األم امل دة

A/HRC/RES/34/18

الجمعوة العامة

Distr.: General
11 April 2017
Arabic
Original: English

مجلس حقوق اإلنسان

الدورة الرابعة والثالثون
 27شباط/فرباير  24 -آذار/مارس 2017
البند  3من جدول األعمال

قرار اعتمده مجلس حقوق اإلنسان في  24آذار/مارس 2017
 -18/34حريةةة الةرال والتع وةةر وميةةة المقة لةرر ال ةةاز المعمةةي بتع ية وحمايةةة
الحق في حرية الرال والتع ور
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يش ي يير إىل ق ي ي يراراح جمل ي ييس حق ي ييوق اإلنس ي ييان  36/7امل ي ي ي ر  28آذار/م ي ييارس ،2008
و 16/12امل ي ي ي ي ر  2تش ي ي ي يرين األول /ي ي ي ييو ر  ،2009و 4/16امل ي ي ي ي ر  24آذار/مي ي ي ييارس ،2011
و 2/23املي ي ي ر  13حزيران/يوني ي ي ي  ،2013و 2/25املي ي ي ر  27آذار/م ي ييارس  ،2014وإىل مجي ي ي ي
القراراح السا قة الصادرة عن جلنة حقوق اإلنسان وعن اجمللس شأن احلق يف حرية الري وال عبر،
وإذ يس ييل ييأن املمارا يية اللعلي يية لل ييق يف حري يية ال ييري وال عب يير ،امل را يية يف الع ييد ال ييدو
اخلاص احلقوق املدنية والسيااية واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،جوهريية مين منريور ال م ي سيا ر
حقوق اإلنسان واحلرياح ،وتش ل دعامة اااية إلقامية جم مي درقرا يي ول عزييز الدرقرا يية ،وا يعا
يف اع باره ن مجي حقوق اإلنسان عاملية وغر قا لة لل جز ة ومرتا طة وم شا ة،
وإذ يشيير إىل قيراري جملييس حقييوق اإلنسييان  1/5شييأن نيياس م اسيياح اجمللييس و2/5
ش ييأن مدون يية قواع ييد الس ييلو للم لل ييا و ي يياح يف إ ييار اإلجي يراساح اخلا يية جملل ييس حق ييوق
اإلنس ييان ،امل ي ي ر ا  18حزيران/يوني ي ي  ،2007وإذ يش ييدد عل ييأ ييرورة داس امل ل ي ي الو ي يية
م ام وفقا هلذين القرارين ومرفقاهتما،
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يرحب عمل املقرر اخلاص املعين عزيز ومحاية احلق يف حرية الر ي وال عبر؛

-2

يقرر متديد و ية املقرر اخلاص ملدة ثالث انواح رى؛
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 -3حيث مجي الدول علأ ال عاون ال امل م املقيرر اخلياص ومسياعدت عليأ داس
م امي  ،وتزويييده ييل املعلوميياح الاليميية ال ي يطلب ييا ،وا ا ي جا ة ملييا يقدم ي ميين لبيياح للقيييا
زياراح ول نليذ تو يات ؛
 -4يطلب إىل األما العا ن يقد إىل املقرر اخلاص ما يلزم من مساعدة إلجناي
و ي  ،ايما و ما ي لي من املوارد البشرية واملادية حتت تصرف ؛
 -5يطل ييب إىل املق ييرر اخل يياص ن يق ييد إىل جمل ييس حق ييوق اإلنس ييان وإىل اجلمعي يية
العامة تقريرا انويا ي نياول مجيي األنشيطة امل صيلة و ي ي قيية حتقييق اللا يدة القصيوى مين عمليية
تقدمي ال قارير؛
-6

يقرر موا لة نرره يف مسألة احلق يف حرية الر ي وال عبر وفقا لربنامج عمل .
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