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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الخامسة والثالثون

 2٠١٧حزيران/يونيه  6-23
 األعمالمن جدول  3البند 

 تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان، المدنية والسياسية واالقتصادية 
 واالجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

 ،بلجيكا ،البرتغال ،باراغواي ،آيسلندا* ،أوكرانيا* ،ألمانيا ،*أستراليا، إسبانيا* ،*األرجنتين  
الجباااا   ،تشاااايكيا* ،تايلنااااد* ،*بياااارو ،*ادبولناااا ،البوساااانة وال*رسااااك* ،بوتسااااوانا، بلغاريااااا*
 ،سويساااارا ،السااااويد* ،ساااالوفينيا ،ساااالوفاكيا* ،رومانيااااا* ،الاااادانمر * ،الجزائاااار* ،األسااااود*
 ،مالطاااة* ،لكسااامبر * ،التفياااا ،كنااادا*  ،كرواتياااا  ،قبااار * ،فنلنااادا* ،غينياااا* ،غاناااا ،*صاااربيا

 ،الناروي** ،الشاماليةيرلنادا آالمملكاة المتحادة لبريطانياا الع ما  و  ،ملادي** ،المكسيك*
 هولندا: مشروع قرار ،هنغاريا ،هندوراس* ،النمسا*

اسااااتقالل ونزاهااااة القحاااااو والمحلفااااين والخبااااراو القحااااائيين واسااااتقالل  .../٣٥  
 المحامين
 إن جملس حقوق اإلنسان، 
مددن  ١١و ١٠و 9و 8و ٧ وبدداملواد ،ومبادئدده املتحددد  األمدد  ميثدداق مبقاصددد يسرتشددد إذ 

مددددن ال لددددد الدددددو  ا ددددا   26و ١4و 9و 4و 2وبدددداملواد  ،اإلعددددلن ال دددداملإل سقددددوق اإلنسددددان
 باسقوق املدنية والسياسية، وإذ يضع نصب عينيه إعلن وبرنامج عمل فيينا،

 بددددو  املت لقدددة األساسدددية واملبددداد  القضدددا ، السدددتقلل األساسدددية املبددداد  إىل يشدددر وإذ 
 للسددددلو  بنغددددالو  ومبدددداد  ال امددددة، النيابددددة أعضددددا  بدددددو  املت لقددددة التوجيليددددة واملبدددداد  احملددددام ،
 يف القانونيددة املسداعد  علد  اسصددول بشدنن التوجيليدة ومبادئلدا املتحددد  األمد  ومبداد  القضدائإل،

 ظ  ال دالة اجلنائية،ن
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 حقددوق جملددس عددن صددد   أن سددب  الددي واملقددر ا  القددرا ا  مجيددع إىل أيضددا   يشددر وإذ 
 سددلمة وبشددنن القضددا  ونزاهددة اسددتقلل بشددنن ال امددة واجلم يددة اإلنسددان حقددوق وجلنددة اإلنسددان
  القضائإل، النظام

ضددددا  واحملددددام  اللدددد ين الق باسددددتقلل امل نيددددة ا اصددددة املقددددر   بتقريددددر  علمددددا   حيددددي  وإذ 
، وإىل (2)وا امسدددة والثل ددد  (١)قددددمتلما إىل جملدددس حقدددوق اإلنسدددان يف دو ويددده الثانيدددة والثل ددد 

 3،()اجلم ية ال امة يف دو هتا اسادية والسب  
 عامدة نيابدة ووجدود القانونيدة، امللندة واسدتقلل القضدا ، ونزاهة استقلل بنن منه واقتناعا   
وفقددا  لدد لس، وسددلمة النظددام القضددائإل شددرو  مسددبقة  ملاملددااد   علدد  أدا  وقدد ونزيلددة موضددوعية

 ،متييز دون إقامة ال دلو عادلة حماكما  ماية حقوق اإلنسان ووببي  سياد  القانون ولضمان س
 بإنصاف ملامل  يؤدوا أن للقانون، وفقا   ،ينبغإل هل  ال امة النيابة أعضا  بنن ي ّكر وإذ 
 يسدددلمونفوسدددرعة، وأن حيرتمدددوا كرامدددة اإلنسدددان وحيموهدددا وأن يصدددونوا حقدددوق اإلنسدددان،  واوسدداق
 يف مراعا  األصول القانونية وسلسة سر نظام ال دالة اجلنائية، ب لس

علدد  أن اسددتقلل ونزاهددة القضددا  واسددتقلل احملددام  وامللنددة القانونيددة عناصددر  وإذ يشدددد 
خبدددة التنميدددة املسدددتدامة  الدددوا د  يفمدددن أهدددداف التنميدددة املسدددتدامة  ١6تحقيددد  اهلددددف لضدددرو ية 

ودوفر وادافؤ فدر  وصدول منلدا  جبملدة أمدو  مبوجبده الي التزمت الدول األعضا  ،(4)2٠3٠ ل ام
 للمسا لة وشاملة للجميع عل  مجيع املستويا ، وقابلةاجلميع إىل ال دالة وبنا  مؤسسا  ف الة 

ل القضددا  واحملددام  وأعضددا  النيابددة ال امددة اسددتقل علدد  مددا اهلج ووددر  وزايددد يدددين وإذ 
 ، وال سيما حاال  التلديد والتخويف والتدخل يف أدا  ملامل  امللنية،وموظفإل احملاك 

 ل جدددرمدددن أجددد االنتصددداف لسدددبل ف ددداال   إطدددا ا  ينبغدددإل أن ودددوفر  دولدددة كدددلبدددنن   يددد ّكر وإذ 
ال دددل، مبددا يف ذلددس هيفددا  إنفدداذ  إقامددة وبددنن اإلنسددان، حبقددوق املت لقددة االنتلاكددا  أو املظددام

القوان  وامللحقة القضائية، وبصفة خاصة وجود قضا  مستقل وملنة قانونية مسدتقلة مبدا يتوافد  
مع امل اير الواجبة التببي  الوا د  يف الصاو  الدولية ذا  الصدلة، أمدر أساسدإل إلعمدال حقدوق 

 لدميقراطية والتنمية املستدامة،غر متييز  وضرو   ل مليي او اإلنسان إعماال  واما  
 واحملددام  ال امددة النيابددة وأعضددا  القضددا  متتددع ضددمان الضددرو   مددن بددنن أيضددا   يدد ّكر وإذ 
 الت يد  أسداليب حتس  طري  عن مبلاه ، للضبلع اللزمة امللنية باملؤهل  احملاك  وموظفإل

اللزمددة لتمايددنل  مددن أدا  دو هددد  أدا    الوسددائل مجيدددعو  وامللددي القددانوي التددد يبكدد لس وددوفر و 
 سليما  يف ضمان سياد  القانون،

ومت ددددد التخصصدددا  يف جمدددال حقدددوق  حمددددد الغدددر أمهيدددة ودددوفر ودددد يب  وإذ يلحددد  
اإلنسان جلميع القضا  واحملام  وأعضا  النيابة ال امة وغره  من امللني  امل نيد  يف جمدال إقامدة 

  لتجنب التمييز يف جمال إقامة ال دل،ال دل، كتدبر
__________ 

(١) A/HRC/32/34. 
(2) A/HRC/35/31. 
(3) A/71/348. 
 .٧٠/١قرا  اجلم ية ال امة  (4)
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 عنصدرا   ذلس بوصف القضا  يف والنزاهة والشفافية املسا لة ضمان أمهية عل  يشدد وإذ 
 حندو علد  ينفَّد  عنددما القدانون سدياد  صدلب يف يقدع ومفلومدا   القضا  استقلل حتقي  يف أساسيا  
مبداد  وم داير حقدوق اإلنسدان و  قواعد من وغرها القضا  الستقلل األساسية املباد  مع يتف 

 ذا  الصلة،
 صدون يف أساسديا   دو ا   يدؤدون واحملدام  ال امة النيابة وأعضا  القضا  أن عل  يشدد وإذ 
 مددن وغدر  للت د يب الت در  عددم يف للتقييدد القابدل وغدر املبلد  اسد  فيلدا مبدا اإلنسدان، حقدوق
 ية أو امللينة،اللإنسان أو القاسية ال قوبة أو امل املة ضروب

 ونزيلدة موضدوعية عامدة نيابدةودوائدر  ونزيده مسدتقل قضا  وجود أن عل  أيضا   يشدد وإذ 
 املنظدددو  وراعدددإل إجدددرا ا  ووضدددع والنسدددا  للرجدددال متدددوازن متثيدددل لتشدددجيع مسدددتقلة قانونيدددة وملندددة

ومددن  ال نددف مددن محايتلددا ذلددس يف مبددا املددرأ ، سقددوق ف الددة محايددة لتددوفر مندده بددد ال أمددر اجلنسدداي
الوقوع ضحية مر  أخرى عن طري  أنظمة احملاك ، ولضمان أن واون إقامة ال دل خالية من أ  

القوالب النمبية، وللعرتاف بنن الرجل واملرأ  كليلما يسدتفيدان من متييز قائ  عل  نوع اجلنس و 
 عندما ي امل نظام ال دالة املرأ  كما ي امل الرجل،

بالدو  اسيو  الد   وضدبلع بده الراببدا  امللنيدة للمحدام  يف إعدل  م داير  يسل وإذ  
امللنة وأخلقلا ومحايدة أعضدائلا مدن امللحقدة القضدائية والقيدود واالنتلاكدا  غدر املناسدبة وودوفر 

 ا دما  القانونية لال من حيتاج إليلا،
ا  للقضددد لنيدددةامل راببدددا الو  التنظدددي ، وذاويدددة سدددتقلةامل ام احملددد نقابدددا  بنمهيدددة يُسدددل   وإذ 

وأعضدددددا  النيابدددددة ال امدددددة، واملنظمدددددا  غدددددر اساوميددددددة ال املدددددة يف الددددددفاع عدددددن مبددددددأ اسددددددتقلل 
 واحملام ، القضا 

إزا  اسددداال  الدددي يادددون فيلدددا دخدددول امللندددة القانونيدددة أو اسدددتمرا   وإذ ي دددرب عدددن قلقددده 
تنفي يدددة أو خاضددد ا  لتددددخللا الت سدددفإل، مدددع إيدددل  اعتبدددا  لدددا حتدددت سددديبر  السدددلبة الفي مدددا  امل

 خا  إلسا   است مال النظ  إلصدا  وراخيص احملام ،
 اإلنسددان سقددوق وطنيددة مؤسسددا  وؤديدده أن ينبغددإل، مددا بددل مياددن، مددا علدد  يشدددد وإذ 
 حقدددوق ومحايدددة لت زيدددز الوطنيدددة املؤسسدددا  مبركدددز املت لقدددة للمبددداد  وفقدددا   ومنشدددن  وف الدددة مسدددتقلة
ونزاهدددددة رسددددديد سدددددياد  القدددددانون ودعددددد  اسدددددتقلل و يف هدددددام دو  مدددددن( بدددددا يس مبددددداد ) اإلنسدددددان
 ،القضائإل النظام

 نظدام   أ  عناصدر مدن أساسدإل عنصدر والف الدة امليسدو   القانونيدة املساعد  بنن يُسل   وإذ 
 القانون، سياد  عل  ومبي وف ال وإنساي عادل ال دل إلقامة

 املنتمدد  واألشددخا  واألطفددال للمددرأ  ا اصددة واالحتياجددا  بدداسقوق علمددا   حيددي  وإذ 
 القضددائية بددالنظ  اوصددال ولددديل  هشددة أوضدداع يف ي يشددون الدد ين أولفددس سدديما ال األقليددا ، إىل

 م لد ، يتفداعلون ملنيد  من وامللا ا  اسمايةو  هتمامنوع خا  من اال إىل حيتاجون قد وال ين
 مون وأعضا  النيابة ال امة والقضا ،احملا سيما وال

 بنمهية علقة قائمة عل  مبدأ السرية ب  احملامإل وموكله، وإذ يسل  
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 املقددر   واليددة اجمللددس فيدده مدددد الدد   اإلنسددان حقددوق جملددس قددرا  جديددد مددن يؤكددد وإذ 
  املالفددة قددد   بنمهيددة يسددّل  وإذ سددنوا ،  ددل  لفددرت  واحملددام  القضددا  باسددتقلل امل نيددة ا اصددة

هب   الوالية عل  الت اون بشال و ي ، يف إطا  الوالية املسند  إليلا، مع مفوضدية األمد  املتحدد  
يف السد إل إىل ضدمان  والت داون التقديالسامية سقوق اإلنسان يف جماال  منلدا خددما  املشدو   

 استقلل القضا  واحملام ،
جبميددع الدددول أن وضددمن اسددتقلل القضددا  واحملددام  وموضددوعية أعضددا   يليددب -١ 

النيابة ال امة ونزاهتل  وك لس قد هت  عل  القيام مبلامل  وفقا  ل لس، بوسائل منلا اختداذ وددابر 
مدن التددابر املناسدبة الدي متّادنل  مدن  وغر ذلدسإنفاذ القانون  ويف جمال ف الة يف اجملال التشري إل

 مل  امللنية دون ودخل أو مضايقة أو هتديد أو ختويف أيا  كان نوعه؛أدا  ملا
الدول عل  و زيز التنوع يف وادوين اجللداز القضدائإل بسدبل منلدا مراعدا   يشجّع -2 

مدن تتلدف  للنسا  والرجال القادم املنظو  اجلنساي، وال مل هبمة عل  وشجيع التمثيل املتوازن 
غرهددددا مددددن صدددد د ، فضددددل  عددددن األشددددخا  املنتمدددد  ل قليددددا  و شددددرائت اجملتمددددع وعلدددد  كافددددة األ

شرو  االلتحاق هبد ا اجللداز وعمليدة اختيدا   اوساماجلماعا  احملرومة، كما يشج لا عل  كفالة 
إىل م داير موضدوعية ووافدل و يد  أفدراد يتحلدون بالنزاهدة  هاداستناشفافة و الو  ب دم التمييز أفراد 

ناسدددب ولدددديل  املدددؤهل  امللئمدددة يف جمدددال القدددانون، باالسدددتناد إىل والافدددا   وولقدددوا التدددد يب امل
 ظروف عمل متساوية؛ ظل جدا   الفرد واستحقاقه ويف

عل  ضرو   أن يوفر القانون ضمانة كافية ملد  والية القضا  واسدتقلهل   يشدد -3 
ه ، كمدا وسدن وقاعدد ة  التقاعديداهتوأمنل  وحصوهل  عل  أجر ملئ  وشدرو  خددمتل  وم اشد

جيددب أن   يشدددد علدد  أن األمددن الددوظيفإل ضددمانة أساسددية السددتقلل القضددا  وأن أسددباب عددزهل
فقددددان األهليدددة األسدددباب وادددون واضدددحة ووادددون ظروفددده حمددددد  بدقدددة مبوجدددب القدددانون، ووشدددمل 

 متتثددددلالسددددلو  علدددد  حنددددو جي للدددد  غددددر الئقدددد  ألدا  ملددددامل ، كمددددا يشدددددد علدددد  ضددددرو   أن  أو
 ألصول القانونية؛ا ملبدأ مراعا يقوم عليلا ونديب القضا  أو إيقافل  أو عزهل  اإلجرا ا  الي 

الددول، حسددب االقتضدا ، علدد  وضدع سياسددا  وإجدرا ا  وبددرامج يف  يشدجع -4 
 جمال ال دالة اإلصلحية كجز  من نظام عدالة شامل؛

الت دداون مددع الايانددا  الوطنيددة ذا  الصددلة،  ب ،الدددول أيضددا  علدد  النظددر يشددجع -٥ 
كنقابددددا  احملددددام  و اببددددا  القضددددا  وأعضددددا  النيابددددة ال امددددة واملؤسسددددا  الت ليميددددة املسدددداع د  

مسدددائل مدددن قبيدددل ندددوع اجلدددنس واألطفدددال واألشدددخا  ذو  شدددنن وضدددع إ شدددادا  بيف للقضدددا ، 
 جيه إجرا ا  القضدا  واحملدام لتو  أخرى، مسائل، يف مجلة اإلعاقة والش وب األصلية وامللاجرين

 ؛القضائإليف النظام  اجللا  الفاعلة وأعضا  النيابة ال امة وغره  من
عل  أن احملام  جيب أال يُدرب  بيدنل  وبد  مدوكليل  أو قضدايا مدوكليل    يشدد -6 

 كنتيجة ألدا  ملامل ؛
تقللية ودون أ  مدن أدا  ملدامل  حبريدة واسد أن مُياَّندواأن احملام  ينبغدإل  يؤكد -٧ 

 خوف من االنتقام؛ 
بالددددول أن وافدددل قدددد   أعضدددا  النيابدددة ال امدددة علددد  القيدددام بننشدددبتل   يليدددب -8 

 الوظيفية باستقللية وموضوعية ونزاهة؛
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مجيع أعمال ال نف أو التخويف أو االنتقام الي وروابلا أ  جلدة وأل   يدين -9 
ام ، وي كر الددول بواجبلدا يف صدون نزاهدة القضدا  سبب ضد القضا  وأعضا  النيابة ال امة واحمل

وأعضدا  النيابددة ال امددة واحملددام  ويف محدايتل  ومحايددة أسددره  وم دداونيل  الفنيد  مددن مجيددع أشدداال 
ملدددامل ، سدددوا  مدددن سدددلبا   الناجتدددة عدددن أدا ال ندددف والتلديدددد واالنتقدددام والتخويدددف واملضدددايقة 

يف إداندددة هددد   األعمدددال ول، كمدددا يددد كرها بواجبلدددا ن اجللدددا  الفاعلدددة مدددن غدددر الددددالدولدددة أو مددد
 ووقدمي مروابيلا إىل ال دالة؛

إزا  ال ددددد الابدددر مدددن اهلجمدددا  املروابدددة ضدددد احملدددام   ي دددرب عدددن بدددال  قلقددده -١٠ 
وحدداال  التدددخل الت سددفإل أو غددر القددانوي يف حريددة  ا سددة ملنددتل  أو القيددود املفروضددة علدديل ، 
ويليددب بالدددول أن وافددل حتقيقددا  سددري ا  وشددامل  ونزيلددا  يف أ  هجمددا  أو ودددخل مددن أ  نددوع 

 ضد احملام  ومسا لة اجلنا ؛
بالدول أن و مل، بالت اون مع الايانا  الوطنية ذا  الصلة، كنقابدا   يليب -١١ 

، مبدا يف  احملام  و اببا  القضا  وأعضا  النيابدة واملؤسسدا  الت ليميدة، علد  ودوفر ودد يب كداف 
ذلس ود يب يف جمال حقوق اإلنسان، للقضا  وأعضا  النيابة ال امة واحملام ، عند و ييدنل  أول 

يدددة طدددوال فدددرت  خددددمتل ، واضددد ة يف اعتبا هدددا القدددانون اإلقليمدددإل والددددو  سقدددوق مدددر  وبصدددو   دو  
اإلنسان، حبسب االقتضا  واملل مة، وامللحظا  ا تامية والقرا ا  الصاد   عدن لليدا  حقدوق 

 اإلنسان، مثل هيفا  امل اهدا  واحملاك  اإلقليمية سقوق اإلنسان؛
افحة التمييز يف جمال إقامة ال ددل، بوسدائل الدول عل  اختاذ ودابر ملا يشجع -١2 

ومت دددد التخصصددا  يف جمددال حقددوق اإلنسددان، مبددا يف ذلددس  حمدددد األغددرا منلددا وددوفر وددد يب 
لعتبدا ا  اجلنسدانية وحقدوق البفدل، جلميددع ل مت ددد الثقافدا  ومدراع  ل نصدرية و ل منداه ودد يب 

 القضا  واحملام  وأعضا  النيابة ال امة؛
يدددة أن ونشددد  الددددول وونفددد  نظامدددا  فّ ددداال  ومسدددتداما  لتقددددمي املسددداعد  أمه يؤكدددد -١3 

القانونيدددددة، نظامدددددا  يتسددددد  مدددددع التزاماهتدددددا الدوليدددددة يف جمدددددال حقدددددوق اإلنسدددددان ويراعدددددإل الت لددددددا  
يف مجيدع مراحدل  وميسدو  واملما سا  اجليدد  ذا  الصدلة، حدك وادون املسداعد  القانونيدة متاحدة 

 ا  مب اير األهلية املناسبة؛اإلجرا ا  القانونية،  هن
مجيع اساوما  عل  الت اون مع املقر   ا اصة امل نية باستقلل القضدا   حيث -١4 

واحملددددام  ومسدددداعدهتا يف أدا  ملاملددددا، ووزويدددددها جبميددددع امل لومددددا  املبلوبددددة، والددددرد دون إببددددا  
 موجب له عل  الرسائل الي حتيللا إليلا؛ ال

اختدداذ التدددابر اللزمددة، بسددبل منلددا اعتمدداد وشددري ا  حمليددة،  الدددول إىل يدددعو -١٥ 
لضمان وجدود  اببدا  ملنيدة مسدتقلة وذاويدة التنظدي  للمحدام  واالعدرتاف بالددو  اسيدو  الد   

 يؤديه احملامون يف دع  سياد  القانون وو زيز حقوق اإلنسان ومحايتلا؛
 تمد  فيمدا يت لد  مباافحدة بالدول أن وضمن كون األحاام القانونية امل يليب -١6 

اإل هدداب أو األمددن القددومإل متسددقة مددع االلتزامددا  الدوليددة للدولددة فيمددا يت لدد  بدداس  يف حماكمددة 
عادلة، واس  يف اسرية، واس  يف سبيل انتصاف ف ال من انتلاكا  حقوق اإلنسان وغرها من 

 ل امة واحملام ؛أحاام القانون الدو  ذا  الصلة بدو  القضا  وأعضا  النيابة ا
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املقددر   ا اصددة إىل الت دداون مددع اجللددا  امل نيددة صدداحبة املصددلحة ضددمن  يدددعو -١٧ 
 منظومة األم  املتحد  يف اجملاال  ذا  الصلة بواليتلا؛

باساومدا  أن ونظددر جدديا  يف االسدتجابة للبلبددا  الدي وقددملا املقددر    يليدب -١8 
ا اصدددة لزيدددا   بلددددالا، وحيدددث الددددول علددد  إجدددرا  حدددوا  بنَّدددا  مدددع املقدددر   ا اصدددة بشدددنن متاب دددة 

 ووصياهتا وونفي ها حك وتمان من أدا  واليتلا مبزيد من الف الية؛
 املسداعد  التقنيدة وبندا  القدد ا  ونشدر املقر   ا اصة عل  ويسر وقددمييشجّع  -١9 

أفضددل املما سدددا ، بوسددائل منلدددا التواصددل مدددع اجللددا  امل نيدددة صدداحبة املصدددلحة وبالتشدداو  مدددع 
مفوضية األم  املتحد  السدامية سقدوق اإلنسدان، عنددما وبلدب الدولدة امل نيدة ذلدس، بغيدة إعمدال 

ال دل وللدو  ال   يؤديه قضاٌ  وملندٌة سياد  القانون وورسيخلا، مع إيل  اهتمام خا  إلقامة 
 قانونية يتميزان باالستقللية والافا  ؛

اساومددا  الددي وواجدده صد وبا  يف ضددمان اسددتقلل القضددا  واحملددام   يشدجّع -2٠ 
املصدممة وموضوعية ونزاهة أعضا  النيابة ال امة وقد هت  عل  أدا  ملامل  وفقا  ل لس، أو ولدس 

ضإل ُقدما  يف ونفي  ه   املباد ، عل  التشاو  مدع املقدر   ا اصدة والنظدر يف اختاذ ودابر للم عل 
 إماانية االستفاد  من خدماهتا، مثل  بتوجيه الدعو  إليلا لزيا   بلدالا؛

اساومددا  أيضددا  علدد  إيددل  االعتبددا  الواجددب للتوصدديا  املقدمددة مددن يشددجع  -2١ 
توصددديا  املنبثقدددة عدددن عمليدددة االسدددت را  النفيددد  لليدددا  األمددد  املتحدددد  سقدددوق اإلنسدددان وعلددد  و

اسدددتقلل وف اليدددة القضدددا  ونفيددد ا  ف ددداال ، ويددددعو ب واملت لقدددة الدددي حتظددد  بالتنييدددد الددددو   الشدددامل
اجملتمددع الدددو  واملنظمددا  اإلقليميددة ومنظومددة األمدد  املتحددد  إىل دعدد  أ  جلددود وُبدد  ل يف سددبيل 

 ه ا التنفي ؛
املتحدددد  وصدددناديقلا وبراجملدددا إىل مواصدددلة أنشدددبتلا يف وكددداال  األمددد   يددددعو -22 

علدد  طلددب الدولددة،  جمدا  إقامددة ال دددل وسددياد  القددانون، مبددا يف ذلددس علد  املسددتوى القبددر  بنددا   
ويشجع الدول عل  إد اج ه   األنشبة يف خببلا الوطنية لبنا  القد ا ، ويشدد علد  ضدرو   

 إقامة ال دل؛ووفر التمويل الاايف للمؤسسا  امل نية ب
وباب  أطرها القانونية ولوائحلدا التنفي يدة وأدلتلدا  وافلالدول عل  أن  يشجع -23 

مع التزاماهتا الدولية وأن وراعإل االلتزاما  ذا  الصلة يف جما  إقامة ال دل  واما  القضائية وبابقا  
 وسياد  القانون؛

 مواصلة النظر يف ه   املسنلة وفقا  لرنامج عمله السنو . يقر  -24 
    


