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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الثانية والثالثون

 من جدول األعمال 3البند 
حقوق اإلنسان، المدنية والسياسية واالقتصادية تعزيز وحماية جميع 
 في ذلك الحق في التنمية بما واالجتماعية والثقافية،

 تقرير المقررة الخاصة المعنية باستقالل القضاة والمحامين  
 مذكرة أعدتها األمانة  

تتشررررألم األماأررررل إررررس  قوررررن ان تقررررا قرررررخلا ا أملررررا  ترأل ررررأل ا رررررأل   ا ا ررررل ا  نوررررل  
. وهذا الترأل أل هخل 26/7ل الرضا  واحملامني، مخلأوكا إنتخل، الذي أُعدَّ عماًل إرألا  اجملقا إاسترال

. وتشر    2015آب/أغملرسا  1أول ترأل أل ت ده ا ررأل   ا ا رل منرذ أ  تملرقما ماامارا   
 خا رنيل الخلال ل وان ا طا  الراأخلين الدويل وا ققومر  الرذي ه رال ةالةرل مررأل  ن خل الترأل أل ان أ 
مخله وطخل وه   ال من الذي قامخلا إال. وتالقظ أأال عقى الرألغ  مرن وجرخلط اطرا  قراأخلين سبرخلها وقو  

طويل واققومرر  مررامن ترردط تاا ررون الشررألوا ا ملرربرل وا تسقبرراج األساسررول الخلاجرر  تخل ألهررا  رر  
،  إ  هرذا ميا ساا أمخاص مؤهقخل وأز ال ومانل قاأخلأول مملترقل  ؤ كخل  هناك قضاء مملترن و ا

وجرخلط  ال ، إبملراطل، ت ألعرا  لقاورخل ، أو أو  رزاال  عر واني لقيا رل، ال سترالل وهرذه النزاهرلاال
 هلما   أحناء عد د  من ال امل.

وازاء هرررذا الخلعررر ، تبرررني ا ررررأل   ا ا رررل أ  الخلقرررا قرررد قرررا   عررراط  الن رررأل   ا بررراط   
  ذلرر   مبررا أسررال اا، اررالالررذي خق  اهلررا  ال مررن الضررخ   و  الألاسررخل السررترالل وأزاهررل الرضرراء

أ ررا  تخل رروا، ، إيوررل مملرراعد  هورر  انارراج ا  نوررل عقررى اسرراذ تررداإ  مقمخلسررل ن ررن اسررترالل 
وأزاهترررال أ  رررأل   الورررل. ولتاروررر، هرررذه اليا رررل، ترررر جم أ   بررردأ ال مرررن إخلعررر  تمخلعرررل مرررن ال دالرررل 

ج الدولررررل مؤمررررألاج االسررررترالل والنزاهررررل الررررا ميكررررن أ  تملررررتخدماا جارررراج مررررن إوناررررا مؤسملررررا
والرضا  وا دعخل  ال امخل  واحملامخل  وانااج الااعقل   اجملتمر  ا ردين واناراج ا احنرل وو راالج 

وقد رررد اااجررراج الضرررألو  ل ل  رررالجم،  عدالرررل إ ونارررا،أ ررر  وأزاهرررل الت ررراو ، لترورررو  اسرررترالل 
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ل عقرى حنرخل أ  رأل واتاقل اساذ تداإ  واجألاءاج حمدط  اهلدم لتاملني اقامرل ال ردل وأ را  ال دالر
   الول.

وسترررت  ا ررررأل   ا ا رررل ترأل ألهرررا إالترررذ   إالررردو  ا أل رررزي الرررذي  ؤط رررال اسرررترالل الرضرررا   
 واحملرررامني   ت ز رررز وقا رررل قررررخلا ا أملرررا ، وتشررر  ان قضرررا ا حمررردط  تسمرررن أ  تخلا رررن   ررردها

 ط استاا مبز د من التاصون خالل وال تاا. أو
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 مقدمة -أوالا  
هذا الترأل أل هخل أول ترأل أل ت ده ا رأل   ا ا ل ا  نول إاسترالل الرضا  واحملامني، مخلأوكا  -1

. وهرررخل  ُررررردَّ  عمرررراًل إرررررألا  تقررررا 2015آب/أغملررررسا  1إنترررخل، منررررذ أ  تملررررقما مااماررررا   
 . 26/7قرخلا ا أملا  

ي و ةترال وتنتاز ا رأل   ا ا رل الاأل رل   ترأل ألهرا األول لتشردط عقرى عرخامل ال مرن الرذ -2
 خلما اسررخلام ، ، وإررا ا   ولواأررد و ط ملرربخليالررذ ن سرربرخلها، غرراإأل وال  نررخلل، ا ا ررني مررن ا رررأل  ن 

لردى تاملر  أساقارا ومضرمخلفا.  ررد أوعرر ا ررأل و  ا ا رخل   تاراالذ ن أإألزوا م ىن الخلال رل وأيو
ا  ررل عقوامررا، واحمل أ ررا  ال دالررلالملرراإرخل  و سررخخلا ا تسقبرراج الضررألو  ل لتارورر، اسررترالل وأزاهررل 

من خالل ترا  أل ز ا ا،  الرسأل رل. ومرن األيورل مبكرا  أ   أ  سخلاء من خالل ترا  أله  ا خلاعو ول
وا انل الرضاء  ؤخذ ا  ث الذي تأل خله   ااملبا  عند الن أل   وسائن قملني وت ز ز استرالل 

 الراأخلأول   ا ملتربن.
وجرررخلط اطرررا  قررراأخلين طويل واققومررر  مرررامن  وتالقرررظ ا ررررأل   ا ا رررل أأرررال عقرررى الرررألغ  مرررن -3

 اصِّررن الشررألوا ا ملرربرل وا تسقبرراج األساسررول الخلاجرر  تخل ألهررا لكرر   كررخل  هنرراك قضرراء مملررترن 
 ،  رإ  هرذا االسرترالل وهرذه النزاهرلميا سراا أمرخاص مؤهقرخل وأز رال ومانرل قاأخلأورل مملرترقل  ؤو ا
غرر  مخلجررخلط ن   أحنرراء   رر   مررن  أو إبملرراطل، ، ت ألعررا  لقاوررخل  أو ، ررزاال  عرر واني لقيا ررل ال

ال امل. وازاء هذا الخلع ، ت ترد ا رأل   ا ا ل أ  الخلقا قرد قرا   عراط  الن رأل   هرذه ا براط  
والتخل ررواج الألاسررخل الررا وعرر اا أسررال اا إيوررل مملرراعد  هورر  انارراج ا  نوررل عقررى اسرراذ تررداإ  

لول. وهلذه اليا ل،  إفرا ترر جم البردء إال مرن وأزاهتال أ  أل   ا أ ا  ال داللمقمخلسل ن ن استرالل 
مناررا  ،عقرى وعرر  تمخلعررل مرن مؤمررألاج االسررترالل والنزاهرل ميكررن أ  تملررتخدماا جاراج  تقاررل

مؤسملرررراج الدولرررررل والرضررررا  وا ررررردعخل  ال ررررامخل  واحملرررررامخل  وانارررراج الااعقرررررل   اجملتمرررر  ا ررررردين 
، وقد ررررررد عدالرررررل إ وناررررراأ ررررر  زاهرررررل وأواناررررراج ا احنرررررل وو ررررراالج الت ررررراو ، لترورررررو  اسرررررترالل 

االقتواجرراج الالزمرررل ل  ررالجم، واتاقرررل اسررراذ تررداإ  واجرررألاءاج حمررردط  اهلرردم لتاملرررني اقامرررل 
 عقى حنخل أ  أل   الول. ال داللال دل وأ ا  

وقررد إرردأج ا رررأل   ا ا ررل إ ررألا فواررا وآ ائاررا   الكقمررل الررا أطلررا هبررا   القونررل  -4
عندما عألعا آخأل ترأل أل مخلاعو   أعده  2015  تشأل ن األول/أ تخلإأل ال ال ل لقوم ول ال امل 

األأشررسل الررا اعررسق ا هبررا منررذ أ  ااررايل (. وإ ررد أ  تملررت ألا   الترأل ررأل A/70/263سررقااا  
تخللررا مااماررا  انررزء ال رراين(، تخلا ررن مررألجم فواررا وا قاوررل الررا ستملررتند الواررا   عمقاررا  انررزء 

خلمرراج أولوررل عررن ال مررن الررذي تررر جم الروررا  إررال إشررس  ا ؤمرررألاج ال الرر.(. وترررد  إ ررد ذلرر  م ق
 انررزء الألاإرر (. وستررت  الترأل ررأل إالتررذ   إالرردو  ا أل ررزي الررذي  ؤط ررال اسررترالل الرضررا  واحملررامني   
ت ز رررز وقا رررل قررررخلا ا أملرررا ، وتشررر  ان إ رررا ا خلاعرررو  ا عرررا ول الرررا تسمرررن أ  ترررتمكن مرررن 

 الل وال تاا  انزء ا اما(. ط استاا مبز د من التاصون خ
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 2015آب/أغسطس  1األنشطة المضطلع بها منذ  -ثانياا  
(، قائمررل A/70/263تررألط   آخررأل ترأل ررأل قدمررال سررقف ا رررأل   ا ا ررل ان انم وررل ال امررل   -5

 متررررخلز/ 31ان آذا /مرررا    1ا مترررد  مررررن إاألأشرررسل الرررا اعررررسق  هبرررا ا ررررأل  ا رررراص   الاررر   
 2016آذا /مررررا    15ان  2015آب/أغملررررسا  1الارررر   ا متررررد  مررررن  و  .2015  خللوررررال

 ما  ا ا رأل   ا ا ل   األأشسل ا بونل أطأاه.

 الزيارات القطرية -ألف 
 10  الارر   مررن إوملرراو  -ان غونوررا قامررا ا رررأل   ا ا ررل إررسول ز ررا   قسأل ررل   وررل هلررا  -6
إوملررراو    -لتباررر. وققررن ا  رررازاج الرررا أ ز،ررا غونورررا  2015تشررأل ن األول/أ ترررخلإأل  16 ان

، والتاررد اج إإأصرام و اراء عرما  اسرترالل الرضرا  وا ردعني ال رامني واحملررامني واقامرل ال ردل 
(. وتشكأل الملقساج عقى طعخل،ا وعقى A/HRC/32/34/Add.1الا تخلاجااا   هذا اجملال  اأ أل 

ت اوفررا مرر  طعخل،ررا وتسمررن أ   ررت  اسرراذ تررداإ  مقمخلسررل لتناوررذ تخل رروا،ا. وتشررو  أ ضرراً انارراج 
ا احنل الدولورل عقرى أ  تسخرذ ترأل ألهرا   ااملربا  وأ  تن رأل   التخل رواج الرخلا ط   ورال لردى وعر  

 . أولخل ا،ا ا ا ل إالت او  والبا   مباط اج حمدط 
عقى طعخل،ا ه  وا رأل  ا اص  الأكا سأليوتخلط ا رأل   ا ا ل أ ضاً أ  تشكأل قكخلمل  -7

ا اونررل، خررخلا   أو الالاأملرراأول أو ال رخلإررل الراسررول أو ا  ررب إالت ررذ   وغرر ه مررن عررألوب ا  امقررل
. 2016أ ا /مررا خل  7أوملررا /أإأل ن ان  29منررد ز، لقروررا  إز ررا   مشرر  ل ان البقررد   الارر   مررن 

وسُورد  الترأل أل ا تام  عن تق  الز ا   ان تقا قرخلا ا أملا    طو تال ا امملل وال الةني   
 .2017قز ألا / خلأوال 

، إإ سرال طقبراج ز را     ورل ان 2015آب/أغملرسا  1وقاما ا ررأل   ا ا رل، منرذ  -8
ا ان قكخلمررراج  ُبرررا  واررر مل قكرررخلما ا رررخلاطو  ولبنرررا ، و رررذل   سرررائن ترررذ   إسقبررراج ز رررا  
أ سقا  سالل ان  ونورا   ما  هاخل  ل ا ألا  ا سالمول والصني وهاخل  ل  نزو ال البخللواا  ل ومصأل.

الرررا  اأرررا قرررد قبقرررا طقررر  ز رررا   قسأل رررل أ سرررقاا سرررقااا، أ ررردج  وارررا اهتمامارررا إرررإجألاء ز رررا   
تكرن قرد  مل ترأل رأل. وقىت  تاإل هذا ال2016 عا  واق قا أ  ُُتألى الز ا     النصف ال اين من

 تقرا  طوطاً عقى هذه السقباج ا ختقال.
و  ا ترررا ، ترررخلط ا ررررأل   ا ا رررل أ  تنرررخله إرررالألطوط ا ناإورررل الرررا تقرتارررا مرررن قكخلمررراج  -9

اسررباأوا وأ اأورررا وال ررألاا و ألأملرررا وا يررألب وأوبرررال والخلال رراج ا تارررد  األمأل كوررل والوخلأرررا   صرررخلص 
قاا سرررقااا. وترررخلط   هرررذا الملرررواا أ  تشررركأل سرررقساج البقررردا  طقبررراج الز رررا   الرسأل رررل الرررا أ سررر

سررتخليل الررألطوط ا شرررا  الواررا أعرراله االعتبرررا     اا  نوررل. وتبقررض أ ضرراً تقرررا قرررخلا ا أملررا  إسفررر
 الخلقا ا ناس .
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 الرسائل والنشرات الصحفية -باء 
 مرررررررباا/ 29ان  2015آب/أغملرررررررسا  1أ سرررررررقا ا ررررررررأل   ا ا رررررررل،   الاررررررر   مرررررررن  -10
طولرررل مرررن الررردول األعضررراء مرررن هوررر  اجملمخلعررراج  32 سرررالل ان  55تمخلعرررال  مرررا ،2016 ربا رررأل 

 سرائن اطعراء  9و  ا ائل من الألسرائن(  84أداًء عاجالً   46ا ققومول وان  وا  آخأل،   مكن 
  ا ائررل مررن الألسررائن(. وهررذه الألسررائن ُمد جررل، مرر  الررألطوط الررخلا ط  مررن ااكخلمرراج،   ترررا  أل  16 

آب/أغملرررسا  1إتقررر  ا ألسرررقل   الاررر   مرررن   ت قررر،  ومررراا جرررألاءاج ا ا رررل ا ت قررررل إالألسرررائن  
إتقرر  ا ألسررقل   الارر     ت قرر،  ومررا، و A/HRC/31/79، اأ ررأل 2015تشررأل ن ال رراين/أخل مرب  30 ان
 (.A/HRC/32/53، اأ أل 2016مباا/ ربا أل  29و 2015 اأخل  األول/ط ملمرب   1من 
 قاا إاالم اك مر  مكقارني آخرأل ن إخلال راج   اطرا  ا جرألاءاج   55  ائن الوأُ سقا الألس -11

ا ا رررل. وترررألى ا ررررأل   ا ا رررل أ  هرررذا األمرررأل   كرررا قروررررل أ  ااررراالج الرررا  رررت   وارررا ا ملرررا  
وقر، الشرخ  أ را  ال دالرل إاسترالل وأزاهل الرضا  واحملامني وا دعني ال امني وقملن سر  عمرن 

ل جرررألاءاج الراأخلأورررل الخلاجبرررل وأ  تُتررراجم لرررال حما مرررل عاطلرررل قررردث،     ررر  مرررن    أ   ُ امرررن و رررراً 
عنردما تُنتار  تمخلعرل متنخلعرل  أو األقوا ، عندما تكخل  مؤسملاج طميرألاطول أخألى م ألعل لقخسأل

 االقتوراز الت ملرا ، أو من قرخلا ا أملا    وقرا واقرد، م رن اار،   عرد  الت رألا لالعتررال
اار،   عرد   أو اا،   قأل ل الألأي والت بر ، أو  ألا لقت ذ   وسخلء ا  امقل،اا،   عد  الت أو

 اا،   قأل ل التوم  الملقم  وتكخل ن انم واج. أو الت ألا لقتمووز،
وتناولا اليالبول ال  مرى مرن الألسرائن قضرا ا تت قر، إاأتاراك الضرماأاج ا ا رل إتسبور،  -12

عررد   أو  مررل ال اطلررل، م ررن عررد  الملررماجم إاالسررت األ مباررا   إاحملا  أو ا جررألاءاج الراأخلأوررل الخلاجبررل
التمكن من الخل رخلل الورال، وعررد جقملراج اسرتماق ميقررل طو  مررب ، واأتاراك مبردأ تكرا ؤ  رألص 

عرررد  أزاهرررل الرضرررا . و ومرررا  أو ا ررردأوني   حمرررا   عملررركأل ل، لالرررد اق وااررر،   الرررد اق، وحما مررر
 إ ررد  اتبرراق ا جررألاءاج الراأخلأوررل الخلاجبرررلاج تت قرر، اطعرراء رررألب مررن اةنررا عشررأل   سررالل، أُةرر ج 

 راأخلا  خلاجارخل   أو إ د  احملا مل ال اطلل   سواا قضا ا ُقِك   واا عقرى أمرخاص إا عردا  أو
  وارررا قكمررراً إا عررردا . وتضرررمنا عشرررألاج الألسرررائن اطعررراءاج تت قررر، إاأتاررراك قررررخلا احملرررامني

د ررداج وأعمررال تألهورر  ومضررا رل واقتورراز، و،واعتررداءاج ، وتناولررا عمقورراج قتررن واسررترالهل 
مرب  هلا عقى عمقا . وأُة ج   عدط ققون من الألسائن قضا ا تت قر، مبما سرل  ال  ضاًل عن قوخلط

مرررررب  هلررررا عقررررى ا رررردعني ال ررررامني وتخلجوررررال ،د ررررداج عررررد الرضررررا  واالعتررررداء عقرررروا   ال عرررريخلا
 ال امل ا ا ج .وتألهوبا ،  ضاًل عن قاالج اختااء قملألي واقتواز مب زل عن 

وتررخلط ا رررأل   ا ا ررل أ  تشرردط عقررى أ  الألسررائن اعأاررل الررذ أل ت كررا قصررألاً ا  قخلمرراج  -13
ُقملرر  عررمن األ قررا  ا ردمررل   هررذا  ومل الررا ُأقوقررا الواررا وجررألى التصررألم إنرراًء عقواررا القررراً.
 ااراالج الرا أو ترر  خرا ن أسراا الخلال رل أو الترأل أل الشكاوى الرا تتضرمن م قخلمراج غر   ا ورل

غ يررا مررن  أو عرر ء ال مررن أو تررتمكن  واررا ا رررأل   ا ا ررل مررن التصررألم إملررب  عررو، الخلقررا مل
ترتصرأل عقرى  ال أ ا  ال دالرلالروخلط. ومن أاقول أخألى،  إ  ا شكالج ا ت قرل إاسترالل وأزاهل 
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 تقرررر  طولررررل نبيرررر  تاملررر  عررررد   ال الكواأررراج الررررا أُ سرررقا الواررررا الألسرررائن. وإالترررايل، أو الررردول
وأزاهترال الرضراء عقى أأال اما   ان عد  وجخلط قرد اج تت قر، إاسرترالل  ما  وا  م ني  سالل أو

 ذل  الكوا . أو واقامل ال دل   تق  الدولل
و ا  ا  دل ا هايل لقألطوط عقى الألسائن الا أ سقتاا ا رأل   ا ا رل  بقرض، وقرا  تاإرل  -14

وتررخلط ا رررأل   ا ا ررل أ  تشررو  الرردول عقررى الررألط إملررألعل عقررى هورر    ا ائررل.  42هررذا الترأل ررأل، 
الألسائن الرا تتقراهرا وأ  ت راال االأتاا راج والشرخلاغن احملردط  ا بونرل  وارا م انرل تد رل، وخا رل 

عقرى األمرخاص  طهرا ميكرن  ال عندما تت ق، الألسائن إرضا ا قملاسل زمنواً قد تكخل  هلا عخلاقر 
 الذ ن تتناوهل . 

ستخدما ا ررأل   ا ا رل النشرألاج ا عالمورل لتخلجورال اأتبراه انمارخل  ان ااراالج الرا وا -15
النشررررألاج الصررررااول والبواأرررراج ال امررررل ا ت قرررررل  و ومررررا عرررردااعترب،ررررا م رررر   لقرقرررر، إخلجررررال خرررراص. 

أشررألاج  9أشررألاج اعالموررل تناولررا  10 تمخلعررال مررا إالز ررا اج الرسأل ررل، أ ررد ج ا رررأل   ا ا ررل
سأل ررل حمرردط    إقرردا  مررن  تقررف اجملمخلعرراج ا ققوموررل و  ررزج أشررأل  واقررد  مناررا مناررا قرراالج ق

عقى مخلعخلق م ني  تصن إالخلال ل. وأُ سقا النشألاج ا عالمول ال شأل هو اا إصخل   مش  ل م  
 مكقاني آخأل ن إخلال اج   اطا  ا جألاءاج ا ا ل.

 األنشطة األخرى -جيم 
 18ان  14تملررقماا مااماررا، ان جنوررف   الارر   مررن تخلجاررا ا رررأل   ا ا ررل، إُ وررد  -16

 لقمشا  ل   سقملقل من االجتماعاج وا شاو اج. 2015أ قخلل/سبتمرب 
، مررا  ا إصررال مررد أل  ققرررل أررران   قرردث جرراأ  2015أ قخلل/سرربتمرب  15 ارر   -17

 30 : أ مال تقا قرخلا ا أملا  إ نرخلا  االرضرا  واحملرامخل  وا ردعخل  ال رامخل  وقررخلا ا أملرا
عاماً من عمن األم  ا تاد ا. وام ك   عرد هذا اادث م اد قررخلا ا أملرا  التراإ  لألاإسرل 
احملررامني الدولوررل والقونررل الدولوررل لارارراء الررراأخل . ومررا  ا    عا تررال الب  رراج الدائمررل ألسرر الوا 

  ، ومن مرررل وآ أللنررردا وإخلتملرررخلاأا وتا قنرررد وهنيا  رررا وتقرررا أو وإرررا و رررذل   اإسرررل مناهضرررل الت رررذ
قرردوط، والقونررل الكخللخلمبوررل لارارراء الررراأخل ، و اإسررل الكخلمنخللرر. لقماررامني، و اإسررل  إررال حمررامخل 

الكخلمنخلل. لقرضا  وا خلظاني الرضائوني، والألاإسل الدولورل لقمملراعد  الراأخلأورل، ومؤسملرل الرضرا  
 لقرضا  ومؤسملل احملامخل  لقماامني.

خل ل ال الةرني لقمبراط  األساسرول ا ت قررل إاسرترالل واقتان اادث اناأ  إالرذ ألى الملرن -18
والذ ألى الملنخل ل ا امملل وال شأل ن لقمباط  األساسرول ا ت قررل إردو  احملرامني وا براط   (1 الرضاء

__________ 

الررذي ُعرررد   موالأررخل، ا سالوررا، نرر  انألميررل وم امقررل اجملررألمني،  اعُتمرردج   مررؤمتأل األمرر  ا تاررد  الملرراإ  ا  ررب  (1 
 .40/146و 40/32، وأ د،ا انم ول ال امل   الرألا  ن 1985أ قخلل/سبتمرب  6آب/أغملسا ان  26 من
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هررذا الملررواا، مرردطج ا رررأل   ا ا ررل عقررى أ   و  .(2 التخلجواوررل ا ت قرررل إرردو  ا رردعني ال ررامني
 توررزأ مررن قا ررل قرررخلا ا أملررا  وت ز ررز سررواط  الررراأخل .  ال زءاً اسررترالل الرضرراء  ُ ترررب الوررخل  جرر

وو رراا ةرررالث تمخلعررراج مررن ا بررراط  ال امرررل وا برراط  ا  مررراط ل إسفرررا أهرر  ت بررر  عرررن ا  رررا   
 ا ت قرل إاسترالل الرضاء وأزاهتال واسترالل ا انل الراأخلأول.

   غرر    وررل ماتخلقررل مرر  ، عررردج ا رررأل   ا ا ررل مشرراو 2015أ قخلل/سرربتمرب  16و   -19
   ذل   اإساج ا ان الراأخلأول. مبا مم ق  اجملتم  ا دين،

، مررا  ا ا رررأل   ا ا ررل إصررال عضررخل   ققرررل أررران، 2015أ قخلل/سرربتمرب  17و   -20
  قرردث جرراأ  جملقررا قرررخلا ا أملررا  عنخلاأررال ااحملا مرراج ال اطلررل وا ملرراءلل الرضررائول   جررز  

أ مترال من مرل ال ارخل الدولورل. وأمرا ج   هرذا ااردث انراأ  ان  ،دماًامقد ف: سربن ا ضر  قُر
استنتاجاج وتخل واج سقاواا القذ ن قاما إز ا اج   ول ان جرز  مقرد ف ويرا: الملرود ط ملربخلي 

. وسقسا أ ضاً الضخلء عقى الشخلاغن الرا أعألإرا 2013 عا  والملود   نخلل   2007 عا   
  .2013 عا    استرالل الرضاء منذعناا الملود   نخلل إشس  تدهخل 

، عألعا ا رأل   ا ا ل الترأل رأل ا خلاعرو   األخر  2015تشأل ن األول/أ تخلإأل  27و   -21
انررزء األول  و  (.A/70/263لقمرررأل   ا ا ررل الررا سرربرتاا عقررى القونررل ال ال ررل لقوم وررل ال امررل  

الرا اعرسق ا هبرا خرالل الملرنخلاج الترأل أل، أما ج الملود   نخلل ان األأشسل ال د رد  ذل  من 
الملا الا قضتاا  مرأل   خا ل، وقردما تاا رون واقصراءاج عرن الز را اج الرسأل رل والألسرائن 

انزء ال اين من الترأل رأل، است ألعرا الرضرا ا وا خلاعرو   و  والنشألاج ا عالمول، إني أمخل  أخألى.
ول هر : ت رورف الرضرا  واحملرامني الا تناولتاا خالل وال تاا و رن اتاا   سرب  تمخلعراج مخلاعرو 

وا ررردعني ال رررامني وترررد  با  وإنررراء قرررد ا، و وامكاأورررل القورررخلء ان ال دالرررل وااصرررخلل عقرررى ا  خلأرررل 
الراأخلأوررررلو والتاررررد اج الرائمررررل   تررررال اسررررترالل وأزاهررررل الرضررررا و وقا ررررل اسررررترالل احملررررامنيو 

الل الررذال لرردوائأل النواإررلو وا ملرراوا  أمررا  واحملا  ررل عقررى اسررترالل وأزاهررل ا رردعني ال ررامني واالسررتر
 احملا   وعماأاج احملا مل ال اطللو وا  الج من ال راب   اأتاا اج قرخلا ا أملا .

وقررردما ا ررررأل   ا ا رررل أ ضررراً عألعررراً مررراخل اً أمرررا ج  ورررال ان البنرررخلط الألئوملرررول لخلال تارررا  -22
اهتمامرراً و  ررداً مملررتمأل ن مررن  وأزاهتررال  تسقرر أ ررا  ال دالررل ومرردطج عقررى أ  عررما  اسررترالل 

النامررررنل مررررن جد ررررد إا ررررن التيرررر اج  أو أجررررن قد ررررد وم انررررل ا شرررركالج والتاررررد اج اند ررررد 
 اجملتم ول والملواسول واالقتصاط ل.

عرررن طأل ررر، الترررداول  ،، مرررا  ا ا ررررأل   ا ا رررل2015 ررراأخل  األول/ط ملرررمرب   14و   -23
  منتررردى جنورررف الملرررنخلي الملررراط  لقرضرررا  واحملرررامني الرررذي أ مترررال القونرررل الدولورررل  ،إالاورررد خل

لارااء الراأخل  والذي    ز عقى ا ملاءلل الرضائول. ومدطج،   الكقمل الألئوملول الا أطلرا هبرا، 
__________ 

 27اعتمرررردها مررررؤمتأل األمرررر  ا تاررررد  ال ررررامن  نرررر  انألميررررل وم امقررررل اجملررررألمني الررررذي ُعِرررررد   ها اأررررا،  خلإررررا، مررررن  (2 
 .1990أ قخلل/سبتمرب  7آب/أغملسا ان 
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غررررىن عنامررررا  اليررررا لضررررما  لواقررررل أعضرررراء انارررراز الرضررررائ   ال عقررررى أ  االسررررترالل وا ملرررراءلل
ا  سرواط  الرراأخل . وأمرا ج ان أأرال نر  عرد  عرزل الرضرا  وا ردعني ال رامني مرن وأزاهتا  واق  

اأتاررران سرررقخلك ن قامرررا غررر   أو ا طاأرررل إا تكررراب جألميرررل أو   قرررال ال ورررز ا  برررا اال منصررربا 
االأتبرراه ان ا ررود الرردقو، جررداً الررذي  عررد  ررااني ألطاء واجبا،مررا ا انوررل. وقررذ ج أ ضرراً مررن 

 مرب  لال.  ال التدخن الذي أو ءلل والضيد اصن إني ا ملا
ان جاأ  مررأل  ن  -، ما  ا ا رأل   ا ا ل 2016 اأخل  ال اين/ نا أل   15و 14و   -24

  ققرررل ط اسررول إشرس  قرررخلا ا أملررا   ،إصررال عضرخل   ققرررل أررران وخبر   -خا رني زمررالء 
وم رررا   االأتخاإررراج أ مارررا مأل رررز  رررا تأل   أطقنسرررا،   الخلال ررراج ا تارررد  األمأل كورررل. وهررردم 

الذي قضأله الألئوا الملاإ،  ا تأل، ان استكشام سبن ت ز ز عمن ا جألاءاج ا ا رل  ،اادث
ا جرررررألاءاج ا ا رررررل  جملقرررررا قررررررخلا ا أملرررررا    سرررررواقاج االأتخاإررررراج وقملرررررني الت ررررراو  إرررررني

هرذا الملرواا، عألعرا ا ررأل   ا ا رل آ اءهرا  و  وا ن ماج ال امقل   ترال مألاقبرل االأتخاإراج.
الشركاوى إشس  متسقباج االسترالل والنزاهرل الرا نر  أ   ملرتخل واا أعضراء هونراج الاصرن   

 ا ت قرل إاالأتخاإاج.
إبوررررا    قرررردث  تنرررراول التررررد    ، أطلررررا ا رررررأل   ا ا ررررل 2016آذا /مررررا    8و   -25

إشس  ا  ن خلمل ال ا ول ارخلا ا أملا ، أ مرال ا كتر  ا ققومر   اخلعرول األمر  ا تارد  الملرامول 
اررررخلا ا أملرررا  ألمأل كرررا اننخلإورررل، وماخلعرررول األمررر  ا تارررد  الملرررامول لشرررؤو  الالجنرررني، وأمرررني 

وو رررراا   حماعررررأل،ا عمررررن قرررررخلا ا أملررررا  اكخلمررررل األ جنتررررني، وُعِرررررد   إررررخل نا أ ررررأل ا. 
 ا جألاءاج ا ا ل وأوعاا أسالو  عمقاا جملمخلعل من ا ملؤولني ااكخلموني.

إالكقمررررل اال تتاقوررررل   طو    2016آذا /مررررا    10وأخرررر اً، أطلررررا ا رررررأل   ا ا ررررل    -26
ًء عقرى التد    الدائ  لقرضا  وا خلظاني الرضائوني   سا  مويورن طي تخل خلمرا ،   األ جنترني، إنرا

طعررخل  مكترر  قرررخلا ا أملررا  وال دالررل لرردى احملكمررل ال قوررا لخلال ررل تخل خلمررا . و  ررزج ا رررأل   ا ا ررل 
عقى الملماج الألئوملول لق دالل   الرأل  ااراطي وال شرأل ن. وقردةا عرن قررخلا ا أملرا  واار،   

زاهرل، وعررألو   ال دالرل، وإخلجرال خرراص عرن امكاأوررل االقتكرا  ان ال دالررل، ومتسقبراج االسررترالل والن
  ذلررر  الترررد    عقرررى الرررراأخل  الررردويل اررررخلا ا أملرررا  والرضرررا ا  مبرررا مخلا رررقل الترررد    الرررراأخلين،

 نبيررر  أ   ال اذ اننملررراأول. ومررردطج أ ضررراً عقرررى أ  التصرررخل اج االجتماعورررل هررر  تصرررخل اج هامرررل،
 طخل الً. ملتيألا قروراا زمناً  أو مكقال إالنملبل الوال أو ا أملا تكخل  ال دالل إ ود  عن 

 نظام العدالةإعادة النظر في استقالل  -ثالثاا  
 أصول الوالية -ألف 

وال رررررل ا ررررررأل  ا ررررراص ا  رررررب  1994/41أأشرررررسج ننرررررل اررررررخلا ا أملرررررا ،   قألا هرررررا  -27
إاسرررررترالل الرضرررررا  واحملرررررامني لقتاروررررر،   االطعررررراءاج ا ت قررررررل إالتررررردخن   اسرررررترالل الرضررررراء 
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مر  تملروون عترداء عقروا و وقد رد االعترداءاج وتملرووقاا، ولكرن واحملامني ومخلظا  احملرا   واال
الترد  احملألز   هذا اجملالو وط اسل ا ملائن ا بدئول اهلامل وا خلعخلعول إيورل قا رل وت ز رز اسرترالل 

 الرضا  واحملامني وا دعني ال امني ومخلظا  احملا  .
ا  وا رردعني ال ررامني واحملررامني عقررى أ  األمرر  ا تاررد  أإرردج ققررراً إشررس  اسررترالل الرضرر -28

، عو نا القونل الاألعول  ن  التمووز وقا ل 1980 عا  قبن اأشاء الخلال ل إخلقا طخل ن.  ا  أوائن
األققوررراج  الرررا ُعأل رررا  ومرررا إ رررد إاسررر  القونرررل الاألعورررل لت ز رررز وقا رررل قررررخلا ا أملرررا ( الملرررود 

، وترأل رررألاً (3 ا ررررأل  عرررد  تررررا  أل مت اقبرررلإشرررس  هرررذه الرضرررول. وقرررد  لق مرررن سرررنيا  مررررأل اً   . ل.
ختامورراً تضررمن مشررألوق اعررال  عررا   إشررس  اسررترالل الرضرراء تتررخلي عقررى تمخلعررل مررن ا برراط  

. وقرررأل ج القونرررل الاألعورررل اقالرررل ا خلعرررخلق ان ننرررل (4 اهلامرررل ا ت قررررل إاسرررترالل الرضرررا  واحملرررامني
الرررخلا ط    مشرررألوق اعرررال  الملرررود  قررررخلا ا أملرررا ،  سو رررا هرررذه األخررر   إرررس  تؤخرررذ ا بررراط 

 سررنيا    االعتبررا  لررردى اأارراذ ا بررراط  األساسررول ا ت قررررل إاسررترالل الرضررراء الررا اعُتمررردج  
 .(5 1985 عا 
، ُعنيِّ لخل ا جخلاأوال، ا ب  ال ضرخل   القونرل الاألعورل، لو رد و قرل عمرن 1989 عا  و  -29

. وأ ضرى عمرن  رن مرن الملرود (6 ترالل الرضراءقخلل وسائن   د ا باط  األساسرول ا ت قررل إاسر
 سررررنيا  والملررررود جخلاأوررررال ان اأشرررراء وال ررررل ا رررررأل  ا رررراص ا  ررررب إاسررررترالل الرضررررا  واحملررررامني  

 .1994 عا 

 اإلطار القانوني الدولي  -باء 
ا  ا طررا  الررراأخلين الرردويل الررذي  رردع  أهرردام الخلال ررل اطررا   اسرر  متامرراً وعررا  . وهررخل  -30

مررن ال اررد الرردويل ا رراص إرراارخلا ا دأوررل والملواسررول  14  ا  اهررداج، م ررن ا رراط   شررمن قرراأخل 
طولل، وأ  اتال  168والملا ي    1966الذي اعتمدتال انم ول ال امل    اأخل  األول/ط ملمرب 

 مررررن االتااقوررررل األو وإوررررل اما ررررل قرررررخلا ا أملررررا  وااأل رررراج األساسررررول 6ا ققوموررررل م ررررن ا رررراط  
مررن االتااقوررل  8ا رراط   أو طولررل أو وإوررل أعضرراء   تقررا أو وإررا، 47لملررا  ل   ، ا1950 ل ررا 

طولرررررل عضرررررخلاً   من مرررررل الررررردول  23، الملرررررا  ل   1969 عرررررا  ا أملرررررا   اررررررخلا األمأل كورررررل 
، الملرررا  ل 1981 ل رررا  مرررن ا و ررراا األ أل رررر  اررررخلا ا أملرررا  والشررر خلب 7ا ررراط   أو األمأل كورررل،

مرررن ا و ررراا ال رررأل  اررررخلا  16و 13و 12ا رررخلاط  أو ،قررراط األ أل رررر طولرررل عضرررخلاً   اال 53  
 طولل عضخلاً   جام ل الدول ال ألإول. 13، الملا ي   2004 ل ا  ا أملا 
__________ 

، E/CN.4/Sub.2/481  1981(، وتررررا  أل مألققورررل   عرررا  E/CN.4/Sub.2/L.731  1980ترأل رررأل أويل   عرررا   (3 
  (.E/CN.4/Sub.2/1983/16  1983(، وعا  E/CN.4/Sub.2/1982/23  1982(، وعا  Add.1و

 .Add.1-6و E/CN.4/Sub.2/1985/18اأ أل  (4 
 .E/CN.4/RES/1989/32اأ أل  (5 
  .E/CN.4/RES/1989/22اأ أل  (6 
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من ال اد الدويل ا اص إراارخلا ا دأورل والملواسرول، الرا تتصرف  14وقد  اأا ا اط   -31
خلعرررخلق تاملرر  مرررن جاأرر  ننرررل قررررخلا إررس رب طررراإ  عررا   مرررن إررني أقكرررا  ا  اهرررداج هررذه، م

ومن خالل اجتااطا،ا ومالق ا،ا ا تامول إشس  التررا  أل  ،(7 ا أملا  من خالل ت قورا،ا ال امل
أ را  ا ألققول لقدول األطألام   ال اد. وهلذا التاملر  قومرل إاليرل األيورل لترورو  أسراا اسرترالل 

 و اتال الألئوملول. ال دالل
 مرن ا عرال  ال را   اررخلا ا أملرا  10حممر  أ ضراً مبرتضرى ا راط  واسترالل الرضراء  -32
، وا اطتني ال امنل عشأل  والملاطسل وال شأل ن من ا عرال  األمأل كر  اررخلا ا أملرا  1948 ل ا 

، اعتمررد مررؤمتأل األمرر  ا تاررد  1985 عررا  . و ومررا إ ررد،  1948 عررا  وواجباتررال الصرراط  أ ضرراً 
الرررا أ رررد،ا  ،اجملرررألمني ا بررراط  األساسرررول ا ت قررررل إاسرررترالل الرضررراء الملررراإ   نررر  انألميرررل وم امقرررل

 خلما اسرخلام  أمرا  الورال الملرود   و مرا انم ول ال امل إ د ذلر  إخلقرا قصر . وعرالوً  عقرى ذلر ،
  الترأل أل األول الذي قدمال ان ننل قرخلا ا أملا  آأذاك، اا  استرالل وأزاهل الرضاء عمخلماً 

فا تشركن، إالترايل، عأل راً اتربقاا الدول  مملسلل من ا ملائن الراأخلأول ا قزمل و من ا ما ساج الا 
 . (8 ( ب( من الن ا  األساس  حملكمل ال دل الدولولا1 38طولواً مبااخل  ا اط  

كمقا هررذه اجملمخلعررل الشررامقل أملرربواً مررن الرخلاعررد وا  ررا   الدولوررل وا ققوموررل، إ ررد واسررتُ  -33
  األساسول ا ت قرل إدو  احملامني وا براط  التخلجواورل ا ت قررل إردو  ا ردعني مخا سنخلاج، إا باط

مرؤمتأل األمر  ا تارد  ال رامن  نر  انألميرل وم امقرل اجملرألمني.  1990 عرا  ال امني، الرا اعتمردها  
وتالقررظ ا رررأل   ا ا ررل أأررال عقررى الررألغ  مررن أ  هررذه ا برراط  قررد ُ ررمما واعتُررربج   األ ررن 

أساسررول اعررا ول ل دالررل وقورراط الرضرراء إالنملرربل ان هورر  األمررخاص الررذ ن ُ القرررخل  عررماأاج 
  د الوخل  مألتبسراً، إرا  ىن ااصرألي لقكقمرل، مبملرائن  مل مبخلج  ،  جنائول،  إ  استرالل الرضاء

ل  ُ تررب أ امراً متكراماًل ومتس راًل   قا روالنز ال ا ملترن  أ ا  ال داللالرضاء اننائ .  رد أ بر 
أ  اسرررترالل الرضررراء وا انرررل الراأخلأورررل ذو أيورررل   مرررا  وت ز رررز قررررخلا ا أملرررا  وسرررواط  الرررراأخل .

 جخلهأل ل لقا،   ااصخلل عقى سبون اأتصام مناس  و  ال ُتاه اأتاا اج قرخلا ا أملا .
 مرن التاصرون إشر ءومرألوا عرمافما،  أ را  ال دالرل وأزاهترالوقد عخلال أسراا اسرترالل  -34
  األقكررا  الرضررائول الصرراط   عررن احملررا   ا ققوموررل ارررخلا  ،نخلعررل مررن اارراالجتمخلعررل مت و 

ا أملررا .   قررى سرربون ا  ررال، مرردطج حمكمررل البقرردا  األمأل كوررل ارررخلا ا أملررا  عقررى وجررخلب 
الرررا ترررن  عقرررى ااررر،   حما مرررل  -مرررن االتااقورررل األمأل كورررل اررررخلا ا أملرررا   8اأسبررراا ا ررراط  

قضررول  و  .(9 تتخررذها أ ررل سررقسل عامررل متررا   وظررائف اختصا رروللررا اعقررى الرررألا اج  - عاطلررل
أ ضررراً   الرضررا ا ا ت قررررل  وااورراطأخررألى، قضررا احملكمرررل إخلجررخلب تناوررذ امررر اطاج االسررترالل 

__________ 

إشررس  اارر،   ا ملرراوا  أمررا  احملررا   واهلونرراج الرضررائول و  حما مررل  32اأ ررأل، إخلجررال خرراص، الت قورر، ال ررا   قرر   (7 
 عاطلل.

 .35، الارأل  E/CN.4/1995/39اأ أل  (8 

 9) Inter-American Court of Human Rights, Constitutional Court v. Peru, Judgment of 31 January 
2001, Series C No. 55. 
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احملكمل األو وإورل  أما .(10 إالرألا اج الا تتخذها اهلوناج االقتصاط ل   سواا ا ملائن االأتخاإول
أل ج أ  مرن األيورل مبكرا  أ  ت مرن ا ؤسملرل ا كقارل إرإطا   االأتخاإراج ارخلا ا أملرا ،  ررد قر

. وأو ررا ننررل (11 إشرركن مرراام وأ  قررا ظ عقررى ااورراط واالسررترالل ازاء التالعرر  الملواسرر 
وز اء تقا أو وإا، ه  األخألى، إسأال اذا  اأا مثل قاجرل ان اسراذ ترداإ  تسط بورل هر، الرضرا ، 

عقررى األقررن م امقررل الرضررا  و ررراً  تضررمنعقررى ا جررألاءاج ا ناسرربل الررا  ونبيرر  أ   ررن  الررراأخل  
اتااقورل قررخلا ا أملرا  وااأل راج األساسرول  االتااقورل الرا ترتضرواا ل جألاءاج الراأخلأول الخلاجبرل 

أ   ُن ررأل   الرضررول عرررمن اطررا  زمررب م ررررخلل وأ   ،األو وإوررل ارررخلا ا أملررا (، وإخلجرررال خرراص
. وهنرراك الك رر  مررن الرررألا اج األخررألى الصرراط   عررن (12 ألط عقررى أ ررل ،رر  كررخل  لقرضررا  اارر،   الرر

 .والنزاهلاحملا   ا ققومول الا تخلعر أساا تسبو، مبدأي االسترالل 
وعقرررررى الرررررألغ  مرررررن هرررررذا ا طرررررا  الرررررراأخلين الشرررررامن وهرررررذه اجملمخلعرررررل مرررررن االجتاررررراطاج  -35

 ت ررألا  أو  رزال عرر وااً لقيا رل، ال والتاملر اج،  رإ  اسررترالل الرضرا  واحملرامني وا رردعني ال رامني
، ترألى ا ررأل   ا ا رل أ  وهلرذا الملرب غ  مخلجخلط إا أل ،   ال د د من أحناء ال رامل.  أو لقاوخل ،

إيوررل التخل ررول إسسررالو   وأزاهررل أ ررا  ال دالررلالخلقررا قررد قررا   عرراط  الن ررأل   مبرردأي اسررترالل 
 الروررا  إررذل ، سررتاتان ا رررأل   ا ا ررل،مقمخلسررل ن ررن هررذا االسررترالل أ  ررأل   الوررل. ومررن أجررن 

أ ضراً ان ا رالء االهتمرا  ان اسراذ الرخلاعرد وا براط  الدولورل الرائمرل   ااملربا   املر ، إرن  ال
غرر   أو االلتزامرراج الرائمررلالررذي نرر  أ   ُررؤمَّن  وررال وُ صررا  هررذا االسررترالل وتنرراول ان الملررواا 
 .الدولسوما  وال مو  انااج ا  نول،الرائمل ن

 الحاجة إلى سياق ديمقراطي -جيم 
  عخلء هذا ا طرا  الرراأخلين، مرن انقر  أ  الملرواا السبو ر  لتارور، اسرترالل الرضرا   -36

واحملررامني وا رردعني ال ررامني هررخل سررواا الدميرألاطوررل.  ومورر  م اهررداج قرررخلا ا أملررا  تشرر  ان 
قررخلا ا أملرا  وت ز زهرا. واألمرأل الضرألو ي   اجملتم  الدميرألاط  عقرى أأرال البونرل السبو ورل اما رل 

اجملتمرررر  الرررردميرألاط  هررررخل أ ضرررراً ا روررررا  الررررذي تُررررروَّ  إررررال الروررررخلط ا األوعررررل عقررررى قرررررخلا ا أملررررا  
ال. والدميرألاطول الا ت مرن تكارن  أ  اذا  اأا هذه الروخلط مربخللل ما وااأل اج األساسول لتاد د
ا رررررراص األول، ا ررررررإ  مبرررررردأ الاصررررررن إررررررني  أمررررررا  الوررررررال ا رررررررأل  و مررررررا الاصررررررن إررررررني الملررررررقساج،

 .(13 ... هخل األسا  الذي  ملتند الوال مبدأ استرالل وأزاهل الرضاءا الملقساج

__________ 

 10) Inter-American Court of Human Rights, Yatama v. Nicaragua, Judgment of 23 June 2005, Series 
C No. 127. 

 11) European Court of Human Rights, Georgian Labour Party v. Georgia, Judgment of 8 October 
2008; and European Court of Human Rights, Namat Aliyev v. Azerbaijan, Judgment of 8 July 

2010. 

 لقونل الخلز اء ان الدول األعضاء إشس  استرالل الرضا  و  الوتا  وطو ه . R(94) 12التخل ول  ق   (12 
 .55، الارأل  E/CN.4/1995/39اأ أل  (13 
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عقى أ  الدميرألاطول لوملا سا نلو افا تتسخل  م  اجملتم اج وتتصف  صائ   تقال.  -37
  اسرترالل ض ف أي من هذه ا صائ  ا بدأ ن األساسوني ا تم قني ن  أ   ُ  ال وم  ذل ،

 وأزاهل أ ا  ال دالل.
ومررن الضررألو ي أ ضرراً أ  تكررخل  هنرراك مانررل قاأخلأوررل قخل ررل ومملررترقل لضررما  الخل ررخلل ان  -38

  ذل  تخل   عرماأاج حمردط  تت قر،  مبا ال دالل واا،   ا ملاوا  أما  احملا   واحملا مل ال اطلل،
وهلرررذا الملرررب ، نرر  أ   كرررخل  احملرررامخل   إاتبرراق األ رررخلل الراأخلأوررل الخلاجبرررل   الررردعاوى اننائوررل.

أقألا اً   التشاو  مر  مرخل قوا  ومملراعد،  وترردش ا شرخل   الراأخلأورل هلر  ومما سرل مانرتا    إونرل 
 قأل  ومسمخلأل.

 االلتزام باستقالل القضاة والمحامين -دال 
 ومن الضألو ي أ ضاً وجخلط التزاماج واعال من جاأ  ااكخلمراج وغ هرا مرن اناراج -39

الرضررا  وا ردعني ال ررامني واحملررامني أأاملررا ، جاأرر  الااعقرل الملواسررول واالقتصرراط ل، و رذل  مررن 
وأزاهتررال.  ررإ  أي قكرر  قرراأخلين  ررن  عقررى قا ررل  أ ررا  ال دالررلإرراق ا  وقا ررل وت ز ررز اسررترالل 

ال  كررن هنرراك التررزا  إالتروررد إرر مل جرردوى اذا إررال ا رردعني ال ررامني سرروكخل  أو احملررامني أو الرضررا 
اأمل ا أي من هذه انماعاج األطوا  احملدط  الا ن  أ   ما وإإأااذه. وعالوً  عقى ذل ، اذا

 صرربر مررن الصرر    -وهرر  أطوا  تررر    واررا اارررخلا إالخلاجبرراج  -تؤط اررا   تتمرر  طميرألاطرر  
 تقبول الشألوا األساسول لالسترالل.

عني ال رررامني واحملرررامني عقرررى ونررر  عقرررى الررردول اقررر ا  وقا رررل اسرررترالل الرضرررا  وا رررد -40
 تقف ا ملتخل اج ومبختقف األسالو . وعقواا أ  تض  آلواج مناسبل الختوا  الرضرا  وا ردعني 

 تمامى م  الرخلاعد وا  را   الدولورل ذاج الصرقل.  مبا ال امني وت وونا  وتألقوتا  وأرقا  وتسط با 
امني واحملررامني مررن الضرريخلا والترردخن وعقواررا أ ضرراً أ  تضرر  آلورراج اما ررل الرضررا  وا رردعني ال رر

 وال هو  واالعتداء وعما  أمنا .
و نبي  لقدول أ ضاً أ  تترود إالرألا اج واألقكرا  الرضرائول وأ  تنارذها إملرألعل وعنا رل.  -41

 أ ررا  ال دالررلوعررالوً  عقررى ذلرر ،  نبيرر  لقرردول أ  تررربهن عررن التزاماررا إاسررترالل وأزاهررل و ارراء  
وا ألا ، وا خلا ط ا اط ل ا ناسبل لقرضراء  ر   رؤطي واجباترال، وأ  سصر  جرزءاً  إتخل   البىن التاتول

م ررررخلاًل مرررن موزاأوتارررا الخلطنورررل لرسررراق ال ررردل. و نبيررر  أ ضررراً أ  تقترررز  إملرررن التشرررأل  اج الضرررألو  ل 
 .ال دالللضما  قا ل استرالل وأزاهل أ ا  

ت رر م إالرردو  اهلررا  الررذي  ؤطوأررال، أ  قرر   اسررترالل احملررامني أ ضرراً وأ  لقرردول و نبيرر   -42
 إخلسررررائن مناررررا الملرررراأل عقررررى أمررررنا  والملررررماجم هلرررر  إتكررررخل ن ه وررررا،  هأل ررررل.  مررررن غرررر  ا مكررررن

ا  رخلل تصخلُّ  أأال ميكن اقامل ال دل طو  وجخلط حمامني مملترقني وأ ااء. ون  عقى الردول،  أو
 انتا  طو  عرباج.إالتايل، أ  تكان أ   كخل  احملامخل    وع   ملمر هل  مبما سل م
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و نبي  لقدول أ  ُتتاد لضما  و خلل انمو  ان ال دالل، إسألا مناا وعر   سسراج  -43
هررررذا  و  مؤسملررررول لتررررردش ا  خلأررررل الراأخلأوررررل اجملاأوررررل ان األمررررخاص الررررذ ن  اترررررألو  ان ا ررررخلا ط.

 25التزمررا     األمرر  ا تاررد   193  الملررواا، تالقررظ ا رررأل   ا ا ررل أ  الرردول األعضرراء ال
 2030إتخل   امكاأول الخل خلل ان ال دالل لقومو  إاعتماطها خسرل عمرن  2015أ قخلل/سبتمرب 

 من أهدام التنمول ا ملتدامل(. 16إشس  التنمول ا ملتدامل  اأ أل اهلدم 
و نبيرر  لقرردول أ ضررراً أ  تضررمن أ  تُتررراجم ألي مررخ  امكاأوررل مما سرررل ا انررل الراأخلأورررل  -44

لنواإل ال امل والخلظائف الرضرائول طو  أي أرخلق مرن أأرخلاق التموورز، و ا رل التموورز ووظائف طوائأل ا
 أ  ت من عقى ز اط  مت ون ا ألأ  واألققواج.هلا الرائ  عقى أسا  أخلق انناو و نبي  

، اأررال واجربا . و نبيرر  لقرضررا  أ   رد  خلا متامرراً الخلظواررل  واالسرترالل لرروا امتورازاً لقرضررا -45
ميا سرررخلفا   اجملتمررر  والسأل ررررل الرررا  ن رررأل هبرررا الررروا  النرررا . و ُنت رررأل مرررن الرضرررا  أ  ا مورررز  الرررا 

تررررا  خلا عقررررى الملررررق  االجتمرررراع  مررررن خررررالل الاصررررن   الرررردعاوى وتملررررخل ل النزاعرررراج وتسبورررر، 
الررراأخل . وعقرروا  االلتررزا  إإقامررل ال رردل إشرركن أز ررال وعقررى قررد  ا ملرراوا  مرر  انمورر . و نبيرر  أ  

خلمخل  إذل ، ان أف  مملرترقخل  مرن الناقورل الشخصرول والملواسرول، ولكرن أ ضراً  سمننخلا، وه   ر
 خلاتكرررخل  هلررر  أ رررل  رررقل إرررسطألام النرررزاق. و نبيررر  أ ضررراً أ   كخلأررر أال مرررن الناقورررل الاكأل رررل. و نبيررر 

االأ زال الملواسررر ، أي إررر ررراه أو رررن  ررروا  مبرررا مملررترقني ذاتوررراً عقرررى الصررر ود الارررألطي وأ   تمت رررخلا
 .(14 ؤسملاج الملواسول وانماخل  إخلجال عا االسترالل عن ا 

و ت ني عقى احملامني أ ضاً أ   قتزمخلا إاسترالل مانتا  وأ      رخلا إالردو  ا أل رزي الرذي  -46
إررن مانررل تررر   هرررخلا حمرردط  ولكررن ُتررا    ؤطوأررال   سقملررقل ال دالررل.  مما سررل الررراأخل  لوملررا 
ق امارا. و ضر  احملرامخل  م را  ا    خدمرل أ ضاً إخلاجباج أساسول ومبدوأرل عطاب ا انرل نر  ا

 مت ون مخل قوا  والد اق عنا .

 بناء ثقافة استقالل قضائي محلية -هاء 
ت ررد الرخلاعررد وا  ررا   احملقوررل هامررل ألسررباب عد ررد .  قاررذه الرخلاعررد وا  ررا   قومررل  مز ررل  -47

خلاق الملررقخلك احمل ررخل  . وا  وقاأخلأوررل عقررى الملررخلاء، وهرر  ت قرر  انماررخل  إررسأخلاق الملررقخلك ا ربخللررل وأأرر
اسرررت ألاا األقكرررا  الراأخلأورررل احملقورررل إيورررل تكرررأل ا الشرررألوا ا سقخلإرررل السرررترالل الرضرررا  واحملرررامني 

 وا دعني ال امني أمأل عألو ي لقيا ل أل  أل من طولل واقد .
إورررد أ  الرخلاعرررد وقررردها لوملرررا  ا ورررل.  اررر  هاجرررل ان ةرا رررل قاأخلأورررل، ةرا رررل سررررواط   -48

طي  واا اق ا  استرالل الرضا  واحملامني طو اً قا اً. وتُبىن هذه ال را ل الراأخلأول عن الراأخل ،  ؤ 
طأل رر،  ررن مررن الت قررو  الأل رر ، ا رررد     قورراج اارررخلا و قورراج الرضرراء، والت قررو  غرر  الأل رر  

مملرررتخلى قكرررخلم ،   سرررال أعقرررى   ذلررر  عقرررى  مبرررا الرررذي  تسقررر  أعمرررااًل وامرررا اج سواسرررول،
__________ 

 14) Owen Fiss, “The limits of judicial independence”, University of Miami Inter-American Law 
Review, vol. 25, No. 1, p. 57. 
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هررررذه ااالررررل، عقررررى ا رررررخلظاني  و  بل تررررربز أيوررررل اقرررر ا  هررررذه الرخلاعررررد واأااذهررررا. سررررائن مناسرررر
ااكخلموني والراط  الملواسوني واالجتماعوني واأل اطميوني االعسالق إدو  ها .  ا ساب الأل   

  ربال اجألاء مقمرخل ،  ملراه    أرزق  مل ا  اطي لقرضا  واحملامني و/أو ا دعني ال امني، قىت اذا
ترخل ا اعلول الألئوملول ا تخل أل  لقموتم راج الدميرألاطورل لتملرخل ل النزاعراج  و  ل عن الرضاءالشألعو

 تملخل ل سقمول وتخل   سبن اأتصام   الل لضاا ا اأتاا اج قرخلا ا أملا .
و ما ذُِ أل أعاله، تخلجد الوخل  تمخلعل متونل من ا  را   وا براط  الراأخلأورل الدولورل اهلاط رل  -49

وأزاهتررال. وتخلجررد أ ضرراً،     رر  مررن البقرردا ، تمخلعررل أ ررا  ال دالررل ز ررز اسررترالل ان عررما  وت 
. وإالا رن، أمألاً مملقماً إرالاالسترالل اعتبا   نبي   ال مامقل من الرخلاعد وا باط  احملقول. عقى أأال

 ا  عرررما  االسرررترالل  تسقررر  اأتباهررراً و  رررداً مملرررتمأل ن لتاد رررد وم انرررل ا شررركالج اند رررد 
مررنل مررن جد ررد والتاررد اج الناهررل عررن التيرر اج اجملتم وررل والملواسررول واالقتصرراط ل. وهررذه النا أو

التاررد اج تتسقرر  مررن الرردول اسرراذ ا جررألاءاج ا ناسرربل ولكناررا تتسقرر  أ ضرراً مررن اجملتمرر  ا رردين 
 وغ ه من انااج ا  نول عمقول   د مناسبل.

 المؤشرات -رابعاا  
رررن الرضرررا  وا ررردعني  األمرررخل  ذاج األولخل رررل أقرررد   أترررألى ا ررررأل   ا ا رررل  -50 تم رررن   متكُّ

  ذلر  اجملتمر  الردويل، مرن  مبا ال امني واحملامني وا ؤسملاج ااكخلمول وانااج ا  نول األخألى،
عقررى حنررخل أ  ررأل مناووررل  إ وناررا و  الوررل عمقاررا رر  عدالررل أُ هرر  م قخلمرراج عررن اسررترالل وأزاهررل 

 مب ا   طولول   هذا الشس .واتملاقاً إيول ترووماا إرواسواا 
وال  خلجررد قالورراً أ ررا  عررا    ررخل أل م قخلمرراج ماص ررقل وحمرردط  عررن الخلعرر  الررألاهن لررن    -51

ال دالرل الخلطنورل. غر  أ  هرذه ا  قخلمراج ذاج أيورل قصرخلى لقرتمكُّن مرن ترورو  مملرتخلى اسرترالل 
 نرراج ا  قخلمرراج ميكررن أ     ووعرر  تررداإ  مناسرربل و  الررل لتاملرروناا وت ز زهررا. وإ ررا تقرر  الررنُ 

تملاعد عقى  ار  الملرواا الرذي   مرن  ورال أ را  ال دالرل، وهنراك  نراج أخرألى ترخل أل امرا اج عرن 
ا جرررررألاءاج وا تسقبررررراج الرائمرررررل  ما سرررررل الخلظوارررررل االختصا رررررول، و نررررراج أخرررررألى أ ضررررراً تترررررور 

  قخلمراج قرد االستدالل عقى أوجال خقن عمن الن ا . وت ترد ا ررأل   ا ا رل أ  هرذا النرخلق مرن ا
 كررخل  ماوررداً   إنرراء اطررا  مألج رر  لقرردول وا ن مرراج الدولوررل واجملتمرر  ا رردين، ميك ناررا مررن ط اسررل 
السأل رل الا ت من هبا أ   ال دالل وتروو  استرالهلا وأزاهتاا، وقد د أوجرال الرصرخل  والتارد اج. 

  أل   الول.ومن مس  تخل أل م قخلماج طقورل أ   تور اساذ قألا اج وتداإ  أ ضن وأ 
وتد ك ا رأل   ا ا ل تزا د السق  عقرى  رن مرن ا ؤمرألاج النخلعورل والكمورل الرا تملراعد  -52

عقررى ت ز ررز و  ررد اعمررال قرررخلا ا أملرررا . وا ؤمررألاج أطواج ماوررد  لتن ررو  وتررردش ا سالبررراج 
ررأل اعمررال  قرررخلا ا ت قرررل إانارراج  رراقبل الخلاجرر ، و ررخل  الملواسرراج ال امررل والررربامل الررا توملِّ

، أشألج ماخلعول األم  ا تاد  الملامول ارخلا ا أملا  طلواًل  اردم 2012 عا  و  ا أملا .
ان قخل ن سألط قرخلا ا أملا  ان مؤمألاج وم را   مألج ورل مناسربل مرن أاقورل الملرواا  عمرال 



A/HRC/32/34 

GE.16-05469 16 

. وعنرررردما  ت قرررر، األمررررأل إاسررررترالل الرضررررا  (15 وقوررررا  قرررررخلا ا أملررررا  عقررررى ا ملررررتخلى الرسررررألي
استخدا  ا ؤمرألاج ا ناسربل أ   رخل أل م قخلمراج طقوررل وهامرل عرن أ را  عدالرل من مس  ، واحملامني

  ذلرر  ا رررأل   ا ا ررل، عقررى تروررو  الترررد   مبررا م ررني تملرراعد الدولررل وغ هررا مررن انارراج ا  نوررل،
 إاالسترالل والنزاهل.  ت ق،  ومااحملألز   تناوذ االلتزاماج الدولول ارخلا ا أملا  

تمخلعرل مرن ا ؤمرألاج الرا ميكرن أ   إرس  الخلقرا قرد قرا  لخلعر أل   ا ا ل مرتن ل وا ر -53
  ذلر  عرن السأل ررل الرا ُ رمما هبرا والسأل ررل الرا  مبا تخل أل م قخلماج عن أ   ال دالل الخلطنول،

متت رررن هبررررا لقم ررررا   والرخلاعررررد الدولوررررل ا ت قررررل إاالسررررترالل والنزاهررررل. وتررررخل أل ا ؤمررررألاج م قخلمرررراج 
وقائ ول قد تكخل  أساسول لاا  قاالج حمردط  وترورو  التررد  احملرألز   تناورذ االلتزامراج  وإواأاج

 ا ت قرل هرخلا ا أملا .
وأ ضى استخدا  ا ؤمرألاج ان وعر  عمقوراج مملرر، وخا رل عقرى الصر ود ا ققومر ،  -54

 ،(17 ألمرأل كتنيمأل رز الد اسراج ا ا رل إال دالرل ل أو (16 م ن تق  الرا  ررخل  هبرا االقراط األو و 
تأل ررز عقررى تمخلعررل مررن ا ؤمررألاج ا ت قرررل هبوكررن أ ررا  ال دالررل لقرسرراق ا رراص و ررذل  مبرراط اج 

. وقررد تكرررخل  هلررذه ا بررراط اج أغرررألاا (18 والسأل رررل الرررا   مررن هبرررا وأخلعوررل ا ررردماج الررا  رررردماا
 هتاا. تقال، ولكناا ترد  هو اا م قخلماج ماود  لقيا ل عن استرالل أ   ال دالل وأزا

وميكررن أ  تررروا مؤمررألاج حمرردط  أإ رراطاً  تقاررل لررن   ال دالررل. وعقررى سرربون ا  ضرراجم،  -55
مرخلا ط ا وزاأورل  أو ترد  با ، أو ميكن أ  تقر  ا ؤمألاج الضخلء عقرى تأل وبرل مرخلظا  قسراق ال دالرل،

 قىت مملتخلى االسترالل الرضائ . أو  واتبا ، أو ا خصصل هل ،
  اااجرل ان مؤمرألاج تأل رز عقرى أ را  ال دالرل. أواًل، ا  هرذه وهناك أسباب عد د  تررب  -56

ا ؤمألاج ه  أطا  ماود  لألس  خأل سل أ  أل طقل لقاالل    رن إقرد. واسرتناطاً ان ا  قخلمراج الرا 
  ا شركالج تشخوصراً أ  رأل  ت  ااصخلل عقواا إخلاسسل هذه ا ؤمألاج، ميكن لقدول أ  تشرخ  

__________ 

 15) Human Rights Indicators: A Guide to Measurement and Implementation, HR/PUB/12/5, New 
York and Geneva, 2012. 

 16) European Commission, Directorate-General for Justice, The 2015 EU Justice Scoreboard, COM 

(2015) 116 final وتشر  مردمرل هرذه الخلةوررل ان اا  سرون االقراط األو و  ا راص إال دالرل  رخل أل حملرل عامرل .
عرن أخلعورل أ ر  ال دالرل   الردول األعضراء   االقراط األو و  واسرترالهلا و  الوتارا. و ملراعد هرذا الملررون، ان 

اج التروو  الرسأل ل الاألط رل، عقرى قد رد أوجرال الرصرخل  أو التاملروناج ا مكنرل وعقرى الن رأل إاأت را  جاأ  عمقو
   الترد  احملألزا.

 17) Centro de Estudios de Justicia de las Américas, Cifrar y Descifrar: Manual para generar, 
recopilar, difundir y homologar estadísticas e indicadores judiciales, vol. 2 (2005). 

 Germán Garavano and others, “Indicadores de desempeño judicial”, Foro de Estudios sobreاأ رأل، مر الً،  (18 

la Administración de Justicia, in La Ley Actualidad, Buenos Aires, 18 July 2000; and 

Todd Foglesong and others, “Measuring progress towards safety and justice: a global guide to the design 

of performance indicators across the justice sector”, Vera Institute for Justice, New York, 2003. 
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ول لتاملرني الرضرا ا وأوجرال ا قرن ا  ا نرل. وهرذه ا ؤمرألاج احملردط  طقل وأ  تض  ققخلاًل أ  أل   ال
 ستشكن إالتايل أطا  تتور لقدول قملني اطا   الن ا  الرضائ  لكن مناا.

ررن مررن اقامررل قررخلا ، سررخلاء قررخلل اقتواجرراج  -57 ةاأورراً، ا  ا ؤمررألاج الرضررائول ميكررن أ  متكِّ
 أ  ترؤطي نيأي الانراج الرا  ت ر ،لاناج ا  نورلالترد  الذي أقألزتال، إني  تقف ا أ  أ   ال دالل

 ا رردعخل  ال ررامخل  أو احملررامخل  أو   ذلرر  الرضررا  مبررا طو اً   الن ررا  والانرراج الررا تملررتاود منررال،
 انااج ا احنل الدولول. أو أعضاء اجملتم  ا دين أو مخلظاخل ااكخلمل أو
تكررخل  مب اإررل اطررا  لتروررو  وعرر   وت ترررد ا رررأل   ا ا ررل أ  ا ؤمررألاج الرضررائول ميكررن أ  -58

 تقف مؤسملاج ال دالل لدولل م ونل وإخل رقل لقبقردا  الألاغبرل   اقرألاز ترردُّ  وقرور، أطاء أ ضرن 
   قساق ال دالل لد اا.

تنسررخلي،   البدا ررل، عقررى أ ررا  لتروررو  جررخلط    لررن وتنررخله ا رررأل   ا ا ررل ان أ  ا ؤمررألاج -59
تمخلعرل مررن ا  را   ا ألج وررل الرا تتررور ط اسررل مكخلأررل مررن   نبيرر  أ  تكرخل  اذ  رن أ ررا  قضرائ ،

 قالل اهلوا ن الرضائول األساسول.
وهلرررذه األسرررباب، تسمرررن ا ررررأل   ا ا رررل أ  تسرررألجم خرررالل وال تارررا اق اقررراً  ت قررر، إخلعررر   -60

وألجرررن ذلررر ، ستضررر  مؤمرررألاج قضرررائول لز ررراط  الرررخلع  إررردو  الرضررراء    رررن إقرررد مرررن البقررردا . 
 ُ ررألا عقررى تقررا قرررخلا ا أملررا  وغرر ه مررن انارراج ا  نوررل   الخلقررا ا ناسرر   مشررألوعاً أولورراً 

 وترخلط أ  تررد ن  وررال  تقررف ا ن ررخل اج الررا و ط و ررف هلررا   هررذا الترأل ررأل إيوررل اقرر اجم تمخلعررل مررن
 ا ؤمألاج تقرى ط جل من الربخلل لدى اجملتم  الدويل.

 استنتاجات واعتبارات -خامساا  
عن اآلراء األولية للمقررة الخاصة بشأن واليتها وبشأأن المشأرو   ريريعبر هذا التق -61

مجموعأة كاملأة الخاص الذي تأمل في تنفيذه. وقد الحظت بصورة أساسية أنه توجد اليوم 
مأن المبأادو والشأروأل األساسأية المتعلقأة باسأتقالل القضأاة والمأدعين العأامين  ما إلى حد

تُعتبأر بعضأها و مأن الصأكوا الدوليأة واإلقليميأة،  التي اعُترف بها في عدد هأام ،والمحامين
تأأم تطويرهأأا عأأن طريأأق اجتهأأادات المحأأاكم اإلقليميأأة وهي أأات المعاهأأدات و ملزمأأة للأأدول 

فأي ذلأك التقأارير الموايأيعية للمكلفأين سأابقاا بواليأات  بمأا وغيرها من الوثأائق التفسأيرية،
 م.في إطار اإلجراءات الخاصة والتقارير المتعلقة ببعثاته

وبعأأد مضأأي أربعأأين عامأأاا علأأى بأأدء نفأأاذ العهأأد الأأدولي الخأأاص بأأالحقوق المدنيأأة  -62
والسياسأأأية، وثالثأأأين عامأأأاا علأأأى اعتمأأأاد المبأأأادو األساسأأأية المتعلقأأأة باسأأأتقالل القضأأأاء، 
وخمسة وعشرين عاماا علأى اعتمأاد المبأادو األساسأية المتعلقأة بأدور المحأامين والمبأادو 

ور المدعين العامين، حان الوقأت إلعأادة النظأر فأي اسأتقالل القضأاة التوجيهية المتعلقة بد
 والمدعين العامين والمحامين.
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وفأأي السأأياق الحأأالي، مأأن الضأأروري تجديأأد االلتزامأأات المتعلقأأة بالتقيأأد بمبأأادو  -63
استقالل ونزاهة نظام العدالأة بييأة جعلهمأا حقيقأةا واقعأة. وينبيأي أن تأدرا جميأع الجهأات 

فأأأي ذلأأأك السأأألطات السياسأأأية وأعضأأأاء الجهأأأاا القضأأأائي والمهنأأأة القانونيأأأة  ابمأأأ المعنيأأأة،
دور القضأأأاة والمأأأدعين العأأأامين  ،ودوائأأأر النيابأأأة العامأأأة، وكأأأذلك ممثلأأأو المجتمأأأع المأأأدني

والمحأأأأامين المسأأأأتقلين فأأأأي مجتمأأأأع ديمقراطأأأأي وينبيأأأأي أن يسأأأأاهموا فأأأأي احتأأأأرام هأأأأذا 
 االستقالل وحمايته.

أن مأأن األمأأور ذات األولويأأة إطأأال  الجهأأات الفاعلأأة فأأي ة وتأأرى المقأأررة الخاصأأ -64
نظام العدالة وغيرهأا مأن الجهأات المعنيأة علأى حالأة تقأدم قطأا  قضأائي معأين، مأن خأالل 
نظام مأن المؤشأرات يتأيم إمكانيأة الوصأول إلأى المعلومأات ذات الصألة. ويفتقأر المجتمأع 

وشأاملة عأن  متسأقةتوفير معلومات  الدولي حالياا إلى نظام شامل من هذا القبيل قادر على
 الحالة الراهنة للنظم القضائية الوطنية.

وتعتقأأد المقأأررة الخاصأأة أن مأأن الضأأروري، ولكأأن أيضأأاا مأأن المناسأأ  مأأن حيأأ   -65
التوقيأأأأت، ويأأأأع مجموعأأأأة مأأأأن المؤشأأأأرات تتأأأأيم تأأأأوفير معلومأأأأات مناسأأأأبة ودقيقأأأأة عأأأأن 

بهأأأا للمعأأأايير الدوليأأأة المتعلقأأأة  المؤسسأأأات القضأأأائية الوطنيأأأة وعأأأن الطريقأأأة التأأأي تمتثأأأل
باالسأأتقالل القضأأائي. ومأأن شأأأن المؤشأأرات القضأأائية أن تلقأأي الضأأوء علأأى مختلأأف أبعأأاد 

 نظام العدالة.
وفأأي الختأأام، سأأتعمل المقأأررة الخاصأأة جاهأأدةا لتعزيأأز فهأأم عالميأأة ومركزيأأة واليتهأأا  -66
ستواصأل النظأر مليأاا فأي  ،تقأوم بأذلك إذ ،بحماية وتعزيز حقوق اإلنسأان. وهأي يتعلق فيما

القضأأأأايا التأأأأي سأأأأبق أن تناولهأأأأا أسأأأأالفها، مثأأأأل الوصأأأأول إلأأأأى العدالأأأأة، وهأأأأدف التنميأأأأة 
، واسأأتقالل المأأدعين العأأامين وويأأعهم، ونزاهأأة القضأأاء ومسأأاءلته، وحالأأة 16 المسأأتدامة

المحامين، وبخاصة العقبات التي تعترض ممارسة مهنتهم باستقالل، واالنتهاكات الخطيأرة 
تأأي ُترتكأأ  يأأدهم، فضأأالا عأأن الأأدور الأأذي ينبيأأي أن تؤديأأه نقابأأات المحأأامين لحمايأأة ال

اسأأأتقالل المحأأأامين وتعزيأأأز سأأأيادة القأأأانون، ومحاكمأأأة المأأأدنيين أمأأأام محأأأاكم عسأأأأكرية 
ومحأاكم خاصأأة، وإفأأالت مرتكبأأي انتهاكأات حقأأوق اإلنسأأان مأأن العقأاب، وغيأأر ذلأأك مأأن 
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