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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة الثامنة

   من جدول األعمال٣البند 

  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان املدنية والسياسية واالقتصادية 
  قافية، مبا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والث

، ∗، أملانيا، أوروغواي، آيرلندا   ∗، ألبانيا ∗، إسرائيل ∗، إستونيا ∗، إسبانيا *األرجنتني
، البوسـنة  ∗، بنمـا ∗، بلغاريـا  ∗، بلجيكا ∗، الربازيل، الربتغال  ∗، إيطاليا ∗آيسلندا

 مقدونيا  ، مجهورية ∗، اجلمهورية التشيكية  ∗، اجلبل األسود  ∗واهلرسك، بريو، تركيا  
، ∗، سـلوفينيا، الـسويد    ∗، رومانيا، سلوفاكيا  ∗، الدامنرك ∗اليوغوسالفية السابقة 

، كنـدا،   ∗، كرواتيـا  ∗، قـربص  ∗، فرنـسا، فنلنـدا    ∗، صربيا ∗سويسرا، شيلي 
، املكـسيك،   ∗، مالطة ∗، ليختنشتاين ∗، ليتوانيا ∗، لكسمربغ ∗، التفيا ∗كوستاريكا

  ، ∗، النمـسا  ∗ا الـشمالية، النـرويج    اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلنـد     
  مشروع قرار: ∗، هولندا، اليابان، اليونان∗، هنغاريا∗، اهلند، هندوراس∗  نيوزيلندا

   والية املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني- /... ٨

  إن جملس حقوق اإلنسان،

 ١٤ و٩ و٤ و٢نسان، وبـاملواد   من اإلعالن العاملي حلقوق اإل١١ و١٠ و٩ و٨ و ٧ باملواد   إذ يسترشد   
   يف اعتباره إعالن وبرنامج عمل فيينا، آخذاً من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، ٢٦و

املبادئ األساسية الستقالل القضاء، واملبادئ األساسية املعنية بـدور احملـامني، واملبـادئ        وإذ يشري إىل      
  ة العامة ومبادئ بنغالور للسلوك القضائي،التوجيهية املعنية بدور أعضاء النياب

                                                      

 .دول غري أعضاء يف جملس حقوق اإلنسان  *
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 بأن استقالل ونزاهة القضاء، واستقالل املهنة القانونية ونزاهة النظام القضائي هي شـروط              واقتناعاً منه   
  أساسية ال بد منها حلماية حقوق اإلنسان ولضمان عدم التمييز يف إقامة العدل، 

ة للجنة حقوق اإلنسان واجلمعية العامة بشأن اسـتقالل         كافة القرارات واملقررات السابق   وإذ يشري إىل      
  السلطة القضائية ونزاهة النظام القضائي، 

بأمهية قدرة املقرر اخلاص على التعاون الوثيق، داخل إطار واليته، مع مفوضية األمم املتحـدة               وإذ ُيقر     
تهدف ضـمان اسـتقالل القـضاة    حلقوق اإلنسان يف ميادين اخلدمات االستشارية والتعاون التقين، يف جهد يس   

  واحملامني، 

بأمهية نقابات احملامني والنقابات املهنية للقضاة واملنظمات غري احلكومية يف الدفاع عن مبادئ وإذ يعترف   
  استقالل القضاة واحملامني،

  اكم،  املتكررة على استقالل القضاة واحملامني وموظفي احملاالعتداءات بازدياد وإذ حييط علماً مع القلق  

  ، ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ املؤرخ يف ٦٠/٢٥١ من قرار اجلمعية العامة ٦ الفقرة وإذ يضع يف اعتباره  

دونة قواعد  املعين مب  ٥/٢ جملس حقوق اإلنسان و    مؤسسات بشأن بناء    ٥/١قراري اجمللس   وإذ يشري إىل      
، مـشدداً علـى أن   ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ملكلفني بواليات اإلجراءات اخلاصة للمجلس املؤرخني يف        اسلوك  

  املكلف بالوالية سيضطلع بواجباته وفقاً هلذين القرارين ومرفقاهتما، الشخص 

  ته؛ على املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني ملا اضطلع به من عمل هام يف أداء واليُيثين  -١  

  :طلب إليهي متديد والية املقرر اخلاص لفترة ثالث سنوات وُيقرر  - ٢  

  عن استنتاجاته وتوصياته يف هذا الصدد؛وتقدمي تقارير أُحيلت إليه  جوهريةالتحقيق يف أية ادعاءات   )أ(  

حتديد وتسجيل ليس فقط االعتداءات على استقالل القضاء واحملامني وموظفي احملاكم بل أيضاً               )ب(  
ما أُحرز من تقدم يف محاية وتعزيز استقالهلم، وتقدمي توصيات ملموسة تشمل توفري اخلـدمات االستـشارية أو                  

  املساعدة التقنية حني تطلبها الدولة املعنية؛

  حتديد طرق ووسائل حتسني النظام القضائي وتقدمي توصيات ملموسة يف هذا الشأن؛  )ج(  

 باملبدأ بغية محاية وتعزيز استقالل القضاء واحملامني وموظفي قتتعلدراسة مسائل هامة ومواضيعية   )د(  
  احملاكم بغرض تقدمي اقتراحات يف هذا الشأن؛

  تطبيق منظور جنساين يف أداء عمله؛  )ه(  
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 املختـصة ومـع املنظمـات       ا وآلياهت اووالياهتاألمم املتحدة   مواصلة التعاون الوثيق مع هيئات        )و(  
  جية؛اإلقليمية مع تاليف االزدوا

  تقدمي تقارير منتظمة إىل اجمللس وفقاً لربنامج عمله وتقرير سنوي إىل اجلمعية العامة؛  )ز(  

 مجيع احلكومات على التعاون مع املقرر اخلاص ومساعدته يف أداء مهامه، وموافاته بكافة              حيث  - ٣  
  ب له؛املعلومات والرد على الرسائل اليت حييلها إليها املقرر اخلاص دون إبطاء ال موج

 احلكومات إىل التفكري جدياً يف االستجابة لطلبات املقرر اخلاص لزيارة بلداهنا، وحيثها على يدعو  - ٤  
  الدخول يف حوار بنَّاء مع املقرر اخلاص بشأن متابعة توصياته وتنفيذها حىت يتمكن من إجناز واليته بفعالية أكرب؛

السامية حلقوق اإلنسان تقدمي كافة املساعدات إىل إىل األمني العام ومفوضة األمم املتحدة يطلب   - ٥  
  املقرر اخلاص من أجل إجناز واليته بفعالية؛

  . مواصلة النظر يف هذه املسألة وفقاً لربنامج عمله السنويُيقرر  - ٦  

 -  -  -  -  -  


