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جملس حقوق اإلنسان

الدورة الرابعة واألربعون
 30حزيران/يونيه  17 -متوز/يوليه 2020
البند  3من جدول األعمال
تعزيز ومحايةة يعةح حقةوق اإلنسةان اددنعةة والسعاةةعة واصاديةا ية
واصجدماععة والثقافعة مبا يف ذلك احلق يف الدنمعة

ارار اعدمده جملس حقوق اإلنسان يف  16متوز/يولعه

2020

 -8/44وصية ادقرر(ة) اخلاص(ة) ادعين(ة) ابةدقالل القضاة واحملامني
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يشري إىل مجيع قراراته ومقرراته السابقة ،وكذلك إىل قرارات ومقررات جلنة حقووق اإلنسوان
واجلمعية العامة ،بشأن استقالل القضاء ونزاهة النظام القضائي،
واقتناعوام منووه أبن قضوواءم مسووتقالم ،ومقنووة قانونيووة مسووتقلة ،واععوواءم مواوووعيام ونزيقوام قوواعرام علو
أعاء وظائفه وفقام لذلك ،وسالمة النظام القضائي شروط مسبقة أساسية حلماية حقوق اإلنسان واحلورتت
األساسية وتطبيق سياعة القانون ،ولضمان حماكمات عاعلة عون أي متييز،
وإذ يوودين تزايوود وتوورية ااعتووداءات علو اسووتقالل القضوواة وااووامني واووودعني العووامني وموووظفي
اااكم ،وا سيما التقديدات والتخويف والتدخل يف أعاء مقامقم اوقنية،
وإذ يش ووري إىل قراري ووه  1/5بش ووأن بن وواء مجمسس ووات جمل ووس حق وووق اإلنس ووان و 2/5بش ووأن مدون ووة
قواعوود الس وولوك للم لوفووني ب ووواتت يف إاووار اإلج وراءات اؤاخووة للم ل ووس ،اوووجمرخني  18حزيران/يوني ووه
 ،2007وإذ يش وِّدع عل أن يجمعي(تجمعي) او لوف(ة) ابلواية مقامه(ا) وفقام هلذين القرارين ومرفقيقما،
يثووي علو اوقوورر(ة) اؤووامل(ة) اوعووي(ة) ابسووتقالل القضوواة وااووامني وووا قووام(ت) بووه
-1
من عمل مقم يف أعاء الواية؛

يق وورر متدي وود واي ووة اوق وورر(ة) اؤ ووامل(ة) اوع ووي(ة) ابس ووتقالل القض وواة واا ووامني لف و ة
-2
ث و ووالا س و وونوات ابلش و ووروط نفس و ووقا ال و و ح و وودعها جمل و ووس حقو و وق اإلنس و ووان يف ق و ورار  11/35او و ووجمر 22
حزيران/يونيه 2017؛
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حيو مجيووع احل ومووات علو التعوواون مووع اوقوورر(ة) اؤووامل(ة) ومسوواعدته(ا) يف أعاء
-3
مقامه(ا) ،وعل تقدمي مجيع اوعلومات الالزمة ال يطلبقا(تطلبقا) ،والرع علو البالاوات اوقدموة إليقوا
من جانب اوقرر(ة) اؤامل(ة) ،والنظر يف ااست ابة لطلباته(ا) اوتعلقة ابلزترات ويف تنفيذ توخياته(ا)؛
يش و ع األم ووم اوتح وودة ،ا ووا فيق ووا وكااو ووا اوتخمم ووة ،وك ووذلك اونظم ووات اإلقليمي ووة،
-4
واوجمسس ووات الواني ووة حلق وووق اإلنس ووان ،واؤ وناء اوس ووتقلون ،ونق وواابت اا ووامني ،والرابط ووات اوقني ووة للقض وواة
واودعون العامون ،واونظمات اري احل ومية ،واجلقات اوعنية األخرى عل التعاون عل أكمل وجه مم ن
مع اؤبري(ة) اوستقل(ة) يف اااطالع بوايته(ا)؛
يطلب إىل األموني العوام ومفواوة األموم اوتحودة السوامية حلقووق اإلنسوان تزويود اوقورر(ة)
-5
فعال؛
اؤامل(ة) جبميع اووارع البشرية واوالية الالزمة لتنفيذ وايته(ا) بش ل و
-6

يقرر مواخلة النظر يف هذ اوسألة وفقام لنانمج عمله السنوي.

اجللسة
 16متوز/يوليه 2020
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[اعتُ ِّمد عون تمويت].
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