
GE.18-04311(A) 



 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة السابعة والثالثون

 2018آذار/مارس  23 -شباط/فرباير  26
 من جدول األعمال 3البند 

 قتصاديةة واالتعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسي
 ةواالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمي

 ،اجلمهورية العربية السوورية* ،بيالروس* ، إثيوبيا، اإلمارات العربية املتحدة،*االحتاد الروسي  
 كواب: مشروع قرار  ،البوليفارية( - فنزويال )مجهورية ،الصني

 القضائي النظام نزاهة .../٣٧  
 إن جملس حقوق اإلنسان، 
إذ يسرتشااد اب ااوا  5 و6 و7 و8 و10 و11 مااان اإلعاا ن العاااا   حلقااوق اإلنساااان،  

واب وا  2 و4 و6 و7 و10 و14 و15 و16 و26 من العهد الادوي اخلاا  ابحلقاوق ا دنيا  
 تباره إع ن وبرانمج عمل فيينا، اع يف يضع وإذ والسياسي ،
وإذ يشاا  إىل اتفاقياا  مناهضاا  التعاابي  وغاا ه ماان ضاارو  ا عاملاا  أو العقوباا  القاسااي   

  القسري، االختفاء من األشخا  مجيع حلماي  الدولي  واالتفاقي  ا هين  أو ال إنساني  أو
وإذ يشاا  أيضااا   إىل الواث اا  اهلاماا  األخاار  ا تصاال  أساانل  ن اهاا  النقاااي القضااا   الاا   

أقااريف يف فافاال ةتلفاا  يف األماا، ا تسااد ، وال ساايما ا بااا   األساسااي  بشاانن اسااتق ل الساال   
القضا ي ، وا با   األساسي  ا تعلق  بدور احملامني، وا با   التوجيهي  بشنن  ور أعضاء النيابا  
العام ، وإع ن مبا   العدل األساسي  ا تعلق  بضسااي اإلجراي والتعسف يف استعمال السل  ، 
والقواعد الدنيا النموذجي   عامل  السجناء، وا با   األساسي   عامل  السجناء، وجمموع  ا با   
ا تعلق  حبماي  مجيع األشخا  البين يتعرضون ألي شكل مان أشاكال االحتجااو أو الساجن، 
والضماانيف ا تعلقا  حبمايا  حقاوق األشاخا  احملكاوي علايه، ابإلعاداي، ومباا   األما، ا تساد  
وتوجيهاهتا بشنن سبل احلصول على ا ساعد  القانوني  يف نقا، العدالا  اانا يا  ومباا   بنراالور 

 للسلوك القضا  ، 
__________ 

  . ول  غ  عضو يف جملس حقوق اإلنسان *

 A/HRC/37/L.11/Rev.1 األم، ا تسد  

 Distr.: Limited اجلمعية العامة 
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وإذ يشا   كابل  إىل قراراتا  31/19 ا اخر  23 آذار/ماارس 2012، و4/25 ا ااخر  27  
آذار/مااارس 2014، و2/31 ا ااخر  23 آذار/مااارس 2016، والقاارارايف السااابق  ذايف الصاال  

 الصا ر  عن ان  حقوق اإلنسان، 
وإذ يخكااااد أن معقاااا، أحكاااااي اتفاقياااا  مناهضاااا  التعاااابي  وغاااا ه ماااان ضاااارو  ا عاملاااا   

أو العقوبااا  القاساااي  أو ال إنسااااني  أو ا هينااا  ليسااا  لااا  حااادو  إقليميااا  وال ميكااان أن يُفهااا، منااا  
ما يقيّاد أو دادم مان الت اماايف الادول ابحارتاي احلقاوق ا كفولا  امياع األشاخا ، يف أي مكاان 

 من العامل، يف عدي التعرض للتعبي  وسوء ا عامل ، 
علااااى وجااااو  أن تكفاااال مجيااااع الااادول ان باااااق الت اماهتااااا وتعهااااداهتا أوجاااا   ذ يشاااد إو  

لدولياا  واإلقليمياا  حلقااوق االنسااان الاا  هاا   اار   فيهااا، القااانون الاادوي، أااا يف ذلاا  الصااكوك ا
علااى أي شااخج فتجاا  يف مرافاا  االحتجاااو اخلاضااع  لواليتهااا، أااا يف ذلاا  عناادما تكااون تلاا  

 ا راف  موجو   يف اخلارج، 
واقتناعا   من  أبن ن اه  النقااي القضاا  ، فضا    عان اساتق ل  وحياا ه، شارط ال باد منا   

حلمايااا  حقاااوق اإلنساااان واحلاااراييف األساساااي  وتااادعي، سااايا   القاااانون والدميقرا يااا  وكفالااا  عااادي 
 التميي  يف إقام  العدل، 

وإذ ي حاا  بقلااا  أن االفتقاااار إىل فاار  اللجاااوء إىل العدالااا  والتميياا  يف تلااا  الفااار   
 ،اإلمكاني  هبه من للمسرومني ا كفول  اإلنسان حلقوق خ    انتهاكايف يسب  أن ميكن

حااا  كااال إنساااان يف أن يُعااارت  لااا  ابلشخصاااي  القانونيااا  يف   يخكاااد مااان جدياااد -1 
 مكان؛  كل

بعض ا مارسايف ال  ت با  علاى أشاخا  احتجا وا ب ريقا    ي ح  مع القل  -2 
فيهااااا انتهاااااك  حلقااااوق االنسااااان وساااايا   القااااانون، كاالحتجاااااو  ون أساااااس قااااانو ، خ فااااا   باااادأ 
اإلحضااار أماااي احملكماا ، واحلرمااان ماان احملاكماا  وفاا  األ ااول القانونياا ، وماان إمكانياا  االسااتعان  

شرعي  احتجاوه، أماي فكما  تكاون جا ءا  مان النقااي  أساي و/أو احلصول على فر   ال عن يف
القضا   العاي، ويهي  ابلدول أن حترتي الضماانيف القضا ي  ا نصو  عليها يف القانون الدوي، 

 أا يف ذل  القانون الدوي حلقوق االنسان والقانون الدوي االنسا ، حس  االقتضاء؛
مان العهاد الادوي  14نج ا اا   علاى أن لكال شاخج، وفقاا  لا يكارر التنكياد -3 

اخلا  ابحلقوق ا دني  والسياسي ، احل  يف أن داَك، فاكم  عا ل  وعلني ، على أساس ا سااوا  
الكاملاا ، أمااااي هيااا  قضاااا ي  منشاان  أوجااا  القااانون ةتصااا  ومسااتقل  وفاياااد ، لتسديااد حقوقااا  

  يف قريناا  الاارباء  حاا  تاباا  إ انتاا  وواجباتاا  والباا  يف أي هتماا  جنا ياا  توجاا  إلياا ، وأن لااا  احلاا
 للقانون؛  وفقا  

ماان ا بااا   األساسااي  بشاانن اسااتق ل  5إىل أن لكاال فاار ،  بقااا  للفقاار   يشاا  -4 
الساااال   القضااااا ي ، احلاااا  يف أن داااااك، أماااااي احملاااااك، أو اهلياااااايف القضااااا ي  العا ياااا  الاااا  ت باااا  

فااك، ال ت با  هابه اإلجاراءايف القانونيا  ا قاارر   اإلجاراءايف القانونيا  ا قارر ، وأنا  ال إاوو إنشاااء
 حساا  األ ااول ا رعياا  يف احملاكمااايف لتساال فااّل الوالياا  القضااا ي  الاا  تتمتااع  ااا احملاااك، أو اهلياااايف

 القضا ي  العا ي ؛ 
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على أن أي  فكما  حتااك، شخصاا  متهماا  ابرتكاا  جرميا  جنا يا  إا   يشد  -5 
 د ؛ أن تكون ةتص  ومستقل  وفاي

الااااادول علااااى ضااااامان حاااا  مجياااااع األشااااخا  الااااابين يقاااادمون إىل احملااااااك،  داااا  -6 
اهليااايف القضااا ي  اخلاضااع  لساال تها يف أن ُداااكموا حضاوراي  ويف أن ياادافعوا عاان أنفسااه، شخصاايا   أو

 أو بواس   فاي خيتارون  أبنفسه،، ويف احلصول على مجيع الضماانيف ال وم  للدفاع القانو ؛ 
الاادول إىل ضاامان احاارتاي نقمهااا القضااا ي  مباادأيا ا ساااوا  أماااي احملاااك،  ياادعو -7 

وأماااي القااانون، وذلاا  مملاا  أمااور منهااا ماانحمل األشااخا  قيااد احملاكماا  إمكانياا  اسااتجوا  شااهو  
اال عاء أبنفسه، أو من ِقبال  ار  آخار، وضامان حضاور شاهو  الادفاع واساتجوا ، يف  ارو  

 مماثل  لشهو  اال عاء؛ 
يشاد  علاى عادي جاواو إيااداع أي شاخج يف االحتجااو الساري، ودا  الاادول  -8 

ا عنيااا  علاااى أن ترلااا  علاااى الفاااور مجياااع مرافااا  االحتجااااو الساااري اخلاضاااع  لواليتهاااا أو ساااي رهتا 
أو ا وجو   يف أراضايها أو يف اخلاارج، وتضامن حصاول مجياع األشاخا  احملتجا ين حتا  سال تها 
علااى فاار  اللجااوء إىل العدالاا  ماان خاا ل التقاضاا  أماااي فاااك، وهياااايف قضااا ي  تشااكل جاا ءا  ال يتجاا أ 

 من النقاي القضا   العاي، وتعمل وفقا  للمعاي  الدولي  أل ول احملاكمايف واحملاكم  العا ل ؛
ابلااادول أن حتقااا  فاااورا  وبن اهااا  يف مجياااع ماااا يااا ع، مااان حاااااليف التسااالي،  يهيااا  -9 

ي  وا مارسايف ال  ترقى إىل التعبي  أو غ ه من ضرو  االستانا  ، واالحتجاو السري والتعب
ا عاملاا  القاسااي  أو ال إنساااني  أو ا هيناا ، باابرا ع منهااا ذريعاا  مكافساا  اإلرهااا ، وفاسااب  مجيااع 

 ا تور ني اآلمرين بتل  األنش   أو ا نفبين هلا، أا يف ذل  من ه، يف أعلى هري السل  ؛ 
وفر سابيل انتصاا  فعااال  لكال مان تعرضاوا ل عتقاال ابلادول أن تا يهي  أيضا   -10 

التعساااف  لفااارتايف  ويلااا  و/أو ا عااااان  ااسااادي  وا عنويااا  بساااب  االفتقاااار إىل فااار  اللجاااوء إىل 
 النقاي القضا   العاي؛ 

أن لكاال شااخج ُماادان احلاا  يف أن تنقاار يف إ انتاا  وعقوبتاا   يخكااد ماان جديااد -11 
 هيا  قضا ي  ةتص  ومستقل  وفايد  وفقا  للقانون؛ 

ابلاادول الاا  لااديها فاااك، عسااكري  أو هياااايف قضااا ي  خا اا  حملاكماا   يهياا  -12 
اانااا  أن تضاامن إ ماااج تلاا  احملاااك، يف النقاااي القضااا   العاااي، وأن تراعاا  يف عملهااا ضااماانيف 
احملاكم  العا ل  الساري ، وت ب  اإلجراءايف القانوني  ا عرت   ا  بقا  للقانون الدوي، كضماانيف 

 للمساكم  العا ل ، أا يف ذل  احل  يف استانا  قرار اإل ان  وحك، العقوب ؛ 
يشد  على أمهي  ت وير التعاون بني النق، القضا ي  الو ني ، حتقيقا  امل  أمور  -13 
  ي  محاي  األشخا  احملرومني من حريته،؛ منها تع
على أن ا خسسايف الو نيا  ا ساتقل  والفعالا  ا عنيا  حبقاوق اإلنساان  يشد  أيضا   -14 

 ينبرا ميكنها أن تخ ي  ورا  يف تع ي  سيا   القانون ويف  ع، استق لي  النقاي القضا   ون اهت ، بل 
 هلا ذل ؛
تسااد  السااام  حلقااوق اإلنسااان أن يُعااّد، ابلتشاااور إىل مفااوض األماا، ا  ي لاا  -15 

مع الدول، ووكااليف األم، ا تسد  ا عني ، واإلجراءايف اخلا  ، وهيااايف ا عاهادايف، وا نقماايف 
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 غ  احلكومي  وسا ر أ سا  ا صلس  ا عنيني،  راس   شامل  عن آاثر عادي ن اها  النقااي القضاا  
علاا  ابألشااخا  احملتجاا ين يف مرافاا  احتجاااو موجااو   علااى حقااوق اإلنسااان، وال ساايما فيمااا يت

  خارج أراض  الدول، وأن يُقدِّي هبه الدراس  إىل جملس حقوق اإلنسان يف  ورت  الاالا  واألربعني؛
ياادعو ا قاارر اخلااا  ا عاا  ابسااتق ل القضااا  واحملااامني، وا قاارر اخلااا  ا عاا   -16 

أسانل  التعابي  وغا  ه ماان ضارو  ا عاملا  أو العقوبا  القاسااي  أو ال إنسااني  أو ا هينا ، وا قاارر 
اخلااا  ا عاا  بتع ياا  ومحاياا  حقااوق اإلنسااان واحلااراييف األساسااي  يف سااياق مكافساا  اإلرهااا ، 
وا قرر اخلا  ا ع  بتع ي  احلقيق  والعدال  واارب وضماانيف عدي التكرار، والفري  العامل ا ع  
ابالحتجااااو التعساااف ، والفريااا  العامااال ا عااا  حباااااليف االختفااااء القساااري أو غااا  ال اااوع ، إىل 

 مراعا  هبا القرار مراعا  كامل  يف أ اء كل  منه، لواليت ؛ 
 موا ل  النقر يف هبه ا سنل  وفقا  لربانمج عمل  السنوي. يقرر -17 

    


