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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة اخلامسة عشرة

   من جدول األعمال٣البند 
  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية 

  ا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مب

، *، بلغاريا *، الربازيل، الربتغال  *، باراغواي *، أوروغواي، إيطاليا  *، أملانيا *إسبانيا، ألبانيا     
، مجهوريـة مقـدونيا     *، اجلمهورية التـشيكية   *، بولندا، بريو  *، البوسنة واهلرسك  *بنما

، سويـسرا، شـيلي،   *د، السوي*، سلوفاكيا، سلوفينيا*، الدامنرك*اليوغوسالفية السابقة 
، *، لبنـان  *، التفيـا  *، كوسـتاريكا  *، كنـدا  *، كرواتيـا  *، غواتيماال، قربص  *صربيا

، املكسيك، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى وآيرلنـدا         *، مالطة *، ليتوانيا *لكسمربغ
  مشروع قرار*: ، اليونان*، هنغاريا، هولندا*الشمالية، النرويج، النمسا

    ١٥.../  
  زاهة القضاء واحمللّفني واخلرباء القضائيني واستقالل احملامنياستقالل ون

   اإلنسان،حقوقإن جملس   
 من اإلعالن العاملي حلقـوق اإلنـسان،        ١١ و ١٠ و ٩ و ٨ و ٧ باملواد   إذ يسترشد   
املدنية والسياسية، وإذ يضع يف  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق       ٢٦ و ١٤ و ٩ و ٤ و ٢وباملواد  

  مج عمل فيينا، اعتباره إعالن وبرنا
 املبادئ األساسية الستقالل القضاء، واملبادئ األساسية املتعلقـة بـدور            إىل وإذ يشري   

  احملامني، واملبادئ التوجيهية املتعلقة بدور أعضاء النيابة العامة ومبادئ بنغالور للسلوك القضائي،

__________ 

  .قوق اإلنساندولة غري عضو يف جملس ح  *  
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ـ        واقتناعاً منه    وموضـوعية  ،  ة بأن استقالل ونزاهة القضاء، واستقالل املهنة القانوني
 هي شروط على أداء مهامها وفقاً لذلك، وسالمة النظام القضائي    النيابة العامة القادرة    ونزاهة  

احملاكمـة  ، ولـضمان    سيادة القانون وتطبيق مبدأ   أساسية ال بد منها حلماية حقوق اإلنسان        
  العادلة وعدم التمييز يف إقامة العدل، 

جلنـة حقـوق    فضالً عن تلك الصادرة عن      لسابقة   ا همقررات مجيع قراراته و    إىل وإذ يشري   
   وسالمة النظام القضائي، القضاءاإلنسان واجلمعية العامة بشأن استقالل ونزاهة 

 اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملـامني علـى التعـاون            بأمهية قدرة املقرر   وإذ ُيقر   
ق اإلنسان يف ميداين اخلدمات الوثيق، يف إطار واليته، مع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقو

  إىل ضمان استقالل القضاة واحملامني، السعي االستشارية والتعاون التقين، يف إطار 
 واملنظمـات غـري     ،املهنية للقـضاة  الرابطات   و ،احملامنيبأمهية نقابات   وإذ يعترف     

  استقالل القضاة واحملامني،مبدأ احلكومية يف الدفاع عن 
أن يؤدوا مهامهم وفقاً للقانون، بإنـصاف         العامة ضاء النيابة أنه على أع  ب يذكّروإذ    

واتساق وسرعة، وأن حيترموا كرامة اإلنسان وحيموها ويساندوا حقوق اإلنـسان، حبيـث             
  ، اجلنائيةسري أعمال نظام العدالةوحسن يسهمون يف تأمني سالمة اإلجراءات 

ضـمان  ؤدون دوراً أساسياً يف يوأعضاء النيابة العامة واحملامني  أن القضاة    يؤكدوإذ    
يف عدم التعرض للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة          لالنتقاص منه   احلق غري القابل    

  القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، 
املؤهالت املهنية  الضروري ضمان وجود نيابة عامة لدى أعضائها         من   هإىل أن وإذ يشري     

عن طريق حتسني أساليب تعيينـهم وتدريبـهم القـانوين          ك  مبهامهم، وذل الالزمة لالضطالع   
  يف مكافحة اإلجرام،أداًء سليماً ألداء دورهم الالزمة واملهين، ومن خالل هتيئة مجيع الوسائل 

مما يقع  إىل أنه ينبغي لكل دولة أن توفر إطاراً فعاالً لسبل االنتصاف            وإذ يشري أيضاً      
إلنسان، وإىل أن إقامة العدل، مبا يف ذلك وجـود          امظامل أو انتهاكات يف جمال حقوق       من  

إلنفاذ القوانني وللمالحقة القضائية، وبصفة خاصة وجود قضاء مستقل ومهنة قانونية           أجهزة  
متاماً املعايري الواجبة التطبيق الواردة يف الصكوك الدولية حلقـوق اإلنـسان         يوافق  مستقلة مبا   

يف غىن عنها    الوعناصر  تمييزي حلقوق اإلنسان    التام وغري ال  عناصر ضرورية لإلعمال    تشكل  
  ،عملييت الدميقراطية والتنمية املستدامة

 املتكررة على استقالل القـضاة واحملـامني        االعتداءات تزايدوإذ يالحظ بقلق      
والتدخل والتخويف  مبا يف ذلك حاالت التهديد      وموظفي احملاكم،   وأعضاء النيابة العامة    
  فهم املهنية،غري الالئق يف أداء وظائ

 بـشأن واليـة     ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٨/٦ قرار اجمللس     تأكيد وإذ يعيد   
  املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني،
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أن تأخذ يف االعتبار مبادئ وعوامل فردية ومؤسـسية          الدول على    يشجع  -١  
وذلك  ،انونية حبرية واستقاللية وسري عمل احملامني واملهنة الق القضاءلضمان الفعال الستقالل    ل

يف التقارير السابقة اليت قدمها املقرر اخلاص  الذي وردت به تلك املبادئ والعوامل       على النحو   
  ؛)٢(وإىل اجلمعية العامة )١( إىل اجمللسملعين باستقالل القضاة واحملامنيا

      يتنـاول  الـذي    )٣( بالتقرير األخري للمقررة اخلاصة    حييط علماً مع التقدير     -٢  
كعامل فيما يتناوله التعليم والتدريب املستمرين يف جمال حقوق اإلنسان على الصعيد الدويل             

هام الستقالل القضاة واحملامني، وملوضوعية ونزاهة أعضاء النيابة العامة وقدرهتم علـى أداء             
بات احملامني،  مهامهم وفقاً لذلك، ويدعو مجيع احلكومات واهليئات الوطنية املختصة، مثل نقا          

       يف ورابطات القضاة، واجلامعات إىل النظر جبدية يف االسـتنتاجات والتوصـيات الـواردة              
 ؛ذلك التقرير

 يف حدود املوارد املتاحة وبدعم مـن        ، أن جتري   املقررة اخلاصة  يطلب إىل   -٣  
لتثقيف يف جمال  دراسة مواضيعية عاملية لتقييم ا،مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

العـاّمني   وحمامي الـدفاع  ،وأعضاء النيابة العامةوالتدريب املستمر للقضاة،    حقوق اإلنسان   
توصيات من أجل املتابعة املناسبة، وأن تقدم هذه الدراسة إىل اجمللس يف            تورد فيها   واحملامني،  

 دورته السابعة عشرة؛

فرديـة  عوامل  اجة إىل    إىل املقررة اخلاصة أن تبحث مدى احل       يطلب أيضاً   -٤  
تعزيـز موضـوعية   ولضمان وذلك  عند االقتضاء،  فية، وتوضيح هذه العوامل   ومؤسسية إضا 

ونزاهة أعضاء النيابة العامة ودوائرها وقدرهتم على أداء مهامهم وفقاً لذلك يف جمايل محايـة               
  ؛نزاهة إقامة العدلحقوق اإلنسان وتعزيز 

اجلهاز القضائي وعلى كفالـة     تكوين     الدول على تعزيز التنوع يف     يشّجع  -٥  
  عدم التمييز يف شروط االلتحاق هبذا اجلهاز ويف عملية اختيار أفراده؛

على النظر يف دعوة هيئات وطنية خمتصة، مثل نقابات         يشجع الدول أيضاً      -٦  
 واجلامعات لتعزيز تثقيف وتدريب القضاة، وأعضاء النيابة العامة،         ، ورابطات القضاة  ،احملامني

على املستجدات يف القانون الدويل     ، واحملامني، ولضمان إطالعهم بانتظام       العاّمني وحمامي الدفاع 
 ؛حسب االقتضاءحلقوق اإلنسان، 

، احترام ومـساندة اسـتقالل القـضاة واحملـامني    الدول مجيع  إىل   طلبي  -٧  
والقيام هبـذا    وقدرهتم على أداء مهامهم وفقاً لذلك،   ،وموضوعية وحياد أعضاء النيابة العامة    

__________ 

)١( A/HRC/11/41. 
)٢( A/64/181. 
)٣( .A/HRC/14/26 
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تدابري فعالة يف جمايل التشريع وإنفاذ القوانني وغريها من التدابري املالئمة الـيت             باختاذ  الغرض  
من  ،ختويف أو   ،هتديد أو   ،مضايقة أو   ،تدخل غري الئق   من أداء واجباهتم املهنية دون       هممتكّن

 ؛أي نوع

 العامة وأفـراد    ،بة وأعضاء النيا  ، واحملامني ، الدول محاية القضاة    إىل يطلب  -٨  
  واملضايقة نتيجة ألداء مهامهم؛، والتدخل، والتمييز، واالنتقام، والتهديد،أسرهم من العنف

 يف أداء   ا ومـساعدهت  ة اخلاص ة مجيع احلكومات على التعاون مع املقرر      حيث  -٩  
يت مهامها، وتزويدها بكل املعلومات وموافاهتا دون إبطاء ال موجب له بردود على الرسائل ال             

  حتيلها إليها؛
املقررة اخلاصة إىل التعاون مع اجلهات املعنية داخل منظومة األمـم           يدعو    -١٠  

املعين بالتنسيق واملوارد   االقتضاء، الفريق   ، عند   مبا يف ذلك  جماالت تتعلق بواليتها،    املتحدة يف   
 ؛يف جمال سيادة القانون املنشأ حديثاً

 االستجابة لطلبات املقـررة اخلاصـة        النظر جدياً يف    احلكومات  إىل يطلب  -١١  
لزيارة بلداهنا، وحيث الدول على الدخول يف حوار بنَّاء مع املقررة اخلاصة بـشأن متابعـة                

 توصياهتا وتنفيذها حىت تتمكن من إجناز واليتها بفعالية أكرب؛

 املقررة اخلاصة على مواصلة تقدمي توصيات عملية فيما يتعلق حبماية           يشجع  -١٢  
 وموظفي احملاكم، فضالً عن موضوعية ونزاهـة أعـضاء         ، واحملامني ،ستقالل القضاة وتعزيز ا 
تقدمي خدمات استشارية أو    وبطرق منها   وقدرهتم على أداء مهامهم وفقاً لذلك،       العاّمة  النيابة  

 مساعدة تقنية بالتشاور مع املفوضية السامية عندما تطلبها الدولة املعنية؛

يضاً على تيسري تقدمي املساعدة التقنية، مبا يف ذلـك      املقررة اخلاصة أ   يشجع  -١٣  
 ؛األخرى ذات الصلةعن طريق املشاركة إىل جانب اجلهات املعنية 

  احلكومات اليت تواجه صعوبات يف ضمان استقالل القضاة واحملامني         يشّجع  -١٤  
تعتزم اليت   أو   وموضوعية ونزاهة أعضاء النيابة العامة وقدرهتم على أداء مهامهم وفقاً لذلك،          

على أن تتشاور مع املقررة اخلاصة وتستعني خبدماهتا   املبادئ   هتنفيذ هذ لمضي يف   لاختاذ تدابري   
  ؛على سبيل املثال، لزيارة بلداهنامن خالل توجيه الدعوة إليها، 

  . مواصلة النظر يف هذه املسألة وفقاً لربنامج عمله السنويُيقرر  -١٥  

        


