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جملس حقوق اإلنسان

الدورة احلادية واألربعون
 24حزيران/يونيه  12 -متوز/يوليه 2019
البند  3من جدول األعمال

قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف  ١١متوز/يوليه ٢٠١٩
التجمع السلمي وتكوين اجلمعيات
 -١٢/٤١احلق يف حرية ُّ
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يسرتشد مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه،
وإذ يشري إىل اإلعالن العةامل حلقةوق اإلنسةان ،والعهةد الةدوي اخلةا ابحلقةوق املدنية
والسياسةةي  ،والعهةةد الةةدوي اخلةةا ابحلقةةوق ااالتتةةادي وااجتماعية والثقانية  ،و ةةري ذلة مةةن
صكوك حقوق اإلنسان ذات التل ،
وإذ يؤكة ةةد م ة ةةن جدي ة ةةد ال ة ةرالات جملة ةةس حق ة ةةوق اإلنس ة ةةان  21/15امل ة ةةؤل  30أيل ة ةةول/
س ة ة ةةبتم  2010و 16/21امل ة ة ةةؤل  27أيلول/س ة ة ةةبتم  2012و 5/24امل ة ة ةةؤل  26أيل ة ة ةةول/
سةةبتم  2013و 32/32املةةؤل  1متوز/يوليةةه  ،2016وإذ يشةةري إىل ال ةرالات ا لةةس 10/22
امل ةةؤل  21آذال /م ةةال  ،2013و 38/25امل ةةؤل  28آذال/م ةةال  2014و 13/26امل ةةؤل 26
حزيران/يونيه  ،2014والقرالات ذات التل التادلة عن جلن حقوق اإلنسان،
وإذ يشري إىل الرالي جملس حقوق اإلنسةان  1/5املتعلة ببنةام مؤسسةات ا لةس و2/5
املتعلة مبدونة الواعةد السةةلوك للمكلاية بةةوا ت ج إءةال اإلجةرامات اخلاصة للم لةةس املةةؤل 18
حزيران/يونيه ،2007
املكرسة
وإذ يسلّم أبن املمالس الايعلي للح ج حرية الت مةا السةلم ويكةوين اجلمعيةاتّ ،
ج العهد الدوي اخلا ابحلقوق املدنية والسياسةي واإلعةالن العةامل حلقةوق اإلنسةان ،جولرية ع للتمتةا
بس ةةائر حق ةةوق اإلنس ةةان واحل ةةر ت ،ودعام ة ة ع أساس ةةي إلالام ة ة جمتم ةةا د قراء ة ة ولتعزي ةةز الد قراءي ة ة ،
وإذ يضا ج اعتباله أن حقوق اإلنسان مجيعها عاملي و ري الابل للت زئ ومرتابط ومتشابك ،
وإذ يةدلك األمهية البالةة ملشةالك ا تمةةا املةد بنشةاا ج عمليةةات اإلدالة الة يةةؤ ر ج
حياة النا ،
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وإذ حييط علما بتقرير املقرل اخلا املعين ابحل ج حري الت ما السلم ويكوين اجلمعيات
املقدم إىل جملس حقوق اإلنسان ج دوليه احلادي واأللبع (،)1
وإذ يسلم بقيم ممالس احل ج حري الت ما السلم وج يكوين اجلمعيات ،ال يتةي
مشالك ويعبئ مجيا أصحاب املتلح دعما لتناييذ ط التنمي املستدام لعام ،2030
وإذ يسةةلم أيضةةا ابلتحةةد ت الة يواجةةه التمتةةا ابحلة ج حرية الت مةةا السةةلم وج يكةوين
اجلمعيات ،وبضرولة مواصل لصد لةذه التحةد ت واملسةاعدة ج التةلةل عليهةا ،وا سةيما عةن ءرية
يقدمي التعاون التقين أو بنام القدلات بنام على ءلل الدول،
 -1يقرل متديد واي املقرل اخلةا املعةين ابحلة ج حرية الت مةا السةلم ويكةوين
اجلمعيات ،على النحو الذي أُنشئت به ج الرال جملس حقوق اإلنسان  ،21/15ملدة الث سنوات؛
 -2يهيل جبميا الدول أن يستمر ج التعةاون الكامةم مةا املق ّخلةرل اخلةا ويسةاعده
خل
يوجهه مةن ن ع
ةدامات عاجلة و ريلةا مةن بال ةات،
على ااضطالع بوايته ،وأن يست يل نولا ملا ّ
وأن ينظةةر ابابية ج ءلبةةات الةةز لة الة يقةةدمها ويةةوي االتمةةام الواجةةل لتناييةةذ التوصةةيات الة
يقدمها املكلف ابلواي ج يقاليره؛
 -3يطلل إىل املقرل اخلا
وإىل اجلمعي العام ؛

أن يواصم يقدمي يقالير سنوي إىل جملةس حقةوق اإلنسةان

 -4يطلل إىل األم العام أن يقدم إىل املقرل اخلا ما يلزمه من مساعدة إلجناز
وايته ،ا سيما بوضا ما يكاي من املوالد البشري واملادي حتت يترنه؛

خل
يقرّل أن يواصم نظره ج مسأل احل ج حرية الت مةا السةلم ويكةوين اجلمعيةات
-5
ونقا ل انمج عمله.
اجللس 39
 11متوز/يوليه 2019
[اعتُمد دون يتويت].
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