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  جملس حقوق اإلنسان
   عشرةالسادسةالدورة 

   من جدول األعمال٣البند 
   املدنية والسياسية واالقتصادية،حقوق اإلنسانمجيع تعزيز ومحاية 

   ذلك احلق يف التنمية مبا يف واالجتماعية والثقافية،

، *، جورجيا *، تركيا *، بريو *، أوروغواي، الربتغال  *، ألبانيا *األرجنتني، األردن، أستراليا      
، املكـسيك،   *، مـصر  *، كولومبيا *، كندا *، سويسرا، شيلي،غواتيماال، فنلندا   *السويد

  مشروع قرار: ، الواليات املتحدة األمريكية*، اهلند*ملديف، موريشيوس، موناكو

    ١٦.../  
حريـة   والية املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلـق يف        : حرية الرأي والتعبري  

  الرأي والتعبري
  إن جملس حقوق اإلنسان،   
 تشرين  ٢ املؤرخ   ١٢/١٦ و ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٨ املؤرخ   ٧/٣٦ بقراريه   إذ يذكر   
إلنسان واجمللـس   ، ومجيع القرارات السابقة الصادرة عن جلنة حقوق ا        ٢٠٠٩أكتوبر  /األول

  بشأن احلق يف حرية الرأي والتعبري، 
 بأن املمارسة الفعلية للحق يف حرية الرأي والتعبري، املكرسـة يف العهـد              وإذ يسلّم   

الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، جوهرية للتمتـع            
اسية إلقامة جمتمع دميقراطـي ولتعزيـز       بسائر حقوق اإلنسان واحلريات، وتشكل دعامة أس      
ابلة للتجزئة ومترابطة عاملية وغري قمجيعها الدميقراطية، وإذ يضع يف اعتباره أن حقوق اإلنسان 

  ومتشابكة،

__________ 

  .دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان  *  
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 املتعلق مبدونة قواعد    ٥/٢ املتعلق ببناء مؤسسات اجمللس و     ٥/١ إىل قراريه    وإذ يشري   
 / حزيـران  ١٨السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة باجمللس، املـؤرخني           

مؤكداً أن على صاحب الوالية أن يؤدي مهمتـه وفقـاً هلـذين القـرارين               ،  ٢٠٠٧ يونيه
  ومرفقاهتما،

ـ        يرحب  -١   ق يف حريـة الـرأي       بعمل املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احل
  عبري؛والت

   متديد والية املقرر اخلاص لفترة إضافية مدهتا ثالث سنوات؛يقرر  -٢  
ساعده على  مجيع الدول أن تتعاون تعاوناً تاماً مع املقرر اخلاص وأن ت  يناشد  -٣  

، وأن تزوده بكل املعلومات الالزمة اليت يطلبها، وأن تستجيب ملا يقدمـه مـن               أداء مهامه 
   توصياته؛للقيام بزيارات ولتنفيذطلبات 

 إىل األمني العام أن يقدم إىل املقرر اخلاص ما يلزمه من مساعدة لكي       يطلب  -٤  
  ، ال سيما بوضع قدرٍ واٍف من املوارد البشرية واملادية حتت تصرفه؛بواليتهيضطلع 
 إىل املقرر اخلاص أن يقدم إىل اجمللس وإىل اجلمعية العامـة تقريـراً              يطلب  -٥  

  ؛ بغية حتقيق الفائدة القصوى من عملية اإلبالغنشطة املتصلة بواليتهاألمجيع سنوياً يتناول 
 أن يواصل نظره يف مسألة احلق يف حرية الرأي والتعبري وفقاً لربنـامج              يقّرر  -٦  

  .عمله

        


