااعتبار المؤ الا المانية والمقودرة والنزا وة والخبورةا وفقواا للمبوا ا التوجيايوة ب

  ور أعضاء النيابة العامة. 
دعين ينبغي للقانون المذكور أعالا أن يك ل اامتنواا عون توجيوال تعليمواا إلوى المو -111

العووامين بشوونن دضووايا محوود ة  وعنوودما يُرتوون  أن موون الضووروري توجيووال  ووذا التعليموواا فووي 
حووااا اسووتثنا يةا ينبغووي أن تُقوود م كتابيووااا وُتسووج ل رسوومياا وُتحوود   بددووة لتجنووب أي توودخل 

ممارسووة أي ضووغو بوودون وجووال حووق. وينبغووي للقووانون أيضوواا أن يموونل الموودعين العووامين  أو
ترا  على التعليماا الموجاة إلياما وبخاصة عندما يرون أناوا ليور دانونيوة الحق في ااع

 تتعار  مع المعايير المانية أو آ ام المانة.  أو
ينبغي أن يتولى المدعون العامون أن سوام وضوع مدونوة دواعود سولول خاصوة باوما  -112

للمبووا ا  قوواا واضووعين فووي اعتبووار م  ور ووم وماووامام المتميووزة فووي مجووال إدامووة العوودلا ووف
  ور أعضاء النيابة العامة. شنن التوجياية ب

 المحاكم العسكرية  -حاء 
ينبغووي تنقوويل التشووريعاا الخاصووة بالمحوواكم العسووكرية بمووا يضوومن ادتةووار الوايووة  -113

القضووا ية للمحوواكم العسووكرية علووى محاكمووة العسووكريين الووذين ارتكبوووا جوورا م عسووكرية أو 
خردوووا دواعوود اانضووباط العسووكريا عنوودما ا تردووى  ووذا الجوورا م إلووى انتااكوواا جسوويمة 

اص النظر فوي القضوايا التوي تن ووي علوى انتااكواا لحقوق اإلنسانا ونقل التحقيق واختة
العسوكرية إلوى نظوام القضواء المودنيا بموا فوي ذلوك  جسيمة لحقوق اإلنسوان مون المحواكم 

 اانتااكاا التي يزعم تورط الجيش ودواا األمن في ارتكاباا. 
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 المحامون  -طاء 
عدليووة فووي القضووايا ينبغووي زيووا ة أجووور محووامي الوودفاا الُمسووخرين لتقووديم اإلعانووة ال -114

 الرسوم القانونية اإلرشا ية التي حد تاا  ي ة المحامين.  إلىالجنا ية بااستنا  
ينبغي للسل اا أن تتودف فوراا عون الوربو بوين المحوامين ومةوالل مووكلياما وأن  -115

 تمتنع عن إطالق تةريحاا باذا المعنى في المجال العاما بما في ذلك وسا و اإلعالم. 
نبغووووي أن تتخووووذ جميووووع الجاوووواا ال اعلووووة المعنيووووة توووودابير إلذكوووواء الوووووعي بوووودور ي -116

 المحامين. 
ينبغوووي ضووومان سووورية جميوووع ااتةوووااا والمشووواوراا التوووي تجوووري بوووين المحوووامين  -117

 وموكليام في إطار العالدة المانية في القانون والممارسة العملية. 

 التعليم والتدريب وبناء القدراا  -ياء 
بغووي توووفير التوودريب األولووي والتوودريب أثنوواء العموول والتثقيووف القووانوني المسووتمر ين -118

بشنن المسا ل المتعلقة بااستقالل المؤسسي ومدوناا دواعد األخالق والسولول المانوي 
 للقضاة والمدعين العامين. 

ينبغووي أن يُعلووون عووون فووورص التووودريب مسوووبقاا بودوووت كوووافا وأن تتووواح  وووذا ال ووورص  -119
 ضاة والمدعين العامين والمحامين بالقدر الذي ي ي بالغر . لجميع الق

ينبغووووي لوكووووااا األمووووم المتحوووودة المتخةةووووة وصوووونا يقاا وبرامجاووووا والجاوووواا  -120
المانحووة تقووديم المسوواعدة الماليووة والوودعم التقنووي إلووى مؤسسوواا التوودريب الوطنيووة إلعوودا  

ف القضوواة والموودعين العووامين تسووتادمانيووة منووا د  راسووية تتسووم بووالجو ة وبوورامد تدريبيووة 
 والمحامين. 

    


