
 

 

 

  2016\08\11الواقع ف�ه  بیروت

  ة والمغتر�ین�وز�ر الخارج جانب

  ،المهندس جبران %اسیل المحترم

  
  .العام الحالي خاللطلب الموافقة على ز�ارة المقررة الخاصة لألمم المتحدة المعن�ة بإستقالل القضاة والمحامین إلى لبنان  الموضوع:

    ***  ***  *** 
  

صة لألمم الخا ةالمقرر قبول الطلب الذ6 تقدمت +ه إلى منظمات تعمل من أجل تعز�ز وحما�ة حقوق اإلنسان، حیث ندعو(م +صفتنا ن(تب إل�(م 
 .2016عام ال خالللز�ارة لبنان  2015تشر�ن الثاني  18السیدة مون�(ا بینتو في  1المتحدة المعن�ة +استقالل القضاة والمحامین

تزاید اإلعتداءات على  +فعل 1994عام الفي أنشئ األمم المتحدة في قالل القضاة والمحامین مقرر الخاص المعني +استالمنصب  بدا�ة أن نوضح
م(ن للمقرر . من أجل الوفاء بوالیته، �اإلنسان حقوق  انتهاكات وتواتر خطورة على وتأثیرهاالقضاة والمحامین وأعضاء السلطة القضائ�ة  �ةاستقالل

م القضائي تحسین النظاالتي تساهم في وسائل الطرق و التحدید و نتهاكات، وتسجیل االعتداءات، اال حولالخاص التحقیN في أ�ة ادعاءات جوهر�ة 
في  ،مزعومةلانتهاكات اإلمعلومات التي ُتقدم إل�ه بخصوص الما یلزم من إجراءات بناًء على  إتخاذأ�ضًا  ولهوتقد�م توص�ات ملموسة بهذا الشأن. 

یتلقاها من بناء على الدعوات التي  3والق�ام بز�ارات قطر�ةالحاالت  تلكلتوض�ح  2رسائل م+اشرة إلى الح(ومات المعن�ةوذلك بتوج�ه  ،والیتهإطار 
 الح(ومات.

لثاني في تشر�ن اللبنان الذ6 جرU Vناء على التوص�ات المقبولة خالل االستعراض الدور6 الشامل و ، 2011وفي هذا الصدد، نذ(ر أنه في آذار عام 
قبول + التزمت قد  الح(ومةتكون  . وUذلك،لز�ارة لبنانإلى جم�ع اإلجراءات الخاصة لألمم المتحدة  4المفتوحةالدعوة السلطات اللبنان�ة  وجّهت، 2010
الذ6  5طلب الز�ارةل ها وقبو اتالح(ومة اللبنان�ة التمسك بإلتزام ننتظر منخبراء في األمم المتحدة. لذلك،  یتقدم بهاقد التي قطر�ة الز�ارات الطل+ات 

أن ز�ارة المقررة الخاصة لألمم المتحدة المعن�ة +استقالل القضاة  و(لنا ثقة .2015 تشر�ن الثاني 18قدمته المقررة الخاصة السیدة مون�(ا بینتو في 
المتعلقة +استقالل القضاء ومهنة المحاماة، فضال عن عمل النظام القضائي وتقد�م القضا�ا  جم�عحیث ستقّ�م  ،ستكون مفیدة إلى لبنان والمحامین

 .عملهلتحسین الهادفة توص�ات ال
ن أن المفترض م+استقالل القضاة والمحامین وتسهیل الز�ارة التي  ةلألمم المتحدة المعن� ةالخاص ةلذ6 قدمته المقرر لذلك ندعو(م لقبول طلب الز�ارة ا

 .2016تقوم بها إلى لبنان في العام الحالي 
  

والتقدیر وتفضلوا +قبول فائN االحترام  
  نسخة إلى: 

  رئاسة مجلس الوزراء-
  وزارة العدل-
  نقا+ة المحامین في بیروت-
  نقا+ة المحامین في طرابلس-

 

 ورحمة، دلع جمع�ة اإلنسان، لحقوق  اللبناني المر(ز القانون�ة، المف(رة لی+انون، براود التعذیب، ضحا�ا لتاهیل الخ�ام مر(ز الكرامة، مؤسسة :المنظمات الموقعة
 لمنظمةا والتعذیب، العنف ضحا�ا لتأهیل ر�ستارت مر(ز ،)اإلنسان حقوق  أجل من تحرك( ألف جمع�ة ،)الیف( اإلنسان وحقوق  للد�مقراط�ة اللبنان�ة المؤسسة

 ).حقوق ( اإلنسان لحقوق  الفلسطین�ة
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