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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة احلادية والعشرون

   من جدول األعمال٣البند 
 والسياسية واالقتصادية تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية

  مبا يف ذلك احلق يف التنمية ،واالجتماعية والثقافية

  *قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان    

    ٢١/١٦  
  احلق يف حرية التجمع السلمي وتكوين اجلمعيات

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 / أيلـول  ٣٠ املـؤرخ    ١٥/٢١ قرار جملس حقـوق اإلنـسان        إذ يؤكد من جديد     
 ٢٠/٨ و ٢٠١٢مارس  /ار آذ ٢٣ املؤرخ   ١٩/٣٥، وإذ يشري إىل قراري اجمللس       ٢٠١٠ سبتمرب
  ، وإىل القرارات ذات الصلة الصادرة عن جلنة حقوق اإلنسان،٢٠١٢يوليه / متوز٥املؤرخ 

 من أمهية  يف حرية التجمع السلمي وتكوين اجلمعيات        حلق كل شخص   مبا   وإذ يسلم   
  ميع حقوق اإلنسان،يف التمتع الكامل جب

ق املدنية والسياسية وعلى النحـو       بأنه، وفقاً للعهد الدويل اخلاص باحلقو      وإذ يذكّر   
املنصوص عليه باملثل يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة،             

جيوز وضع قيود على ممارسة احلق يف حرية التجمع السلمي وتكوين اجلمعيات إال تلـك                ال
 لصيانة األمن القـومي     اليت ينص عليها القانون وتشكل تدابري ضرورية، يف جمتمع دميقراطي،         

__________ 

سترد القرارات واملقررات اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف تقرير اجمللس عن دورته احلادية والعشرين                 *  
)A/HRC/21/2(الفصل األول ،. 
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السالمة العامة أو النظام العام أو محاية الصحة العامة أو اآلداب العامة أو محاية حقـوق                 أو
  اآلخرين وحرياهتم،

مهية البالغة لوالية منظمة العمل الدولية ودورها وخرباهتا وآلياهتا         األ وإذ يكرر تأكيد    
حاب العمل والعمـال يف حريـة تكـوين         الرقابية املتخصصة وإجراءاهتا فيما يتعلق حبق أص      

  اجلمعيات،
تكـوين  وبتقرير املقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية التجمع السلمي          وإذ حييط علماً      
  ،)١(اجلمعيات
 ما تؤديه تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت اجلديدة من دور هام          وإذ يكرر تأكيد    

أمهية قيام مجيع    و لمي وتكوين اجلمعيات،  يف إتاحة وتيسري التمتع باحلق يف حرية التجمع الس        
الدول بتعزيز وتيسري الوصول إىل اإلنترنت، وأمهية التعاون الدويل اهلادف إىل تطوير وسائط             

  اإلعالم ومرافق املعلومات واالتصاالت يف مجيع البلدان،
 بأمهية حرية التجمع السلمي وتكوين اجلمعيات، فضالً عن أمهية اجملتمـع            وإذ يسلم   

الرشيدة، مبا يف ذلك من خالل الشفافية واملساءلة، اليت ال غىن عنها لبنـاء              للحوكمة  دين،  امل
  جمتمعات يعمها السالم والرخاء والدميقراطية،

 األمهية البالغة ملشاركة اجملتمع املدين بنشاط يف عمليات اإلدارة اليت تؤثر            وإذ يدرك   
  يف حياة الناس،

ترم وحتمي بالكامل حقوق مجيع األفـراد يف        أن حت بالتزامها ب الدول  يذكّر    -١  
مبا يف ذلـك يف     على شبكة اإلنترنت وخارجها،     ،   حبرية التجمع السلمي وتكوين اجلمعيات   

 ومبا يشمل األشخاص الذين يتبنون آراء أو معتقدات خمالفة أو ال تتبناها             سياق االنتخابات، 
إال أقلية من الناس، واملدافعني عن حقوق اإلنسان والنقابيني وغريهم من األشـخاص، مبـن         

تخذ مجيع التدابري   تفيهم املهاجرون، الذين يسعون إىل ممارسة هذه احلقوق أو تعزيزها، وأن            
لحق يف حريـة التجمـع الـسلمي        حلرة ل مارسة ا امل أية قيود على     الالزمة لضمان أن تكون   

  وتكوين اجلمعيات، متوافقة مع التزاماهتا مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان؛
تكـوين  احلق يف حرية التجمع الـسلمي و      إزاء انتهاكات    عن قلقه    يعرب  -٢  
  ؛اجلمعيات
اجلمعيات من دور   ما للحق يف حرية التجمع السلمي وتكوين        على  شدد  ي  -٣  

حاسم بالنسبة إىل اجملتمع املدين، ويسلم بأن اجملتمع املدين ييسر حتقيق مقاصد األمم املتحـدة      
  ومبادئها؛

__________ 

)١( A/HRC/20/27. 
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 على أن احترام احلق يف حرية التجمع السلمي وتكوين اجلمعيـات،            يشدد  -٤  
اجملتمع، مثـل  فيما يتعلق باجملتمع املدين، يسهم يف مواجهة وحل التحديات واملسائل اليت هتم           

البيئة والتنمية املستدامة ومنع اجلرمية واالجتار بالبشر ومتكني املرأة والعدالة االجتماعية ومحاية            
  ؛ كافةاملستهلك وإعمال حقوق اإلنسان

املعين بـاحلق  الدول أن تتعاون تعاوناً تاماً مع املقّرر اخلاص        إىل   يكرر نداءه   -٥  
  وأن تساعده يف أداء مهامه؛عيات يف حرية التجمع السلمي وتكوين اجلم

 مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تـساعد           إىل يكرر طلبه   -٦  
الدول يف تعزيز ومحاية احلق يف حرية التجمع السلمي وتكوين اجلمعيات، بوسائل منها برامج    

مع اهليئـات ذات     على طلب الدول، وأن تتعاون       املساعدة التقنية اليت تقدمها املفوضية، بناءً     
الصلة يف منظومة األمم املتحدة وغريها من املنظمات احلكومية الدولية ملـساعدة الـدول يف     

  تعزيز ومحاية احلق يف حرية التجمع السلمي وتكوين اجلمعيات؛
املعين باحلق يف حرية التجمع السلمي وتكوين اجلمعيات املقّرر اخلاص  يدعو  -٧  

وي املقبل، أمهية حرية التجمع السلمي وتكوين اجلمعيات لعمل         إىل أن يدرج، يف تقريره السن     
، مبا يف ذلك ما يتعلق باإلعمال التدرجيي للحقوق االقتـصادية            الفاعلة اجملتمع املدين جهات  

  واالجتماعية والثقافية؛
  أن يقدم تقريراً سنوياً إىل اجلمعية العامة؛املقّرر اخلاص  إىل يطلب  -٨  
ره يف مسألة احلق يف حرية التجمع الـسلمي وتكـوين          أن يواصل نظ   يقّرر  -٩  

  .اجلمعيات وفقاً لربنامج عمله
  ٣٧اجللسة 

  ٢٠١٢سبتمرب / أيلول٢٧
  ].اعُتمد دون تصويت[

        


