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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الخامسة والثالثون
 2017حزيران/يونيه  6-23

 جدول األعمال من 3البند 
 تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان، المدنية والسياسية واالقتصادية 

 واالجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

، ي*لنيييييدا*، آألمانييييييا، أوا*انييييييا*، إسييييي*ا ي *، إسيييييتونيا*، أسيييييت*اليا*، إسييييي*انيا*، *األرجنتيييييي   
، بييارااوا ، ال**الييي ، ال**ت يياي، بلجيميييا، بنمييا، بوتسييوانا، ال*وسيينة وال *سيييك* ،يسييلندا*آ

جم ورييية اوريييا، جم ورييية ، الج*يي  األسيود*، الجزا يي**، تشيييميا*، تايلنييد*، بييي*و*، بولنيدا*
 ،رومانييييييا*، جورجييييييا، اليييييدانم* *، جم وريييييية موليييييدوفا*، مقيييييدونيا اليواوسيييييالفية سيييييابقا *

ا*واتييا،  ،  ق**ص*، فنلندا*، اانا، اينيا*، سويس*ا، ص*بيا*، ويد*سلوفينيا، الس، سلوفاايا*
 ،مليدي** ،الممسييك* ،مالطية* ،ليختنشيتاي * ،اوت ديفوار، التفييا، لمسيم** *  ،اندا*

*ن ارييييا، *ولنييييدا،  ،ي*لنييييدا الشيييمالية، *نيييدورا *آالمملمييية المتحيييدة ل**يطانييييا الع مييي  و 
 وع ق*ارالواليات المتحدة األم*يمية، اليابان: مش* 

 والية المق*ر الخاص المعني باستقالي القضاة والمحامي  .../٣٥  
 إن جملس حقوق اإلنسان، 
إىل مجييييل القيييراملار وا قيييرملار السييياعق  ال يييا ملإل عييين جمليييس حقيييوق اإلنسيييان،  إذ يشييير 

وكييي لىل إىل ريييراملار ومقيييرملار انييي  حقيييوق اإلنسيييان واامسيييي  السامييي ، عشييي ن ا ييي ق ل الق يييا  
 و  م  النظام الق ائي،

  ، وا  ق ل ا هن  القانونيي ، ووجيو  نياعي  عاميونزاه ه ع ن ا  ق ل الق ا  وار ناعاً منه 
موضيييوعي  ونزيهييي  ريييا ملإل عليييه   ا  و ائلهيييا وةقييياً لييي لىل، و ييي م  النظيييام الق يييائي هيييي  يييرو  
  ا ي  ال عد منها حلماي  حقوق اإلنسان واحلريار األ ا ي  وإعمال  يا إل القيانون، ول يمان 

 إجرا  حماكمار عا ل   ون  ي متييز،

__________ 

  ول  غر ع و يف جملس حقوق اإلنسان. *
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ا ييييييي ق ل الق ييييييياإل وا يييييييام   االع يييييييدا ار ا  تيييييييرملإل عيييييييو رإل م زاييييييييدإل عليييييييه وإذ ييييييييدين 
النياعيي  الساميي  ومييو لي ا يياكم، وال  يييما حيياالر ال هديييد وال هييي  وال ييد   يف   ا   و ع ييا 

 مهامهم ا هني ،
 ٥/2ا  سلق عبنا  مؤ سار اجمللس، و ٥/1إىل رراملي جملس حقوق اإلنسان  وإذ يشر 

إطييييامل اإلجييييرا ار اجا يييي  للم لييييس،  ا  سلييييق ةدونيييي  رواعييييد السييييلوف أل ييييحا  الواليييييار يف
، وإذ يشييد  علييه ضييروملإل اضييَّ   ا تليييب عالوالييي  عواجبا ييه 2007حزيران/يونيييه  18 ا ييؤمل  

 وةقا هل ين القراملين ومرةقاهتما،
علييه ا قييرمل اجييا  ا سييي عا يي ق ل الق يياإل وا ييام   ييا اضييَّلل عييه ميين  يثييي -1 

 عم  هام يف   ا  والي ه؛
ديييد والييي  ا قييرمل اجييا  ا سييي عا يي ق ل الق يياإل وا ييام  لليي إل  يي   مت يقييرمل -2 

 26ا ييييؤمل   26/7 يييينوار عالشييييرو  ذاهتييييا ا ن ييييو  عليهييييا يف رييييرامل جملييييس حقييييوق اإلنسييييان 
 ؛201٤حزيران/يونيه 
مجيييييل احلتومييييار علييييه ال سيييياون مييييل ا قييييرمل اجييييا  ومسيييياعد ه يف   ا   حييييي  -3 

 اومييار ال ييروملي  الييه يَّلبهييا، واليير  علييه الر ييائ  الييه حييلهييا إليهييمهامييه، ومواةا ييه  ميييل ا سل
ا قرمل اجا   ون إعَّا  ال مربمل له، والنظر يف اال   اع  لَّلبا ه عشي ن ييياملإل عليدا ا، والنظير يف 

  نلي   و يا ه؛
األمم ا  حدإل، ةا يف ذلىل وكاالهتيا ا  ص  ي ، وا نظميار اإلرليميي ،  يش ل -٤ 

الوطنيييي  حلقيييوق اإلنسيييان، واجيييربا  ا سييي قل ، ونقاعيييار ا يييام ، والراعَّيييار ا هنيييي  وا ؤ سيييار 
للق اإل و ع ا  النياع  السام ، وا نظمار غر احلتومي  وااهار األ رى  احب  ا  لح  عليه 

  ن   ساون إىل  ر ه حد ممتن مل ا قرمل اجا  يف   ا  مهام والي ه؛
إىل ملييوا األمييم ا  حييدإل السييامي حلقييوق اإلنسييان إىل األميي  السييام و  يَّليي  -٥ 

  زويد ا قرمل اجا   ميل ا وامل  البشري  وا الي  ال يم  إلجناي والي ه علسالي ؛
 موا ل  النظر يف ه ه ا س ل  وةقاً لربنامج عمله السنوي. يقرمل -6 

    


