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جملس حقوق اإلنسان

الدورة الثالثة واألربعون
 24شباط/فرباير  13 -آذار/مارس و 23-15حزيران/يونيه 2020
البند  3من جدول األعمال
تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان ،املدنية والسياسية واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية ،مبا يف ذلك احلق يف التنمية

قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف  19حزيران/يونيه

2020

 -4/43حرية الرأي والتعبري :والية املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلقق يف حريقة القرأي
والتعبري
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يشي إىل قيراراجم جملييس حقييوق اإلنسييان  36/7املييخر  28آذار/مييارس  2008و 16/12املييخر
تشرين األول/أكتوبر  2009و 4/16املخر  24آذار/مارس  2011و 2/23امليخر  13حزيران/يونييه 2013
و 2/25املخر  27آذار/مارس  2014و 18/34املخر  24آذار/مارس  ،2017وإىل مجيع القراراجم السابقة
للجنة حقوق اإلنسان واجمللس بشأن احلق يف حرية الرأي والتعب ،
2

املكرسة يف العهد الدويل اخلاص
وإذ يسلّم أبن املمارسة الفعلية للحق يف حرية الرأي والتعب ّ ،
ابحلقييوق املدنييية والسياسييية واإلعييين العيياملس حلقييوق اإلنسييان ،جو رييية للتمتييع بسييا ر حقييوق اإلنسييان
واحلرايجم ،وتشكل دعامة أساسيية إلقامية جمتميع داقراويس ولتعزييز الداقراويية ،وإذ يعيع يف اعتبيار أن
حقوق اإلنسان مجيعها عاملية ومرتابطة ومتشابكة وغ قابلة للتجز ة،
وإذ يش إىل قراري جملس حقيوق اإلنسيان  1/5املتعليق ببنيام مخسسياجم اجملليس و 2/5املتعليق
مبدون ي يية قواع ي ييد الس ي ييلو للمكلفي ي ييا ب ي ييولايجم يف إو ي ييار اإلجي ي يراماجم اخلا ي يية للمجل ي ييس ،املي ي ييخر ا 18
حزيران/يونيه  ،2007وإذ يشدد على أن يعطلع/تعطلع املكلف(ة) ابلولية بواجباتيه(ا) وبقيال للقيرارين
املذكورين ومرفقيهما،

__________

()1

-1

يرحب بعمل املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعب ()1؛

-2

يقرر متديد ولية املقرر اخلاص ملدة ثيث سنواجم إضافية؛
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حيث مجيع الدول عليى التعياون التياع ميع املقيرر اخلياص ومسياعدته يف أدام مهاميه ،وعليى
-3
تقدمي مجيع املعلوماجم اليزمة اليت يطلبها ،وعلى الستجابة لطلباته املتعلقة ابلزايراجم وبتنفيذ تو ياته؛
يطلب إىل األما العاع أن يقدع إىل املقيرر اخلياص ميا يلزميه مين مسياعدة إلزياز وليتيه،
-4
ل سيما بوضع ما يكفس من املوارد البشرية واملادية حتت تصرفه؛
يطلييب إىل املقييرر اخليياص أن يقييدع تقري يرال سيينوايل إىل جملييس حقييوق اإلنسييان واجلمعييية
-5
العامة يغطس مجيع األنشطة املتصلة بوليته بغية حتقيق أقصى املنافع املمكنة من عملية اإلبيغ؛
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ِّ
يقرّر أن يوا ل نظر يف مسألة احلق يف حرية الرأي والتعب وفقال لربانمج عمله.

اجللسة
 19حزيران/يونيه 2020
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[اعتُ ِّمد دون تصويت].
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