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  جملس حقوق اإلنسان
  اخلامسة عشرةالدورة 

   من جدول األعمال٣البند 
  والسياسية واالقتصادية اية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية تعزيز ومح

 ا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مب

، *يرلنـدا آ أوكرانيـا، ،  *إندونيـسيا ،  *أملانيا،  * إسرائيل ،*سبانيا، أستراليا إاألرجنتني،      
 لـدوفا، ومجهوريـة م   ،*اجلمهورية التشيكية  ،*بريو بولندا، ،*بنما ،*، الربتغال *إيطاليا

، فرنسا ،*الصومال ،*صربيا شيلي،سويسرا،   ،*سلوفينيا سلوفاكيا، ،*اروماني ،*الدامنرك
، *مالطـة  ،*ليختنـشتاين  ،*ليتوانيا ،*لكسمربغ ،*التفيا ،*كولومبيا ،*كندا ،*كرواتيا
، *هولنداهنغاريا،  ،  *، نيجرييا، نيوزيلندا  *النرويج، النمسا ملديف،  املكسيك،   ،*املغرب

  مشروع قرار : الواليات املتحدة األمريكية

    ١٥.../  
 ويف تكوين اجلمعياتاحلق يف حرية التجمع السلمي     

  جملس حقوق اإلنسان،إن   
غريمهـا مـن     مبيثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، و        سترشديإذ    

  ،الواجبة التطبيقصكوك حقوق اإلنسان 
 املقاصد واملبادئ املكرسة يف ميثاق األمم املتحـدة وحقـوق           ؤكد من جديد  يوإذ    

  ص عليها يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،اإلنسان واحلريات األساسية املنصو
قد قطعت على نفسها عهداً بـأن       يف األمم املتحدة     بأن الدول األعضاء     ذكِّريإذ  و  

تعمل، بالتعاون مع األمم املتحدة، على تعزيز االحترام واملراعاة العامليني حلقـوق اإلنـسان              
  وحرياته األساسية،

__________ 

  .دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان  *  
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أبريـل  /نيسان ١٩ املؤرخ   ٢٠٠٥/٣٧إلنسان  حقوق ا جلنة  قرار  ب أيضاًيذكِّر  وإذ    
  القرارات ذات الصلة،غريه من  و٢٠٠٥

تكـوين  يف احلق يف حرية التجمع الـسلمي و شخص  أن لكل ؤكد من جديديوإذ    
  وأنه ال جيوز إرغام أحد على االنتماء إىل أية مجعية، ،اجلمعيات
عيـات يف التمتـع     تكوين اجلم يف  أمهية احلق يف حرية التجمع السلمي و       ب ذ يسلم وإ  

  الكامل باحلقوق املدنية والسياسية واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،
 بأن احلق يف حرية التجمع السلمي واحلق يف تكـوين اجلمعيـات              أيضاً سلِّميوإذ    

يشكالن عنصرين جوهريني من عناصر الدميقراطية يتيحان لألفراد فرصـاً عظيمـة القيمـة           
أمور، من التعبري عن آرائهم السياسية واملشاركة يف األعمال األدبية والفنية           متكنهم، يف مجلة    

 االجتماعية، واملشاركة يف ممارسة الشعائر الدينيـة      االقتصادية و وغريها من األنشطة الثقافية و    
واالنضمام إليها، وانتخـاب القـادة      والتعاونيات  ، وتشكيل النقابات    املعتقداتوغريها من   

  ، ومساءلة هؤالء القادةلتمثيل مصاحلهم
التجمع السلمي ويف تكوين اجلمعيات ميكن      حرية   إىل أن ممارسة احلق يف       شرييوإذ    

 والعهد الـدويل اخلـاص      أن ختضع، وفقاً للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،        
ضرورية ن  وتكو ،القانون ينص عليها     لقيود معينة  باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،   

محاية  و حفظ النظام العام أ    والعامة أ سالمة   ال والوطين أ لصون األمن    ةدميقراطيال اتتمعاجمليف  
  محاية حقوق اآلخرين وحرياهتم، والعامة أ  األخالقوالعامة أالصحة 

 إىل أن الفرد الذي يتحمل واجبات جتاه األفراد اآلخـرين واجملتمـع           شري أيضاً وإذ ي   
ومراعاة حقوق اإلنـسان    تقع على عاتقه مسؤولية السعي من أجل تعزيز         الذي ينتمي إليه،    

  واحلريات األساسية،
 بأن ممارسة احلق يف حرية التجمع السلمي ويف تكوين اجلمعيات دون أن             سلِّميوإذ    

ُيفرض عليها من القيود إال ما كان متوافقاً مع القانون الدويل، وخاصة القانون الدويل حلقوق   
 احلق، وخصوصاً يف احلاالت اليت يعتنـق        اترب أمراً ال غىن عنه للتمتع الكامل هبذ       اإلنسان، تع 

  ،ال تتبناها إال أقلية من الناسفيها األفراد معتقدات دينية أو سياسية خمالفة أو 
وخرباهتـا   هـا دورمنظمة العمل الدولية و   والية  باألمهية القصوى ل   أيضاًسلم  وإذ ي   

  يف حرية تكوين اجلمعيات،باحلق  فيما يتعلق اوإجراءاهت وآلياهتا الرقابية املتخصصة
بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع      " املعنون   ٥/١ إىل قرار اجمللس     وإذ يشري   

مدونة قواعد السلوك ألصحاب الواليـات يف إطـار         " املعنون   ٥/٢وقراره  ،  "لألمم املتحدة 
، وإذ يشدد   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨، املؤرخني   "اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان    

  على أنه جيب على صاحب الوالية أن يؤدي واجباته وفقاً هلذين القرارين وملرفقيهما،
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حريـة   مجيع األفراد يف     وق إىل الدول أن حتترم وحتمي بالكامل حق       طلبي  -١  
األشخاص وإشراك  مبا يف ذلك يف سياق االنتخابات،        التجمع السلمي ويف تكوين اجلمعيات،    

األشخاص الذين يتبنون آراء أو معتقدات خمالفة أو ال تتبناها إال           لذين ينتمون إىل أقليات، و    ا
وغريهم مـن األشـخاص الـذين    واملدافعني عن حقوق اإلنسان والنقابيني أقلية من الناس،   

أية تكون  ، واختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان أن        أو تعزيزها يسعون إىل ممارسة هذه احلقوق      
التزاماهتا متماشية مع    ،تكوين اجلمعيات يف  قيود على ممارسة احلق يف حرية التجمع السلمي و        

   مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان؛
حلقوق اإلنسان أن تساعد الدول     السامية   إىل مفوضية األمم املتحدة      طلبي  -٢  

ات، مبا يف ذلك من خالل      يف تعزيز ومحاية احلق يف حرية التجمع السلمي ويف تكوين اجلمعي          
برامج املساعدة التقنية اليت تقدمها املفوضية، بناء على طلب الدول، وأن تتعاون مع اهليئات              
ذات الصلة يف منظومة األمم املتحدة وغريها من املنظمات احلكومية الدولية ملساعدة الـدول       

  يف تعزيز ومحاية احلق يف حرية التجمع السلمي ويف تكوين اجلمعيات؛
غريهـا مـن    اجملتمع املدين، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكوميـة و    شجعي  -٣  

التمتع باحلق يف حرية التجمع السلمي ويف تكوين        تعزيز  ، على   صاحبة املصلحة اجلهات املعنية   
األمـم  قيمة يف حتقيق أهداف     عظيمة ال مسامهة  يقدم  بأن اجملتمع املدين    ، مع اإلقرار    اجلمعيات
  ؛هاومبادئاملتحدة 

 بـاحلق يف حريـة      ا معني ا خاص اثالث سنوات، مقرر  لفترة   ،عنيي أن   قرري  -٤  
  :ما يليتشمل مهامه تكوين اجلمعيات يف التجمع السلمي و

املعلومات ذات الصلة، مبا يف ذلك املمارسـات واخلـربات          كل  مع  أن جي   )أ(  
ويدرس اجلمعيات،  تكوين  يف  الوطنية املتعلقة بتعزيز ومحاية احلق يف حرية التجمع السلمي و         

توصيات بـشأن  ويقدم االجتاهات والتطورات والتحديات فيما يتعلق مبمارسة هذه احلقوق،         
تكوين اجلمعيـات  يف السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز ومحاية احلق يف حرية التجمع السلمي و  

  ا؛جبميع مظاهرمه
يف أفـضل  من خالله والية الصاحب ينظر  األول إطاره ادرج يف تقرير يأن    )ب(  

احلـق يف حريـة التجمـع    اليت تعزز  املمارسات، مبا يف ذلك املمارسات واخلربات الوطنية،        
على أن يأخذ يف االعتبار، بصورة شـاملة،        ،   وحتميهما تكوين اجلمعيات احلق يف   السلمي و 

  العمل املتاحة داخل اجمللس؛من عناصر العناصر ذات الصلة 
اجلهـات   واملنظمات غري احلكومية و    ملعلومات من احلكومات  أن يلتمس ا    )ج(  

 ويتلقى هذه املعلومـات     ذه املسائل هب معرفة   اوأية أطراف أخرى لديه   صاحبة املصلحة   املعنية  
  تكوين اجلمعيات؛يف ، بغية تعزيز ومحاية احلق يف حرية التجمع السلمي وويرد عليها
  ؛ر واليتهيف إطااملنوطة به عمال األيف مجيع  انياً جنساًمنظورأن يدمج   )د(  
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ـ  تيف املساعدة التقنية واخلدمات االستشارية اليت       أن يسهم     )ه(    يةقدمها املفوض
  تكوين اجلمعيات؛يف لزيادة تعزيز ومحاية احلق يف حرية التجمع السلمي و

للحق يف حريـة التجمـع       عن االنتهاكات، أينما وقعت،      اقدم تقرير أن ي   )و(  
 اتاملضايق وأالتهديد أو استخدام العنف      وأمييز  ، فضال عن الت   السلمي ويف تكوين اجلمعيات   

لفت أن ياألشخاص الذين ميارسون هذه احلقوق، وضد التخويف أو االنتقام  وأاالضطهاد  وأ
  قلق بشكل خاص؛اليت تثري بالغ الاالت إىل احلالسامية  ةانتباه اجمللس واملفوض

اليت تقع ضـمن    ئل  احلالية املسا أن يضطلع بأنشطته حبيث ال تشمل واليته          )ز(  
 فيما يتعلـق    انظمة العمل الدولية وآلياهتا الرقابية املتخصصة وإجراءاهت      مل ات احملددة ختصاصاال

           العمل والعمال يف حرية تكوين اجلمعيـات، بغيـة جتنـب االزدواجيـة            أصحاب  حبقوق  
  غري الضرورية؛

هيئات األمـم   ن  مع غريها م  واألخرى  بالتنسيق مع آليات اجمللس     أن يعمل     )ح(  
مجيـع التـدابري لتفـادي    أن يتخـذ  املتحدة املختصة وهيئات معاهدات حقوق اإلنسان، و  

  تلك اآلليات؛عمل االزدواجية مع 
يف الدول أن تتعاون تعاوناً تاماً مع املقرِّر اخلاص وأن تساعده            جبميع   يهيب  -٥  

، وأن تستجيب فوراً ملا يوجِّهـه       املعلومات الالزمة اليت يطلبها   جبميع  أداء مهامه، وأن تزوِّده     
  ؛ الزياراتما يقدِّمه من طلبات نظر بإجيابية يفتمن نداءاٍت عاجلة وغريها من البالغات، وأن 

 ،مجلـس التابعة لل  املفوضة السامية، واإلجراءات اخلاصة ذات الصلة        دعوي  -٦  
األشخاص الذين  لة  حباإىل االهتمام   يف إطار والياته،    كالً  وهيئات معاهدات حقوق اإلنسان،     

  اجلمعيات؛يف تكوين التجمع السلمي أو انُتهك حقهم يف حرية 
 إىل املقرر اخلاص أن يقدم تقريرا سنويا إىل اجمللـس وإىل اجلمعيـة              طلبي  -٧  

  األنشطة املتصلة بواليته؛فيه العامة يتناول 
 واملالية   إىل األمني العام واملفوضة السامية توفري مجيع املوارد البشرية         يطلب  -٨  

  الالزمة للتنفيذ الفعال لوالية املقرر اخلاص؛
التجمع السلمي ويف تكوين     أن يواصل نظره يف مسألة احلق يف حرية          يقرِّر  -٩  

  .وفقاً لربنامج عملهاجلمعيات 

        


