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  جملس حقوق اإلنسان
   عشرةسابعةالدورة ال

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

   ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف

، أوكرانيـا،   *، أملانيـا  *، إسرائيل *، إستونيا *، أستراليا *االحتاد الروسي، األرجنتني، أرمينيا       
، *، تركيـا *، بولندا، بريو*، البوسنة واهلرسك  *، بلجيكا، بنما  *، الربتغال *، إيطاليا *آيرلندا

، * سـلوفاكيا، سـلوفينيا    ،*، رومانيـا  *، مجهورية مولدوفا، الدامنرك   *اجلمهورية التشيكية 
، *، كندا *، كرواتيا *، قربص *، غواتيماال، فرنسا، فنلندا   *، سويسرا، شيلي، صربيا   *السويد

، *، ليختنـشتاين  *، ليتوانيـا  *، لكـسمربغ  *، لبنان *، التفيا *، كوستاريكا *كوت ديفوار 
، * النمسا املكسيك، ملديف، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، النرويج،        

  مشروع قرار: ، الواليات املتحدة األمريكية، اليونان*، هنغاريا، هولندا*نيوزيلندا

    ١٧.../  
  احملامنيوالية املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة و

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

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

 القضائي،

__________ 

  .دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان  *  
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 بأن استقالل ونزاهة القضاء، واستقالل املهنة القانونية، وسـالمة النظـام   واقتناعاً منه   
القضائي هي شروط أساسية ال بد منها حلماية حقوق اإلنسان ولضمان عدم التمييز يف إقامـة                

  العدل، 
نة حقوق اإلنـسان    جلالصادرة عن   قررات السابقة    مجيع القرارات وامل    إىل وإذ يشري   

   وسالمة النظام القضائي،القضاءواجلمعية العامة بشأن استقالل ونزاهة 
 ١٨ املـؤرخ    ٨/٦ إىل قراراته الـسابقة هبـذا الـشأن، أي القـرار             وإذ يشري أيضاً    
 ١٣/١٩ ، والقرار٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١ املؤرخ ١٢/٣، والقرار ٢٠٠٨يونيه /حزيران
  ،٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢٩ املؤرخ ١٥/٣، والقرار ٢٠١٠مارس / آذار٢٦املؤرخ 

 اخلاص على التعاون الوثيق، يف إطار واليته، مع مفوضـية            بأمهية قدرة املقرر   وإذ ُيقر   
األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف ميداين اخلدمات االستـشارية والتعـاون الـتقين،              

  ، إطار السعي إىل ضمان استقالل القضاة واحملامني يف
املهنية للقضاة واملنظمات غري احلكومية     الرابطات   و احملامنيبأمهية نقابات   وإذ يعترف     

  استقالل القضاة واحملامني،مبدأ يف الدفاع عن 
 بازدياد االعتداءات املتكررة على استقالل القضاة واحملامني        وإذ حييط علماً مع القلق      

  وموظفي احملاكم،
 ٥/٢ بشأن بناء مؤسسات اجمللس و     ٥/١ حقوق اإلنسان    قراري جملس  إىل   وإذ يشري   

 ١٨بشأن مدونة قواعد سلوك املكلفني بواليات اإلجراءات اخلاصة للمجلـس، املـؤرخني             
، مشدداً على أن يضطلع املكلف بالوالية بواجباته وفقاً هلذين القرارين           ٢٠٠٧يونيه  /حزيران

  ومرفقاهتما، 
 بـه   ت باستقالل القضاة واحملامني ملا اضطلع     ة املعني ة اخلاص ة على املقرر  ُيثين  -١  

  ؛امن عمل هام يف أداء واليته
  : متديد والية املقررة اخلاصة لفترة ثالث سنوات ويطلب إليهاُيقرر  -٢  
 ا وتقدمي تقارير عن استنتاجاهت    االتحقيق يف أية ادعاءات جوهرية أُحيلت إليه        )أ(  
   يف هذا الصدد؛اوتوصياهت
االعتداءات على استقالل القضاء واحملامني وموظفي احملاكم       حتديد وتسجيل     )ب(  

وكذلك ما أُحرز من تقدم يف محاية وتعزيز استقالهلم، وتقدمي توصيات ملموسة تشمل توفري              
  اخلدمات االستشارية أو املساعدة التقنية حني تطلبها الدولة املعنية؛

صيات ملموسة هبذا   حتديد طرق ووسائل لتحسني النظام القضائي وتقدمي تو         )ج(  
  الشأن؛
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 اهلامة واملواضيعية بغية محاية وتعزيز استقالل القـضاء         أدراسة مسائل املبد    )د(  
  واحملامني وموظفي احملاكم بغرض تقدمي اقتراحات يف هذا الشأن؛

  تطبيق منظور جنساين يف أداء عملها؛  )ه(  
 املختصة واجلهات   مواصلة التعاون الوثيق مع هيئات األمم املتحدة وآلياهتا         )و(  

  ومع املنظمات اإلقليمية مع تفادي االزدواج؛بواليات املعنية فيها املكلفة 
تقدمي تقارير منتظمة إىل جملس حقوق اإلنسان وفقاً لربنامج عمله وتقريـر              )ز(  

  سنوي إىل اجلمعية العامة؛
  مجيع احلكومات على التعاون مع املقررة اخلاصة ومـساَعدهتا يف أداء           حيث  -٣  

مهامها، وموافاهتا جبميع املعلومات والرد على الرسائل اليت حتيلها إليها املقررة اخلاصـة دون              
  إبطاء ال موجب له؛

 احلكومات التفكري جدياً يف االستجابة إىل طلبات املقررة اخلاصـة           يناشد  -٤  
ة توصـياهتا   لزيارة بلداهنا، وحيثها على الدخول يف حوار بنَّاء مع املقررة اخلاصة بشأن متابع            

  وتنفيذها حىت تتمكن من إجناز واليتها بفعالية أكرب؛
إىل األمني العام ومفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان تقدمي  يطلب    -٥  

  كل املساعدات إىل املقررة اخلاصة من أجل إجناز واليتها بفعالية؛
  .لسنوي مواصلة النظر يف هذه املسألة وفقاً لربنامج عمله اُيقرر  -٦  

        


