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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثالثة والعشرون

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

  ا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مب

  *عتمده جملس حقوق اإلنسانقرار ا    

    ٢٣/٦  
  استقالل ونزاهة القضاء واحمللّفني واخلرباء القضائيني واستقالل احملامني

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

  يف اعتباره إعالن وبرنامج عمل فيينا، 
 واملبادئ األساسية املتعلقة بـدور      ، إىل املبادئ األساسية الستقالل القضاء     وإذ يشري   
  واملبادئ التوجيهية املتعلقة بدور أعضاء النيابة العامة، ومبادئ بنغـالور للـسلوك            ،احملامني

 احلصول على املساعدة القانونية يف       بشأن ومبادئها التوجيهية القضائي، ومبادئ األمم املتحدة     
  نظم العدالة اجلنائية،

__________ 

 جملس حقوق اإلنسان يف تقرير اجمللس عن أعمال دورتـه الثالثـة             سترد القرارات واملقررات اليت اعتمدها      *  
 .، الفصل األول)A/HRC/23/2(والعشرين 
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ادرة عن جملـس حقـوق       إىل مجيع القرارات واملقررات السابقة الص      وإذ يشري أيضاً    
بـشأن  وعن جلنة حقوق اإلنسان واجلمعية العامة بشأن استقالل ونزاهة القـضاء            اإلنسان و 

  سالمة النظام القضائي،
ووجود نيابة عامة    بأن استقالل ونزاهة القضاء، واستقالل املهنة القانونية،         واقتناعاً منه   

النظام القضائي هي شـروط      وفقاً لذلك، وسالمة     قادرة على أداء وظائفها   ونزيهة،  موضوعية  
مة العادلة وعدم التمييز يف     ولضمان احملاك سيادة القانون   تطبيق  و حلماية حقوق اإلنسان     أساسية

  إقامة العدل،
 ظـائفهم و أن يـؤدوا     ، مبقتضى القانون،  عضاء النيابة العامة  ينبغي أل أنه   إىلوإذ يشري     

يساندوا حقوق اإلنسان،   أن  بإنصاف واتساق وسرعة، وأن حيترموا كرامة اإلنسان وحيموها و        
   نظام العدالة اجلنائية، داءالقانونية وسالسة أحبيث يسهمون يف تأمني سالمة اإلجراءات 

 تزايد االعتداءات املتكررة على استقالل القضاة واحملامني وأعضاء         وإذ يالحظ بقلق    
 حـاالت التهديـد والتخويـف والتـدخل يف أداء           وخباصةالنيابة العامة وموظفي احملاكم،     

  املهنية، هموظائف
ظامل امل ملعاجلةسبل االنتصاف    إىل أنه ينبغي لكل دولة أن توفر إطاراً فعاالً ل          وإذ يشري   

قوق اإلنسان، وإىل أن إقامة العدل، مبا يف ذلك وجود أجهزة إلنفاذ           املتعلقة حب نتهاكات  االأو  
القوانني وللمالحقة القضائية، وبصفة خاصة وجود قضاء مستقل ومهنة قانونيـة مـستقلة             

مـسألة   ،دولية حلقوق اإلنـسان   يوافق متاماً املعايري الواجبة التطبيق الواردة يف الصكوك ال         مبا
الدميقراطيـة  ال غىن عنها يف عملـييت    التمييزي حلقوق اإلنسان و     لإلعمال التام وغري   أساسية

  والتنمية املستدامة،
لعامـة   القضاة وأعـضاء النيابـة ا      متتعإىل أنه من الضروري ضمان      أيضاً  وإذ يشري     

 عن طريق حتسني    هم،بوظائفلالضطالع  مة  ملؤهالت املهنية الالز  باواحملامني وموظفي احملاكم    
أداء لتمكينهم مـن    هتيئة مجيع الوسائل الالزمة     و القانوين واملهين،    تدريبال و تعينيالأساليب  

   سيادة القانون، تأمنيدورهم أداًء سليماً يف 
 أن القضاة وأعضاء النيابة العامة واحملامني يؤدون دوراً أساسياً يف مساندة            وإذ يؤكد   

 يف عدم التعرض للتعذيب وغـريه  للتقييدان مبا يف ذلك احلق املطلق وغري القابل   حقوق اإلنس 
  من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، 

،  وأعـضاء النيابـة العامـة      لقـضاة ا بأمهية نقابات احملامني، ورابطات      وإذ يعترف   
  الل القضاة واحملامني، واملنظمات غري احلكومية يف الدفاع عن مبدأ استق

وطنيـة  الؤسـسات   املتؤديـه   أن  بل ينبغي    على أمهية الدور الذي ميكن       يشددإذ  و  
فعالة حلقوق اإلنسان، وفق مبادئ باريس، يف تعزيز سيادة القـانون ويف دعـم              الستقلة و امل

  القضاء،  استقالل وسالمة نظام
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إقامة عـدل يتـسم     ظام  نوجود  أساسي ل  عنصر بأن املساعدة القانونية     وإذ يعترف   
  بالرتاهة واإلنسانية والكفاءة ويستند إىل سيادة القانون،

 ٢٠١١يوليـه   / متـوز  ٦ املؤرخ   ١٧/٢حقوق اإلنسان    قرار جملس    وإذ يعيد تأكيد    
بشأن والية املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني، وإذ ُيقر بأمهية قدرة املقرر اخلاص              

 ،حلقـوق اإلنـسان   السامية  إطار واليته، مع مفوضية األمم املتحدة         يفعلى التعاون الوثيق،    
 ضـمان   الرامـي إىل  هد  اجل اخلدمات االستشارية والتعاون التقين، يف       يندايف ذلك يف مي    مبا

  استقالل القضاة واحملامني، 
 نزاهةاستقالل القضاة واحملامني، وموضوعية والدول أن تضمن   ميعجب يهيب  -١  

هم وفقاً لذلك، بوسائل منها اختاذ تدابري فعالة        وظائفقدرهتم على أداء    العامة، و أعضاء النيابة   
هم وظـائف يف جمايل التشريع وإنفاذ القوانني وغريها من التدابري املالئمة اليت متكّنهم من أداء              

  املهنية دون تدخل، أو مضايقة، أو هتديد، أو ختويف، من أي نوع كان؛
التنوع يف تكوين اجلهاز القضائي بسبل منها مراعاة         الدول على تعزيز     يشّجع  -٢  

املنظور اجلنساين، وعلى كفالة عدم التمييز يف شروط االلتحاق هبذا اجلهاز ويف عملية اختيـار               
 تستند إىل معايري موضوعية وتكفل تعيني أفراد         وعامة، اختيار شفافة عملية  أفراده، وعلى ضمان    

  التدريب واملؤهالت املناسبة يف جمال القانون؛على وحاصلني  بالرتاهة والكفاءة متمتعني
والية القـضاة   القانون بشكل مناسب مدة     يضمن  أن  ضرورة   على   يشدد  -٣  

واستقالهلم، وأمنهم، وحصوهلم على أجر مالئم، وشروط خدمتهم ومعاشهم التقاعدي وسن 
قالل القضاء وأن أسباب على أن أمن بقاء القضاة يف املنصب ضمانة أساسية الستوتقاعدهم، 

العزل جيب أن تكون واضحة ومستندة إىل ظروف حيددها القانون بدقة، مبا يف ذلك عـدم                
 أو السلوك الذي جيعلهم غري الئقني ألداء وظائفهم، وعلى أن تكون إجراءات تأديب              األهلية

  القضاة أو إيقافهم أو عزهلم وفق األصول القانونية؛
أداء أنـشطتهم  علـى  أعضاء النيابة العامة    قدرة  ل   الدول إىل أن تكف    يدعو  -٤  

  ؛باستقاللية وموضوعية ونزاهةية هنامل
االنتقام ضـد القـضاة      وأالتخويف   وأ ممارسة مجيع أعمال العنف،      يدين  -٥  

 القضاة وأعضاء النيابـة     دعم نزاهة وأعضاء النيابة العامة واحملامني، ويذكر الدول بواجبها يف         
 العنـف   شـكال مجيـع أ   محايتهم ومحاية أسرهم واملعاونني الفنيني من        العامة واحملامني ويف  

مرتكيب هذه األعمال ، ويف مقاضاة أداء وظائفهموالتهديد والثأر والتخويف واملضايقة بسبب    
   إىل العدالة؛هموتقدمي

ـ الدول أن تعمل، بالتعاون مع ال     ب هيبي  -٦    ،ات الوطنيـة ذات الـصلة     كيان
لقضاة وأعضاء النيابة واملؤسسات التعليمية، على توفري التدريب        ا كنقابات احملامني ورابطات  

يف ذلك التدريب بشأن حقوق اإلنسان، للقضاة وأعضاء النيابة العامة واحملـامني              مبا ،الكايف
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خدمتهم، واضعة يف اعتبارها القانون اإلقليمي      وقت التعيني األويل وبصورة دورية طوال فترة        
سب االقتضاء واملالءمة، واملالحظات اخلتامية والقرارات الصادرة ، حب حلقوق اإلنسان  والدويل

  عن آليات حقوق اإلنسان، كهيئات املعاهدات واحملاكم اإلقليمية حلقوق اإلنسان؛
ـ  لتقدمي   اً ومستدام  فّعاالً اًذ نظام وتنف الدول   تنشئ أمهية أن    يؤكد  -٧   ساعدة امل

 حقوق اإلنسان ويراعي التعهدات واملمارسـات       قانونية يتسق مع التزاماهتا الدولية يف جمال      ال
فر املساعدة القانونية يف مجيع مراحل اإلجراءات القضائية        ا تو وأن تضمن اجليدة ذات الصلة،    

   املناسبة ووفقاً للقانون الدويل حلقوق اإلنسان؛ األهليةعايري رهناً مب،اجلنائية
ومـساعدهتا يف أداء     مجيع احلكومات على التعاون مع املقررة اخلاصـة          حيث  -٨  

   على الرسائل اليت حتيلها إليها؛  دون إبطاء ال موجب لهالردمهامها، وتزويدها جبميع املعلومات و
داخل صاحبة املصلحة    املقررة اخلاصة إىل التعاون مع اجلهات املعنية         يدعو  -٩  

  بواليتها؛املتعلقة االت اجملمنظومة األمم املتحدة يف 
نظر جدياً يف االستجابة لطلبات املقـررة اخلاصـة         ن ت أاحلكومات  ب يهيب  -١٠  

لزيارة بلداهنا، وحيث الدول على الدخول يف حوار بنَّاء مع املقررة اخلاصة بـشأن متابعـة                
   واليتها بفعالية أكرب؛أداءتوصياهتا وتنفيذها حىت تتمكن من 

قـدرات  بنـاء ال  و املقررة اخلاصة على تيسري تقدمي املساعدة التقنية         يشّجع  -١١  
 صاحبة املصلحة  اجلهات املعنية    مع أفضل املمارسات، مبا يف ذلك عن طريق املشاركة          نشرو

حلقوق اإلنسان، عندما تطلب الدولـة املعنيـة        السامية  وبالتشاور مع مفوضية األمم املتحدة      
الـذي  دور  لذلك، بغية إقامة وتعزيز سيادة القانون، مع إيالء اهتمام خاص إلقامة العدل ول            

  يه قضاء ومهنة قانونية يتميزان باالستقاللية والكفاءة؛يؤد
 احلكومات اليت تواجه صعوبات يف ضمان استقالل القضاة واحملامني          يشّجع  -١٢  

هم وفقاً لذلك، أو اليت تعتزم      وظائفابة العامة وقدرهتم على أداء      وموضوعية ونزاهة أعضاء الني   
وتنظر يف إمكانية  مع املقررة اخلاصة  أن تتشاور ى  اختاذ تدابري للمضي يف تنفيذ هذه املبادئ عل       

  االستفادة من خدماهتا بتوجيه الدعوة إليها، لزيارة بلداهنا، على سبيل املثال؛
 احلكومات على أن تويل االعتبار الواجب للتوصيات املقدمة مـن           يشجع  -١٣  

،  فعـاالً  ها تنفيذاً آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان بشأن استقالل وفعالية القضاء، وتنفيذ         
ويدعو اجملتمع الدويل واملنظمات اإلقليمية ومنظومات األمم املتحدة أيضاً إىل دعم أي جهود             

  تبذل يف سبيل هذا التنفيذ؛
 وكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها إىل مواصلة أنـشطتها يف           يدعو  -١٤  

توى القطري بناء على طلب الدولة،      جمايل إقامة العدل وسيادة القانون، مبا يف ذلك على املس         
وطنية لبناء القدرات، ويـشدد علـى       الطط  اخلويشجع الدول على إدراج هذه األنشطة يف        

  توفري التمويل املناسب للمؤسسات املعنية بإقامة العدل؛ضرورة 
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 أطرها القانونية ولوائحها التنفيذيـة      مطابقة الدول على أن تضمن      يشجع  -١٥  
لتزاماهتا الدولية ومراعاهتا لاللتزامات ذات الصلة يف جمايل إقامـة          اللكامل   با أدلتها القضائية و

  العدل وسيادة القانون؛ 
  . مواصلة النظر يف هذه املسألة وفقاً لربنامج عمله السنويُيقرر  -١٦  

  ٣٨اجللسة 
  ٢٠١٣ يونيه/ حزيران١٣

  .]اعُتمد بدون تصويت[

        


