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مجلس حقوق اإلنسان

الدورة الثانية والثالثون
البند  3من جدول األعمال

قرار اعتمده مجلس حقوق اإلنسان في  1تموز /يوليه 2016
 -32/32الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يسرتشد بأهداف ميثاق األمم املتحدة ومبادئه،
وإذ يشيير إىل اإلعي ن العييامل حلقييوق اإلنسييان ،والعهييد الييدوي اخلييا بيياحلقوق املدنيي
والسياسييي  ،والعهييد الييدوي اخلييا بيياحلقوق االقتصييادي واالجتماعي ي والثقافي ي  ،وغيير ذل ي ميين
صكوك حقوق اإلنسان ذات الصل  ،
وإذ يؤكد من جديد قرارات جملس حقوق اإلنسيان  21/15امليؤر  30أيلول/سيبتمر 2010
و 16/21املييؤر  27أيلول/سييبتمر  2012و 5/24املييؤر  26أيلول/سييبتمر  ،2013وإذ يشيير إىل
قي يرارات ا ل ييس  10/22امل ييؤر  21آذار/م ييار  ،2013و 38/25امل ييؤر  28آذار/م ييار 2014
و 13/26املؤر  26حزيران/يونيه  ،2014والقرارات ذات الصل الصادرة عن جلن حقوق اإلنسان،
وإذ يشيير إىل قيرار جملييس حقييوق اإلنسييان  1/5بشييأن بنيياس مؤسسييات جملييس حقييوق
اإلنسييان و 2/5بش ييأن مدون ي قواع ييد الس ييلوك للمكل ييط بوالي ييات إ ييار اإلج يراسات اخلاص ي
لس حقوق اإلنسان املؤرخط  18حزيران/يونيه ، 2007 
وإذ يسييلم بييأن املمارس ي ال علي ي للحييل حري ي التكم ي السييلم و كييوين اجلمعيييات،
املكرسي العهييد الييدوي اخلييا بيياحلقوق املدنيي والسياسييي واإلعي ن العييامل حلقييوق اإلنسييان،
جوهري ٌ للتمت بسائر حقوق اإلنسان واحلريات ،ودعام ٌ أساسي إلقام جمتمي دققرا ي ولتعزييز
الدققرا يي  ،وإذ يضي اعتبييار أن حقييوق اإلنسييان مليعهييا عامليي وغيير قابلي للتكزئي ومرتاب ي
ومتشابك ،
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وإذ ييدرك األمهيي البالةي ملشيارك ا تمي امليدط بنشياي
حياة النا ،

عملييات اإلدارة الي ييؤ ر

وإذ حييييل علمييا بتقرييير املقييرر اخلييا املعيية بيياحلل حري ي التكم ي السييلم و كييوين
اجلمعيات املقدم إىل جملس حقوق اإلنسان دور ه الثاني والث ط(، )1
وإذ يقر بأن الراب ات املهني ه إحدى جتليات احلل

حري كوين اجلمعيات،

 -1يقرر متديد والي املقرر اخليا املعية بياحلل حريي التكمي السيلم و كيوين
اجلمعيييات ،عليين النحييو الي أنشي ب بييه قيرار جملييس حقييوق اإلنسييان  ،21/15ملييدة ي
سنوات؛
 -2يهيي ي جبميي ي ال ييدول أن س ييتمر التع يياون الكامي ي مي ي املق ييرر اخل ييا وأن
ساعد علن االض ع بالوالي املكلف هبا ،وأن سيتكي فيورا مليا يوجهيه مين ن ة
يداسات عاجلي
وغرها من ب غات ،وأن تكاوب م ما يقدمه من لبات الزيارات؛
 -3ي ل ي إىل املق ييرر اخل ييا
اإلنسان وإىل اجلمعي العام ؛

أن يواصي ي ق ييدي ق ييارير س يينوي إىل جمل ييس حق ييوق

 -4يييدعو املقييرر اخلييا إىل الن يير نيياول موضييوع الراب ييات املهني ي قييارير
املقبلي ي  ،مب ييا يش ييم دور الراب ييات املهنيي ي عزي ييز و ايي ي مليي ي حق ييوق اإلنس ييان ،و اجله ييود
اإلمنائيي  ،و بنيياس جمتمي دققرا ي وصييونه ،فضي عيين السييب الي قكيين هبييا للييدول وغرهييا ميين
اجلهات املعني أن شك ال روف املوا ي لت ور الراب يات املهنيي وأنشي تها و ييك لي ال يروف
و رعاها؛
 -5ي ل إىل األمط العام أن يقدم إىل املقرر اخلا ميا يلزميه مين مسياعدة لكي
يض ل بواليته ،ال سيما بوض قد ةر و ة
اف من املوارد البشري واملادي حتب صرفه؛
 -6يق ييرر أن يواص ي ي ن ي يير
اجلمعيات وفقا لرنامج عمله.

مسي ييأل احلي ييل

حري ي ي التكم ي ي السي ييلم و كي ييوين

اجللس 46
 1متوز /يوليه 2016
[اعتمد بدون صويب].
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