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  جملس حقوق اإلنسان
  ونالدورة العشر

   من جدول األعمال٣البند 
ـ  املدن ،تعزيز ومحاية مجيع حقـوق اإلنـسان       ة والـسياسية   ي

   يف التنميةواالقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق

يف حرية التجمع الـسلمي واحلـق يف     ق  املعين باحل  تقرير املقرر اخلاص      
  ماينا كيايحرية تكوين اجلمعيات، 

  موجز    
يقدم املقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية التجمع السلمي واحلـق يف حريـة تكـوين                  

  .١٥/٢١ اجمللس اجلمعيات تقريره املواضيعي األول إىل جملس حقوق اإلنسان عمالً بقرار
يليها يف الفصل الثاين استعراض عام ألنـشطته        ) الفصل األول (ويفتتح تقريره مبقدمة      

  .املنفذة خالل السنة األوىل من واليته
ويسلط األضواء ضمن الفصل الثالث على أفضل املمارسات اليت تعزز وحتمي احلق يف               

وال يشمل احلق يف التجمع الـسلمي       . حرية التجمع السلمي واحلق يف حرية تكوين اجلمعيات       
احلق يف تنظيم جتمع سلمي واملشاركة فيه فحسب، بل ينطوي أيضاً على احلق يف احلماية مـن                 

 يف  أما احلق . وحيمي هذا احلق كذلك األشخاص الذين يرصدون التجمعات السلمية        . التدخل غري املربر  
 مبا يف ذلك احلق يف تكوين مجعيـة         حرية تكوين اجلمعيات فيشمل نطاقه إنشاء مجعية وإهناءها،       

واالنضمام إليها، واحلق يف حرية العمل ويف احلماية من التدخل غري املربر، واحلق يف احلـصول                
الفصل بالتـشديد  وخيتتم هذا . على األموال واملوارد، واحلق يف املشاركة يف تسيري الشؤون العامة   

  . واالعتداء عليهاك حقوق اإلنساناالنتصاف الفعال واحملاسبة على انتهاعلى احلق يف 
ة املعنـيني يف    ـويعرض املقرر اخلاص بإجياز استنتاجاته وتوصياته ألصحاب املـصلح          

  .الفصل الرابع
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  مقدمة  -أوالً  
املقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية التجمع السلمي واحلـق يف           هذا التقرير مقدم من       -١

وهو التقريـر   . ١٥/٢١ عمالً بقرار اجمللس     جملس حقوق اإلنسان  إىل   حرية تكوين اجلمعيات  
 عـرض  وي .٢٠١١مـايو   / أيار ١املواضيعي األول للمقرر اخلاص الذي تسلم مهام منصبه يف          

 / نيـسان  ٣٠ إىل   ٢٠١١مـايو   / أيار ١التقرير أنشطة املقرر اخلاص املضطلع هبا يف الفترة من          
أفضل املمارسات، مبا يف ذلك     " ويسلط األضواء على ما يعتربه املقرر اخلاص         ٢٠١٢ل  ـأبري

تكـوين  احلـق يف    احلق يف حرية التجمع السلمي و     اليت تعزز   املمارسات واخلربات الوطنية،    
  ).من القرار) ب(٥الفقرة " ( وحتميهماياتاجلمع
على ما يفرضه القانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان          " أفضل املمارسات "وال تنطبق     -٢

 من الوثيقة   ١٠الفقرة  ( بل تشمل أيضاً مبادئ تتعدى هذه االلتزامات امللزمة قانوناً           ،فحسب
A/HRC/16/51 .(  رتكز على ممارسة قائمـة   وجيب أن ت،ويقصد هبا األطر القانونية واملؤسسية

أو ناشئة مصدرها املؤسسات احلكومية أو املنظمات احلكومية الدولية أو هيئات املعاهـدات             
  .أو العلماء) أحكام القضاء(الدولية أو احملاكم الدولية أو اإلقليمية أو احمللية 

ناً إىل  وسعياً إىل حتديد أفضل املمارسات من ذلك القبيل، أرسل املقرر اخلاص استبيا             -٣
الدول األعضاء واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واآلليات اإلقليمية حلقـوق اإلنـسان            

انظر الوثيقـة  ( رداً   ٨٧وورد ما جمموعه    . واملنظمات غري احلكومية وسائر أصحاب املصلحة     
A/HRC/20/27/Add.1 .(        ويـشجع  . ويشكر املقرر اخلاص اجلهات اليت ردت على اسـتبيانه

 هنج متوازن أي صاحب مصلحة على العمل معه والتعليق على أي قضايا مشار            ضماناً التباع 
إليها ضمن هذا التقرير مما يكفل أن جتسد أفضل املمارسات احملددة الوضع يف امليدان علـى                

إلعداد " العمل املتاحة داخل اجمللسعناصر "وقد استعان املقرر اخلاص أيضاً بسائر . حنو مالئم
واستند كذلك إىل النـداءات العاجلـة   . ١٥/٢١ملا ينص عليه قرار اجمللس  هذا التقرير وفقاً    

  .ورسائل االدعاءات اليت وجهها املكلفون بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة
ويؤكد املقرر اخلاص أن احلق يف حرية التجمع السلمي واحلق يف حريـة تكـوين                 -٤

وتعزيز أحدمها لآلخر ميثالن أيـضاً      اجلمعيات على الرغم من ترابطهما الواضح وتشابكهما        
وخيضع هذان احلقان يف الواقع ويف معظم احلاالت لنوعني خمـتلفني مـن             . حقني منفصلني 

 حتديات خمتلفة مما ينطوي على ضـرورة        ، كما هو مبني يف هذا التقرير      ،التشريع ويواجهان 
 أفضل املمارسـات  وعليه، يتناول هذا التقرير على التوايل. تناول كل واحد منهما على حدة 

املتعلقة باحلق يف التجمع السلمي وأفضل املمارسات املتعلقـة بـاحلق يف حريـة تكـوين                
  .اجلمعيات

ع للحقوق موضع النظر، ال يقصد هبذا التقريـر  ـاق الواسـوأخذاً يف االعتبار النط   -٥
 لألطـر    بل يستهدف باألحرى تقدمي استعراض عام أول       ،وال يراد منه أن يكون جامعاً وافياً      
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روحـاً  قوق اإلنسان   حلالقانونية واملؤسسية اليت ينبغي اعتمادها وتنفيذها من أجل االمتثال          
  .يف سياق احلق يف حرية التجمع السلمي واحلق يف حرية تكوين اجلمعياتونصاً 

وعلى الرغم من ارتباط هذا التقرير بأفضل املمارسات، يعتقد املقرر اخلاص أنه من               -٦
يف االعتبار أن احلق يف التجمع السلمي واحلق يف حرية تكوين اجلمعيات مها             املهم أن يوضع    

حقان يرفض منحهما كلياً أو جزئياً وفقاً ملا لوحظ يف عدة بلـدان لـدى       معينة  يف سياقات   
  .صياغة التقرير

  نشطةاأل  -ثانياً  

  رسائلال  -ألف  
 ٣٠ إىل   ٢٠١١و  ـماي/ر أيا ١ رسالة يف الفترة من      ١٤٠أرسل املقرر اخلاص ما جمموعه        -٧

وترد املالحظات اخلاصة بالبلدان اليت وجهت إليها الرسـائل طـوال           . ٢٠١٢أبريل  /نيسان
  ).A/HRC/20/27/Add.4الوثيقة (ذا التقرير هلالسنة يف إضافة 

  الزيارات القطرية  -باء  
ويشكر . ٢٠١١مايو  /أيار ١ طلباً إلجراء زيارات قطرية منذ       ٤١أرسل املقرر اخلاص      - ٨

ـ  / شباط١٣ إىل ٦ن ـحكومة جورجيا على تعاوهنا خالل بعثته القطرية األوىل م     ٢٠١٢رباير ـف
ويشكر ).  لالطالع على االستنتاجات والتوصيات النهائية     A/HRC/20/27/Add.2انظر الوثيقة   (

وغواتيماال وقريغيزستان وملديف واململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى        وتونس  أيضاً أذربيجان   
 غري أنه يعرب عن أسفه الشديد لعدم        ،على توجيه دعوات الزيارة    وهندوراس   ندا الشمالية وآيرل
 ٢٠١١ديـسمرب    / كانون األول  ١ اجلمهورية العربية السورية على رسالته املؤرخة     حكومة  رد  

خالل "وة إىل إجراء بعثة     ـاليت اقترح ضمنها تواريخ إلجراء بعثة بعد أن وجهت احلكومة دع          
  ]".٢٠١٢[ من عام األشهر األوىل

  املشاركة يف أحداث خمتلفة  -جيم  
ساعدتاه على حشد اإلسهامات الالزمة      يف مشاورتني إقليميتني     املقرر اخلاص شارك    -٩

مكتـب املؤسـسات    إلعداد هذا التقرير ونظمهما كل من مؤسسة دار حقوق اإلنـسان و           
ان واخلدمـة الدوليـة      ومعهد القاهرة لدراسات حقوق اإلنس     ،الدميقراطية وحقوق اإلنسان  

وأتيحت له الفرصة لاللتقاء مبمثلني من اجملتمع املدين منـتمني          .  على التوايل  ،حلقوق اإلنسان 
 وبولنـدا   والبوسـنة واهلرسـك    أرمينيـا و وأذربيجاناالحتاد الروسي   إىل بلدان من مجلتها     
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كة املتحدة   وجورجيا وسويسرا وصربيا وكرواتيا واململ     ومجهورية مولدوفا وبيالروس وتركيا   
يف  تبليـسي يف  كازاخـستان   ووقريغيزستان  وبناشطني من تركمانستان    والنرويج وهنغاريا،   

 ١٣وشـارك يف    . معهد اجملتمع املفتوح   بالتعاون مع    ٢٠١٢فرباير  / شباط ٤ إىل   ٢من  الفترة  
 يف مشاورة إقليمية عقدت يف القاهرة ومجعت املدافعني عن حقوق ٢٠١٢أبريل / نيسان١٤و

 املدافعني عن   الةحب ة املعني ة اخلاص ة واملقرر ، من منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا      اإلنسان
 واملقرر اخلاص املعين باملدافعني عن حقوق اإلنسان والتابع للجنة األفريقيـة            ،حقوق اإلنسان 

  .حلقوق اإلنسان والشعوب
ة الدول األمريكية يف    املؤمترات، التقى املقرر اخلاص باألمني العام ملنظم      وبالنسبة إىل     -١٠

 / أيلـول  ١٦ إىل   ١٤ وشارك يف الفترة مـن       .٢٠١١ هيولي/ متوز ١٢واشنطن العاصمة يف    
 يف منتدى دبلن السادس للمدافعني عن حقوق اإلنسان الذي نظمته مؤسسة            ٢٠١١سبتمرب  

وحضر يف الفتـرة    . ة الدولية حلماية املدافعني عن حقوق اإلنسان      ـ املؤسس -اخلط األمامي   
املطالبة حبيز اجملتمـع    : محاية الدميقراطية " مؤمتر   ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٣ إىل   ٢١من  

الذي نظمه مركز مشاركة املـواطنني يف االحتـاد األفريقـي وعقـد يف              " املدين يف أفريقيا  
املنتدى الرفيع  يف ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٣٠وشارك يف . يف جنوب أفريقياجوهانسربغ 

كما شارك  . ة كوريا ـان يف مجهوري  ـ الذي عقد يف بوس     بشأن فعالية املعونة   عراباملستوى ال 
 يف مشاورة أجريت يف أديس أبابا بـني املكلفـني           ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ١٨ و ١٧يف  

 التابعني لألمم املتحدة واللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان        اإلجراءات اخلاصة بواليات يف إطار    
 مؤمتر ويلتون بارك    ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ٢٨ إىل   ٢٦ة من   وحضر يف الفتر  . والشعوب

 االحتجاجات الـسلمية حجـر    " الذي نظمته حكومتا النرويج وسويسرا حتت شعار         ٢٠١٢لعام  
، ٢٠١٢مـارس   / آذار ١٥ و ١٤ ويف   ."ما هي سبل التصدي للتحديات؟    : أساس الدميقراطية 

منظمات اجملتمع املدين وحقـوق   "ار  مؤمتر رئاسة االحتاد األورويب الذي عقد حتت شع       حضر  
 ،٢٠١٢مـارس   / آذار ١٦ ويف   .يف كوبنهاغن ونظمته شبكة كونكورد دامنـرك      " اإلنسان والتنمية 

  .مؤمتر الذكرى السنوية اخلمسني لوزارة خارجية الدامنرك الذي عقد يف كوبنهاغنحضر 
 ،١٧/١٢٠س   عمالً مبقرر اجملل   ،٢٠١١سبتمرب  / أيلول ١٣وشارك املقرر اخلاص يف       -١١

 السلمية نظمت   االحتجاجاتيف حلقة نقاش بشأن تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف سياق           
 ألمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان     امفوضية  وأعدت  . خالل دورة اجمللس الثامنة عشرة    

  ).A/HRC/19/40الوثيقة (تقريراً موجزاً عن املناقشة 
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 يف حرية التجمع الـسلمي واحلـق يف         أفضل املمارسات املتعلقة باحلق     -ثالثاً  
  حرية تكوين اجلمعيات

  ةبادئ املشتركامل  -ألف  

  اإلطار القانوين  -١  
احلق يف حرية التجمع السلمي واحلق يف حرية تكوين اجلمعيات مها عبارة عن وسيلة    -١٢

الن عنـصرين   ثميو. ملمارسة عدة حقوق مدنية وثقافية واقتصادية وسياسية واجتماعية أخرى        
التعبري عن آرائهم   "ألهنما ميكنان األفراد من رجال ونساء من        ني من عناصر الدميقراطية     اسيأس

االقتـصادية  السياسية واملشاركة يف األعمال األدبية والفنية وغريها من األنشطة الثقافيـة و           
، وتشكيل النقابات    وغريها من املعتقدات   االجتماعية، واملشاركة يف ممارسة الشعائر الدينية     و

"  ومساءلة هـؤالء القـادة     واالنضمام إليها، وانتخاب القادة لتمثيل مصاحلهم     والتعاونيات  
وجيعلهما هذا الترابط والتشابك مع حقوق أخرى مؤشرين        ). ١٥/٢١ديباجة قرار اجمللس    (

  .دولة للتمتع بالعديد من حقوق اإلنسان األخرىالقيمني الحترام 
يف احلق يف حرية التجمع الـسلمي و     شخص لكل" جمدداً أن    ١٥/٢١ويؤكد القرار     -١٣

 من  ٢وجيب قراءة هذا البند مقروناً باملادة       ). اخلط املائل مضاف للتوكيد   " (تكوين اجلمعيات 
تتعهد كل دولة طرف    " :العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية اليت تنص على اآليت         

 األفراد املوجودين   جلميعلة هذه احلقوق    يف هذا العهد باحترام احلقوق املعترف هبا فيه، وبكفا        
يف إقليمها والداخلني يف واليتها، دون أي متييز بسبب العرق، أو اللون، أو اجلنس، أو اللغة،                
أو الدين، أو الرأي السياسي أو غري السياسي، أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الثـروة،             

 من العهد   ٢٦ واملادة   ،)مضاف للتوكيد اخلط املائل   " (أو النسب، أو غري ذلك من األسباب      
ل جلميع األشخاص على السواء محاية فعالة من التمييز ألي سـبب مـن              ـنفسه اليت تكف  

القصر والـشعوب   على فئات من بينها     وينطبق ذلك   . ٢األسباب املنصوص عليها يف املادة      
أخرى معرضـة   األصلية واملعوقني واألشخاص املنتمني إىل جمموعات األقليات أو جمموعات          

انظر قـرار   (ية  ان من ضمنها ضحايا التمييز على أساس امليل اجلنسي أو اهلوية اجلنس           ،للخطر
 ،أو املهاجرين  )١( وغري املواطنني الذين يشملون عدميي اجلنسية أو الالجئني        ،)١٧/١٩اجمللس  

يف حرية  واحلق يف حرية التجمع السلمي واحلق       . واجلمعيات مبا فيها اجملموعات غري املسجلة     
 ،تكوين اجلمعيات مها حقان رئيسيان من حقوق اإلنسان يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان            

  . من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان٢٠جمسدان يف املادة 

__________ 

 . من االتفاقية املتعلقة مبركز الالجئني١٥املادة  )١(



A/HRC/20/27 

7 GE.12-13584 

 من العهد الـدويل اخلـاص       ٢١واحلق يف حرية التجمع السلمي مكفول يف املادة           -١٤
ويتجلـى  . ٢٢رية تكوين اجلمعيات فتضمنه املادة      أما احلق يف ح    ،باحلقوق املدنية والسياسية  

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة          ٨هذان احلقان أيضاً يف املادة      
تـشمل   )٣( وإقليمية حمددة أخرى حلقوق اإلنسان  )٢(والثقافية ويف معاهدات أو صكوك دولية     

هيئات اجملتمع يف تعزيز ومحاية حقـوق       اإلعالن املتعلق حبق ومسؤولية األفراد واجلماعات و      
  ).٥املادة  (اإلنسان واحلريات األساسية املعترف هبا عاملياً

يف التجمع السلمي واحلق يف حرية تكوين اجلمعيات حقني مطلقـني           وال يعترب احلق      -١٥
ـ  ـوي.  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       ٤وفقاً للمادة    وح يف  ـرد بوض

لقيود معينة  "أن هذين احلقني ميكن أن خيضعا       )  من منطوق القرار   ٤الفقرة   (١٥/٢١ القرار
ينص عليها القانون وتكون ضرورية يف اجملتمعات الدميقراطية لصون األمن الوطين أو السالمة             
العامة أو حفظ النظام العام أو محاية الصحة العامة أو األخالق العامـة أو محايـة حقـوق                  

  ".ماآلخرين وحرياهت
فقط مما يعين بوضوح ضرورة     " معينة"تطبيق قيود   جواز  ويشدد املقرر اخلاص على       -١٦

ويشري إىل التعليق العام    . أن تعترب احلرية القاعدة والقيود املفروضة عليها استثناء على القاعدة         
ينبغي للـدول، لـدى     : "للجنة املعنية حبقوق اإلنسان بشأن حرية التنقل      ) ١٩٩٩(٢٧رقم  
، أن تسترشد دائماً باملبدأ القائل بعـدم إعاقـة          ... ها القوانني اليت تنص على القيود     اعتماد

وجيب أال تقلب العالقة بني احلق والقيـد، بـني القاعـدة          ...  جوهر احلق من جراء القيود    
ونتيجة لذلك، جيب استيفاء مجيع الشروط املذكورة أعاله عندما ترغب الدول           ". واالستثناء

ويتعني بالتايل أن تربر أي قيود على أساس إحدى املصاحل          . ى هذين احلقني  يف فرض قيود عل   
ـ   ،"ينص عليها القانون  "أن  أي  ( وتستند إىل قاعدة قانونية      ،احملدودة املشار إليها أعاله     ويـ مما ينط

ضرورية يف  "وتكون  ) على وجوب إتاحة القانون وصياغة أحكامه على وجه كاف من الدقة          
  ".يةاجملتمعات الدميقراط

 ‘ضروري‘ال تعين كلمة    "،  نظمة األمن والتعاون يف أوروبا    ووفقاً للوصف املوجز مل     -١٧
 أو  ‘مفيـد ‘ وال تتحلى مبرونة عبارات مثل       ،‘أساسي‘ أو   ‘ضروري على اإلطالق  ‘أن األمر   

وعندما تظهر مثل   . )٤(" للتدخل ‘حاجة اجتماعية ملحة  ‘ بل تعين باألحرى أن هناك       ‘مالئم‘
دود ـالجتماعية امللحة، فعلى الدول أن تضمن اندراج أي تدابري تقييدية يف ح           هذه احلاجة ا  
__________ 

منظمة العمل الدوليـة    اتفاقية   و ،شكال التمييز ضد املرأة   اء على مجيع أ   ـة القض ـن اتفاقي ـم) ج(٧املادة   )٢(
  .احلرية النقابية ومحاية حق التنظيماملتعلقة ب) ١٩٤٨(٨٧رقم 

 .امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب من ١١غري واردة يف املادة " السلمي"جدير بالذكر أن كلمة  )٣(
ـ    وق اإلنسان ـقراطية وحق مكتب املؤسسات الدمي  /منظمة األمن والتعاون يف أوروبا     )٤( : ايلـ، انظر املرجع الت

Key Guiding Principles of Freedom of Association with an Emphasis on Non-Governmental 

Organizations, para. 5. 
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العريقـة أن   أحكام القضاء   ويف هذا الصدد، تؤكد     ". اجملتمعات الدميقراطية "ما هو مقبول يف     
وعليه، ال ميكن أن    . )٥("بالتعددية والتسامح واالنفتاح  "اجملتمعات الدميقراطية ال وجود هلا إال       

وعالوة على .  الوجود الفعلي هلذه الصفات عند فرض القيود على هذين احلقني      تقوض الدول 
للجنة املعنية حبقوق اإلنـسان     ) ٢٠٠٤(٣١ذلك، يشري املقرر اخلاص إىل التعليق العام رقم         

دول األطراف يف العهد الذي ينص على       ـبشأن طبيعة االلتزام القانوين العام املفروض على ال       
ل، أن تقيم الدليل على ضـرورهتا       ـعند فرضها أية قيود من هذا القبي      على الدول،   : "ما يلي 

وأال تتخذ من التدابري إال ما يكون متناسباً مع السعي إىل حتقيق األهداف املـشروعة بغيـة                 
  ).٦الفقرة " (ضمان محاية احلقوق املنصوص عليها يف العهد محاية مستمرة وفعالة

لدعايات للحرب أو الدعوة إىل الكراهية القوميـة  وإضافة إىل ذلك، ينبغي أن تعترب ا   -١٨
 مـن   ٢٠املادة  (أو العنصرية أو الدينية اليت تشكل حتريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف              

أو األعمال اليت هتدف إىل إهدار احلقوق أو        ) العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     
  .فقط أموراً غري مشروعة) ٥املادة (وق اإلنسان احلريات اجملسدة يف القانون الدويل حلق

كما يشدد املقرر اخلاص بصفة خاصة على ضرورة أن تكفل الدول جلميع األفـراد                -١٩
احلق يف احلياة واحلق يف عدم التعرض للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية         

 ممارسة احلـق يف حريـة تكـوين         أو املهينة يف كل ظرف وكل زمان مبا يف ذلك يف سياق           
ويـذكر  .  من العهـد   ٤اجلمعيات واحلق يف حرية التجمع السلمي وفقاً ملا تنص عليه املادة            

املقرر اخلاص بأن احلق يف حرية التجمع السلمي واحلق يف حرية تكوين اجلمعيات مها حسب               
أن "طوارئ نظراً إىل    اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان حقان غري قابلني لالنتقاص إبان حاالت ال          

 يكفي بوجه عام يف مثل هـذه        ...التجمع  حرية  ... احتمال تقييد بعض حقوق العهد مثل       
  .)٦("احلاالت وأن مقتضيات الوضع ال تربر أي حالة من حاالت عدم التقيد باألحكام املعنية

 سياق ممارسة هذين احلقني  -٢  

وين اجلمعيات حقان مكفـوالن     احلق يف حرية التجمع السلمي واحلق يف حرية تك          -٢٠
ويف العديد من الدول، هناك أيضاً قوانني حملية حمددة ختضع هلا           . يف الدستور يف معظم البلدان    

ممارسة هذين احلقني إال أن التشريعات احمللية السارية يف حاالت عدة صنفت أسباباً أخـرى              
نسان أو أسـباباً يكتنفهـا      إضافة إىل األسباب املنصوص عليها يف القانون الدويل حلقوق اإل         

كما حيذر من . وحيذر املقرر اخلاص من التفسري التعسفي ملثل هذه األسباب للتقييد . الغموض
  .سياق يتعثر فيه التمتع هبذين احلقني تعثراً مجاً

__________ 

 كانون  ٧،  5493/72، الشكوى رقم    هنديسايد ضد اململكة املتحدة   ، قضية   احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان    )٥(
  .٤٩، الفقرة ١٩٧٦يسمرب د/األول

  .٥بشأن عدم التقيد بأحكام العهد أثناء حاالت الطوارئ، الفقرة ) ٢٠٠١(٢٩التعليق العام رقم  )٦(
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ند إىل مكافحة اإلرهاب املشروعة واعتبارات أمنية أخرى لتربير اعتمـاد           وقد استُ   -٢١
 أخرى أشد صرامة إلبطال احلق يف حرية التجمع السلمي واحلق           حاالت الطوارئ أو قواعد   
خدمت لوائح تنظيمية طارئة يف عدة حاالت لتشديد القيود         واسُت. يف حرية تكوين اجلمعيات   

ويف مناسبات خمتلفة، شدد املقرر     . على حريات التجمع السلمي وتكوين اجلمعيات والتعبري      
ن واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب       حقوق اإلنسا ومحاية  اخلاص املعين بتعزيز    

 االستثنائية يف   لتدابريل تلجأ   الّأينبغي للدول   : "ضمن تقرير مقدم إىل اجلمعية العامة على اآليت       
ن التدابري التقييدية كما هو منصوص عليهـا يف         إبل   ،عجمال حرية تكوين اجلمعيات والتجم    

" اسية كافية يف أي مكافحـة فعالـة لإلرهـاب         العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسي     
  ).٥٣، الفقرة A/61/267الوثيقة (

سياقات خاصة ببلدان معينة أحياناً احلق يف حرية التجمع السلمي واحلق يف            ُتسقط  و  -٢٢
ففي حاالت الرتاعات املسلحة، قد يواجه أفراد يرغبون يف التجمع          . حرية تكوين اجلمعيات  

 من أجل تلبية االحتياجات الطارئة أو الدعوة إىل وضع حـد            وتكوين اجلمعيات حبرية حىت   
  .للعنف قيوداً صارمة من احملتمل أن تتمثل يف حرماهنم املتشدد من حقوقهم

وقد يؤثر سياق االنتخابات أيضاً تأثرياً شديداً يف احلق يف حرية التجمع الـسلمي                -٢٣
منهجي على التجمعـات أو     واحلق يف حرية تكوين اجلمعيات وال سيما عندما يفرض حظر           

 شفافة وعادلة وتـدافع     يةانتخابتدعو إىل عمليات    عندما يتعرض أفراد ناشطون يف مجعيات       
  .عن مبادئ الدميقراطية للمضايقة والتخويف بسبب نشاطهم املدين

  )٧(أفضل املمارسات املتعلقة باحلق يف حرية التجمع السلمي  -باء  

  تعريف التجمع السلمي  -١  
ويشمل . هو احتشاد متعمد ومؤقت يف مكان خاص أو عام لغرض معني          " عالتجم"  -٢٤

 أو املـسريات أو االحتـشادات       )٨(بالتايل املظاهرات أو االجتماعات الداخلية أو اإلضرابات      
صياغة وللتجمعات دور نابض باحليوية يف حشد السكان و       . اجلماهريية أو حىت االعتصامات   

 واألهم من ذلك التأثري يف السياسات ، االحتفال باألحداثوالتعبري عن املطامح وتيسري   املظامل  
  .العامة للدول

__________ 

مكتـب   و نظمة األمـن والتعـاون يف أوروبـا       املبادئ التوجيهية مل  يستند املقرر اخلاص استناداً موسعاً إىل        )٧(
 OSCE/ODIHR Guidelines on( الـسلمي   بشأن حرية التجمـع املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان

Freedom of Peaceful Assembly, 2007, Warsaw, second ed. ( اليت يعترب أهنا أرقى جمموعة من املمارسات
  .اجليدة املتاحة يف فترة صياغة التقرير

 .عدد الكلماتاحلد األقصى للن يتناول التقرير اإلضرابات بسبب  )٨(
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م املقرر اخلاص بأن القانون الدويل حلقوق اإلنسان ال حيمـي إال التجمعـات            ويسلّ  -٢٥
. )٩( أي التجمعات غري العنيفة اليت يبدي املشاركون فيها نوايا سلمية ينبغي افتراضها            ،السلمية
ال يفقد فرد حقه يف التجمع الـسلمي نتيجـة         "،  وبية حلقوق اإلنسان  لمحكمة األور ووفقاً ل 

ألعمال عنف متفرقة أو أفعال أخرى مستحقة للعقاب يرتكبها أشـخاص آخـرون أثنـاء               
  .)١٠("ظاهرة إذا ظل الفرد املعين مساملاً يف نواياه أو سلوكهامل

 احلق يف تنظيم جتمع سلمي واملشاركة فيه  -٢  

ص االفتراض املؤيد لتنظيم جتمعات سلمية كممارسة مـن أفـضل           يعترب املقرر اخلا    -٢٦
منظمة األمن والتعـاون يف      حسبما شدد عليه فريق اخلرباء املشترك بني         ،املمارسات أساساً 

. واملعين حبرية التجمـع الـسلمي       الدميقراطية وحقوق اإلنسان   مكتب املؤسسات  و أوروبا
ل هذا االفتـراض بتجـسيده إمـا يف          مث )١١("أن يرسي القانون بوضوح وصراحة    "وينبغي  

كما هو احلـال عليـه يف       (لتجمعات السلمية   ظمة ل النصوص الدستورية وإما يف القوانني املن     
  ).أرمينيا ورومانيا مثالً

ويشدد املقرر اخلاص على أن التمتع باحلق يف تنظيم جتمعات سلمية واملشاركة فيها               -٢٧
ويف هذا املضمار، يـسلط     . تيسري ممارسة هذا احلق   يفترض أن تفي الدولة بالتزامها اإلجيايب ب      

التجمعات يف أرمينيا الذي ينص على التزام الـشرطة بتيـسري           املعين ب األضواء على القانون    
ويالحظ أيضاً مع االهتمـام بيـان مفتـشية    ). ٣٢املادة  من ٢الفقرة (التجمعات السلمية  

 الذي ذكرت فيـه     ، تقييم مستقلة   وهي مؤسسة  ،صاحبة اجلاللة للشرطة يف اململكة املتحدة     
عترف باالفتراض املؤيد لتيسري االحتجاجات السلمية      تأن الشرطة كمركز خدمات     "املفتشية  

  .)١٢("عتمدهتبوصفه املنطلق الصحيح حلفظ األمن أثناء االحتجاجات و
ويعتقد املقرر اخلاص أن ممارسة احلريات األساسية ال ينبغي أن تكـون مرهونـة                -٢٨

إشعار مسبق  ب بل   ،)حسبما يرد صراحة يف الدستور اإلسباين     (بق من السلطات    بتصريح مس 
كأقصى إجراء يكون أساسه املنطقي متكني السلطات احلكومية من تيسري ممارسة احلـق يف              

 السالمة العامة وحفظ النظـام العـام      حرية التجمع السلمي واختاذ التدابري الرامية إىل صون         
وينبغي أن خيضع هذا اإلشعار لتقييم التناسـب دون         . )١٣(ماآلخرين وحرياهت ومحاية حقوق   

__________ 

  .Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly, p. 33: انظر املرجع التايل )٩(
 ).٢٠٠٤ (61821/00، الشكوى رقم زيليرببرغ ضد مولدوفا، قضية احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان )١٠(
 .Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly, p. 13: انظر املرجع التايل )١١(
 .قريرذا التهل ١انظر بيان اململكة املتحدة الوارد يف اإلضافة  )١٢(
جلنة البلدان األمريكية حلقوق  وتقرير ،Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly, p .63انظر املرجع  )١٣(

  .٥٧، الفقرة OEA/Ser.L/V/II.124: املدافعني عن حقوق اإلنسان يف األمريكتنيحالة  عن اإلنسان



A/HRC/20/27 

11 GE.12-13584 

 ساعة مثالً قبـل     ٤٨ ويفرض تقدميه يف موعد أقصاه       )١٤(اإلفراط يف اإلجراءات البريوقراطية   
وإندونيـسيا  وإجراء اإلشعار نافذ يف عدة بلدان مبا فيها أرمينيا          . اليوم املقرر لتنظيم التجمع   

وكندا وكوت ديفوار واملغرب    دة والسنغال وصربيا وفنلندا     والربتغال ومجهورية ترتانيا املتح   
رض تقدمي إشعار مسبق كحالة مثالية      ـغي ف ـوال ينب . ةـواألرض الفلسطينية احملتل  والنمسا  

ويف . )١٥(إال لدى تنظيم اجتماعات كربى أو اجتماعات قد تعرقل حركة السري على الطرق            
 شخصاً دون تقدمي    ٥٠ املشاركني فيه عن     مجهورية مولدوفا، جيوز تنظيم أي جتمع يقل عدد       

 وقد هنض االنتقال من إجراء التصريح إىل إجراء اإلشعار بزيادة عدد األفـراد              ،إشعار مسبق 
ويف هذا السياق، يعرب املقرر اخلاص عـن  . الذين ميارسون حقهم يف حرية التجمع السلمي   

ب استفتاء أجري يف كـانتون      املظاهرات الذي اعتمد مؤخراً مبوج    املعين ب أسفه ألن القانون    
 فرنك سويسري على ١٠٠ ٠٠٠جنيف يف سويسرا ينص على فرض غرامة تصل قيمتها إىل   

  .)١٦(أي شخص ال يطلب تصرحياً بالتظاهر أو ال حيترم مضمون التصريح يف مجلة أمور
عن توجيه إشعار إىل الـسلطات، ال ينبغـي أن حيـل        ما  وإذا ختلف منظمو جتمع       -٢٩

وأن تفرض على املـنظمني عقوبـات       ) كما هو احلال عليه يف النمسا مثالً      (ياً  التجمع تلقائ 
وينطبق ذلك على وجه اخلصوص     . جنائية أو عقوبات إدارية مآهلا دفع الغرامات أو السجن        

يف حالة التجمعات العفوية عندما يعجز املنظمون عن االمتثال لشرط اإلشـعار الـالزم أو               
ويف هذا السياق، يدرج املقـرر      .  ال ميكن حتديد هويته    عندما ال يوجد أي شخص منظم أو      

اخلاص يف عداد أفضل املمارسات التشريعات اليت تسمح بتنظيم جتمعـات عفويـة ينبغـي          
وهذا ما حيصل مثالً يف أرمينيا وإستونيا وأملانيا ومجهورية         . إعفاؤها من إجراء اإلشعار املسبق    

 على  ة حلقوق اإلنسان  ـة األوروبي ـحملكم ا ددتـويف هذا املضمار، ش   . مولدوفا وسلوفينيا 
يف سياق الظروف اخلاصة عندما ميكن تربير رد فوري على حـدث سياسـي يف               : "ما يلي 

شكل مظاهرة، يعترب قرار حل التجمع السلمي الناتج عن ذلك حبجة عدم توجيه اإلشـعار               
التجمع قيـداً  املسبق الالزم فقط دون ظهور أي سلوك غري قانوين يف صفوف املشاركني يف            

  .)١٧("غري متناسب يفرض على حرية التجمع السلمي
ويف حالة التجمعات املتزامنة املنظمة يف املكان نفسه ويف الوقت ذاته، يعترب املقـرر                -٣٠

 وتيسريها كلمـا    تهااخلاص أن من املمارسات اجليدة السماح بتنظيم مجيع األحداث ومحاي         
اليت هتدف إىل التعبري عن االستياء من الرسـالة الـيت       أما يف حالة املظاهرات املضادة      . أمكن

__________ 

مكتـب املؤسـسات الدميقراطيـة       و وبامنظمة األمن والتعاون يف أور    انظر تقرير فريق اخلرباء املشترك بني        )١٤(
 .ذا التقريرهل ١ الوارد يف اإلضافة وحقوق اإلنسان

 .Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly, p. 63: انظر املرجع التايل )١٥(
 .٢٠١٢مايو /هذا القانون هو موضع دعوى استئناف أمام احملكمة االحتادية السويسرية اعتباراً من أيار )١٦(
واملقصود ). ٢٠٠٧ (25691/04، الشكوى رقم    بوكتا ضد هنغاريا  ، قضية   روبية حلقوق اإلنسان  احملكمة األو  )١٧(

 ".يربر فيها رد فوري على حدث جار يف شكل مظاهرة"احلاالت اليت " الظروف اخلاصة"بعبارة 
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تنقلها جتمعات أخرى، فينبغي أن تنظم مثل هذه املظاهرات دون أن تـثين املـشاركني يف                
ويف هذا الصدد، تـضطلع     . التجمعات األخرى عن ممارسة حقهم يف حرية التجمع السلمي        

  .حداث وتيسريهاالسلطات املعنية بإنفاذ القانون بدور حاسم يف محاية األ
ال ينبغـي أن    "وخبصوص مسؤوليات منظمي التجمعات، يرى املقرر اخلاص أنـه            -٣١

على غرار  (ما  عامة خالل جتمع    الدمات  اخليتحمل املنظمون أي تكاليف مالية متصلة بتوفري        
خدمات حفظ األمن واخلدمات الطبية وغريها من التـدابري الـصحية والتـدابري املتعلقـة               

دفع أي رسـوم حلمايـة التجمعـات يف         ُتواملقرر اخلاص على علم بأنه ال       . )١٨()"بالسالمة
ضرورة عدم اعتبار منظمي التجمعات واملشاركني فيهـا        "واألهم من ذلك هو     . )١٩(النمسا

...  عن السلوك غري القانوين الصادر عن أشخاص آخرين       ) أو حتميلهم املسؤولية  (مسؤولني  
يل متعهدي التجمعات املسؤولية عن حفظ النظـام        ضرورة عدم حتمليهم وحتم   ] فضالً عن [

ويعترب املقرر اخلاص أن من املمارسات اجليدة عند االقتضاء االستعانة مبتعهـدين            . )٢٠("العام
 أي بأشخاص يساعدون املنظمني على إعالم اجلمهور وتوجيهـه يف           ،تجمعاليعينهم منظمو   

املتعهدين بوضوح وتوفري التدريب وينبغي التمكن من التعرف على . مجلة أمور خالل احلدث  
  .املالئم هلم

ويالحظ املقرر اخلاص االستخدام املتزايد لشبكة اإلنترنت وال سـيما شـبكات              -٣٢
اإلعالم االجتماعية وسائر وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كأدوات أساسية متكن          

 الدول القيود علـى     وعلى الرغم من ذلك، شددت بعض     . األفراد من تنظيم جتمعات سلمية    
ويف هذا املضمار، يشري املقـرر      . هذه األدوات لردع املواطنني أو منعهم من ممارسة حقهم        

اخلاص إىل تقرير أعده مؤخراً املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري               
شبكة تخدام  إمكانية اس أن تضمن كل الدول تواصل      ] "ضرورة[وقدم فيه توصيات من بينها      

الوثيقـة  " (اإلنترنت على الدوام مبا يف ذلـك خـالل فتـرات االضـطرابات الـسياسية              
A/HRC/17/27   غري خاضعة  ووجوب أن تتوىل سلطة قضائية خمتصة أو هيئة          "،)٧٩، الفقرة

 مهمة اختاذ أي قرار بشأن مضمون شروعي تأثري سياسي أو جتاري أو أي تأثري آخر غري مأل
  ).٧٠الفقرة " (الذي ينبغي منعه] املواقع اإللكترونية[ على املواد املنشورة

  
  

__________ 

ـ      و منظمة األمن والتعاون يف أوروبا    انظر تقرير فريق اخلرباء املشترك بني        )١٨( ة مكتـب املؤسـسات الدميقراطي
  .ذا التقريرهل الوارد يف اإلضافة وحقوق اإلنسان

  .انظر تقرير املؤسسة الوطنية النمساوية حلقوق اإلنسان )١٩(
مكتـب املؤسـسات الدميقراطيـة       و منظمة األمن والتعاون يف أوروبا    انظر تقرير فريق اخلرباء املشترك بني        )٢٠(

  .وحقوق اإلنسان
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 احلق يف احلماية من التدخل غري املربر  -٣  

  االلتزام اإلجيايب  )أ(  
يشدد املقرر اخلاص على أنه يقع على عاتق الدول التزام إجيايب حبماية التجمعـات                -٣٣

ني يف التجمعات الـسلمية مـن       ويشمل هذا االلتزام محاية املشارك    . السلمية على حنو فعال   
األفراد أو جمموعات األفراد مبن فيهم العمالء احملرضـون واملتظـاهرون املنـاوئون الـذين               

ويضم هؤالء األفراد أشخاصـاً ينتمـون إىل        . يستهدفون تعطيل هذه التجمعات أو تشتيتها     
تعهدوها على  وال ينبغي أن يأخذ منظمو التجمعات وم      . نيابة عنه اجلهاز احلكومي أو يعملون     

ويعتقد املقرر اخلاص أنه ينبغي أن تنص التشريعات احمللية صراحة ودوماً           . عاتقهم هذا االلتزام  
 على مثل هذه املسؤولية كما هو احلال عليه يف بلدان من ضمنها مجهورية مولدوفا وسلوفينيا              

عاد احملرضني   الشرطة إب  سؤويلويف أرمينيا، جيوز ملنظمي التجمعات أن يطلبوا من م        . وصربيا
حىت وإن كان تنفيذ هذا احلكم يف الواقع يسبب إشكاالً يف بعض األحيان (من مكان التجمع    

ويرى املقرر اخلاص أن من املمارسات اجليـدة إنـشاء وحـدة            ). حسبما تفيد به التقارير   
يف إسـتونيا راميـة إىل محايـة        ) شرطة مكافحة الشغب  (لالستجابة السريعة تابعة للشرطة     

 على أساليب فصل    دربة وم ،هرين املساملني من اعتداءات احملرضني واملتظاهرين املناوئني      املتظا
  .احملرضني الرئيسيني عن املتظاهرين املساملني

ويعرب املقرر اخلاص عن بالغ قلقه بشأن التجمعات السلمية اليت مل يصرح هبـا أو                 -٣٤
رين وبيالروس ومجهورية إيران    جرى تشتيتها باستخدام العنف يف عدد من البلدان مثل البح         

  .)٢١( ومالويوالصني وماليزيا ومصروسري النكا   واجلمهورية العربية السوريةاإلسالمية 
ان ـ من اإلعالن العاملي حلقـوق اإلنـس       ٣املادة  (وينبغي أن يكون احلق يف احلياة         -٣٥

ـ واحلـق يف    )  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       ٦واملادة   دم التعـرض   ع
ـ    ٥املادة   (للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة          الن ـ مـن اإلع

فظ أمن التجمعات العامة وفقاً ملا ذكرتـه        حل ظمنياملبدأين الشاملني املن  )  من العهد  ٧واملادة  
ـ عد   أي مدونة قوا   ،ويف هذا الصدد، هتدف أحكام القوانني غري امللزمة       . عدة بلدان  سلوك ال

 بـشأن واملبـادئ األساسـية     ) ٣ و ٢وال سيما املادتان     (، بإنفاذ القانون  كلفنيلموظفني امل ل
خـصوصاً  ( إنفاذ القـانون  بكلفـنيامل وظفنيامل جانباستخدام القوة واألسلحة النارية من      

 إىل توجيه هؤالء املوظفني عندما يتولون حفظ أمـن االحتجاجـات            )١٣ و ٩ و ٤املبادئ  
ال ميكـن   " أنه   حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان     ويف هذا املضمار، ذكرت      .السلمية

وجيـب علـى الدولـة أن       ...  التذرع مبسألة حفظ األمن العام لتربير انتهاك احلق يف احلياة         
__________ 

ة أفاد هبا املكلفون بواليات يف إطـار اإلجـراءات          انظر يف مجلة أمور التقارير عن ملخصات حاالت فردي         )٢١(
 والبيانـات   ، والتقارير عن املالحظات بشأن الرسائل املوجهة إىل احلكومات والـردود املتـسلمة            ،اخلاصة

 .الصحفية الصادرة عن هؤالء املكلفني بواليات وموظفي األمم املتحدة رفيعي املستوى
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 قواهتا املسلحة   فرادأال يستخدم أ  ... ،   إذا اقتضت األوضاع اللجوء إىل أساليب بدنية       ،تضمن
 للسيطرة على تلـك األوضـاع بـشكل عقـالين           إالّ الوسائل الضرورية  ة  وأجهزهتا األمني 

وذكر املقرر اخلـاص    . )٢٢("احلق يف احلياة واحلق يف املعاملة اإلنسانية      مع احترام    ،ومتناسب
الظـروف  "املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً أيـضاً أن              

ة النارية مبا فيها إبان املظاهرات هي خطر املوت احملدق أو           الوحيدة اليت تربر استخدام األسلح    
وفيما يتعلق باستخدام الغاز املـسيل      ). ٦٠، الفقرة   A/HRC/17/28الوثيقة  " (اإلصابة اخلطرية 

للدموع، يذكر املقرر اخلاص بأن الغاز ال مييز بني املتظـاهرين وغـري املتظـاهرين وبـني                 
وحيذر أيضاً من أي تغـيري    . من مشاكل صحية  انون  الذين يع واألشخاص  املعافني  األشخاص  

 ، وبصفة غري مباشرة املتفرجني    ،إصابة احملتجني واحد هو   يف مكونات الغاز الكيميائية لغرض      
  .بآالم مربحة

 اخلاصـة   جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان    ويشري املقرر اخلاص أيضاً إىل قائمة         -٣٦
 استخدام القـوة بـصورة      تأمنييذها على مستوى الدولة ل    بالضوابط اإلدارية اليت ينبغي تنف    
تنفيذ آليات حتظر   ) أ: "(ومن ضمن هذه الضوابط ما يلي     . استثنائية خالل التجمعات العامة   

وتنفيـذ نظـام    ) ب(استخدام القوة املميتة خالل املظاهرات العامة؛       اللجوء إىل   حظراً فعاالً   
 من أجل رصـد أوامـر       االتصاالتلسجالت  وتنفيذ نظام   ) ج(الذخائر؛  ومراقبة  لتسجيل  

  .)٢٣("العمليات واملسؤولني عنها ومنفذيها
اليت يستخدمها املوظفـون    ) أو االحتواء " (احملاصرة"رض املقرر اخلاص ممارسة     اويع  -٣٧

ويالحـظ مـع    . املعنيون بإنفاذ القانون لتطويق املتظاهرين وعدم السماح هلم مبغادرة املكان         
اليت قررت هجر هذه املمارسة نتيجة للجدال الناشـئ         ) كندا(ورونتو  االرتياح بيان شرطة ت   

  .٢٠١٠عن عمليات حفظ أمن مؤمتر قمة جمموعة العشرين الذي عقد يف تورونتو سنة 
 ،ويشدد املقرر اخلاص بصفة عامة على األمهية القصوى املعلقة على احلوار احلقيقي             -٣٨

بإنفاذ القانون ومنظمي التجمعات بغية ضمان       بني السلطات املعنية     ،وال سيما عرب التفاوض   
سالسة تنظيم التجمعات العامة كما كان عليه احلال حسبما أفادت به التقارير يف بلدان من               

  .وهنغاريا غواتيماال واملكسيك وضمنها سويسرا

 االلتزام السليب  )ب(  

حلق يف التجمـع  يقع على عاتق الدول أيضاً التزام سليب بعدم التدخل غري املربر يف ا         -٣٩
رية التجمع حل ظمةالقوانني املن"ومن ضمن أفضل املمارسات يف اعتبار املقرر اخلاص   . السلمي

تتجنب احلظر الشامل للمكان والزمان وتنص على إمكانية فرض قيود أخرى تتـسم             ] اليت[

__________ 

  .١٢٧، الفقرة )٢٠٠٢ (كاراكازو ضد فرتويال، قضية انحمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسحكم  )٢٢(
 .٦٨ املدافعني عن حقوق اإلنسان يف األمريكتني، الفقرة حالةالتقرير عن  )٢٣(
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فينبغي أن يكون احلظر آخر تدبري يتخذ وال جيـوز للـسلطات            ...  بدرجة أقل من التدخل   
 ةالـسلطات املـشروع  غايـات  /غايـة  جتمع سلمي إال عندما ال حيقق رد أقل تقييداً          حظر

  .)٢٤(املنشودة
وحسبما سبق ذكره، جيب أن تكون أي قيود مفروضة ضرورية لتحقيق اهلـدف               -٤٠

 ظمـة  اإلشارة إىل اختبـار التناسـب يف التـشريعات املن          ردوت. املنشود ومتناسبة مع ذلك   
وفضالً عن ذلك، جيب    . ن البلدان مبا فيها نيوزيلندا وسويسرا     لتجمعات السلمية يف عدد م    ل

من حيث الغرض املنـشود واجلمهـور املـستهدف         " املتناول"تيسري تلك القيود يف حدود      
وال ينبغي إكراه منظمي التجمعات السلمية على اتباع اقتراحات الـسلطات إذا            "،  )٢٥(منها

ويف هذا املـضمار،    . )٢٦(" السلمي قوضت هذه االقتراحات جوهر حقهم يف حرية التجمع       
حيذر املقرر اخلاص من املمارسة اليت تسمح السلطات عربها بتنظيم مظـاهرة تنحـصر يف               

  .ضواحي املدينة أو يف ساحة معينة حيث يكبت أثرها
 كتـب املؤسـسات  ويتفق املقرر اخلاص كذلك مع تقييم فريق اخلـرباء التـابع مل           -٤١

ال ينبغي أن متنح حرية تدفق حركـة املـرور          " مفاده أنه    الذي الدميقراطية وحقوق اإلنسان  
جلنـة البلـدان    ويف هذا الصدد، أشارت     . )٢٧("األسبقية على حرية التجمع السلمي تلقائياً     

يقع على مؤسسات الدولة املختصة واجـب وضـع         " : إىل اآليت  األمريكية حلقوق اإلنسان  
حتويل اجتاه حركة   ] مبا يف ذلك  . [.. خطط وإجراءات تشغيلية تيسر ممارسة احلق يف التجمع       

وعالوة على ذلك، يشري املقرر اخلاص إىل قرار      . )٢٨("مرور املشاة والسيارات يف منطقة معينة     
املناطق احلضرية يف اجملتمعات الدميقراطية     "ن احملكمة الدستورية اإلسبانية ذكر أن       ـصادر ع 

  ".كن للمشاركة أيضاًال تقتصر على أماكن حلركة املرور والسري فحسب بل هي أما
 السلطات التنظيمية ملنظمـي التجمعـات    قدمويشدد املقرر اخلاص على أمهية أن ت        -٤٢

 )٢٩(" تفسر فرض أي قيود وأن تتاح الفرصة لتعجيل إجـراءات الطعـن        شاملةوأسباباً آنية   "
وينبغي أن يتمكن منظمو التجمعات من االستئناف أمام حمكمة مستقلة وغري متحيزة يـتعني     

__________ 

مكتـب املؤسـسات الدميقراطيـة       و منظمة األمن والتعاون يف أوروبا    انظر تقرير فريق اخلرباء املشترك بني        )٢٤(
 .وحقوق اإلنسان

  .Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly, p. 59: انظر املرجع التايل )٢٥(
مكتـب املؤسـسات الدميقراطيـة       و منظمة األمن والتعاون يف أوروبا    انظر تقرير فريق اخلرباء املشترك بني        )٢٦(

 .وحقوق اإلنسان
  .املرجع نفسه )٢٧(
 ,Report on Citizen Security and Human Rights(انظر التقرير عن أمن املـواطنني وحقـوق اإلنـسان     )٢٨(

OEA/Ser.L/V/II, para. 193 (املتاح على العنوان اإللكتروين التايل : 
www.cidh.oas.org/countryrep/Seguridad.eng/CitizenSecurity.Toc.htm.  

مكتـب املؤسـسات الدميقراطيـة       و منظمة األمن والتعاون يف أوروبا    انظر تقرير فريق اخلرباء املشترك بني        )٢٩(
  .وحقوق اإلنسان
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وجيب على السلطة التنظيمية أن تربر قرارها يف عـدة دول           . يها البت يف األمر على الفور     عل
أن يرفـع دعـوى اسـتئناف يف    ما ويف بلغاريا، جيوز ملنظم جتمع     ). مثل السنغال وإسبانيا  (

 مث تبت احملكمة اإلدارية املختصة      ،تجمعالغضون ثالثة أيام من تاريخ تسلم قرار حيظر تنظيم          
وعلى حنو  .  ساعة ويعلن قرار احملكمة فوراً ويكون هذا القرار هنائياً         ٢٤يف غضون   يف احلظر   

دم شكوى إىل حمكمة إدارية يتوجب عليها اختاذ قـرار يف           ـا أن تق  ـمماثل، جيوز يف إستوني   
أن يقدم منظمو التجمعات الشكوى أيـضاً إىل أمـني          جيوز   و ،اليوم نفسه أو يف اليوم التايل     

  .املظامل اإلستوين

بناء قدرة املوظفني اإلداريني واملوظفني املعنيني بإنفاذ القانون وتعزيزهـا يف جمـال حقـوق                )ج(  
  اإلنسان

من املهم أن تضمن الدول توفري التدريب الكايف للمـوظفني اإلداريـني واملـوظفني           -٤٣
  .املعنيني بإنفاذ القانون فيما يتعلق باحترام احلق يف حرية التجمع السلمي

د املقرر اخلاص أنه ينبغي أن خيضع املوظفون اإلداريـون املكلفـون بإصـدار              ويعتق  -٤٤
 بغية التأكد من عـدم رفـضهم    ،تطبق نظام التصريح  اليت  بلدان  ال يف   ،ريح للرقابة بانتظام  االتص

يف ويف هذا الـسياق، نظمـت       ). يف سلوفينيا مثالً  (عامة  التجمعات  الالتعسفي لطلبات تنظيم    
 واستهدفت املوظفني اإلداريني املكلفني     ،أن تنفيذ قانون التجمع السلمي    حلقة عمل بش  سلوفينيا  

  .بتنفيذ القانون
ويالحظ املقرر اخلاص مع االرتياح تنظيم أنشطة لبناء القدرات تتصل بالقانون الدويل              -٤٥

 ،ة بإنفاذ القانون  ـات املعني ـدة السلط ـحلقوق اإلنسان وبالقانون اإلنساين الدويل أحياناً لفائ      
 وسلطات أخرى يف معظم البلدان اليت ردت على االسـتبيان           ،وال سيما يف أكادمييات الشرطة    

 وإستونيا وأملانيا وأورغواي وبريو والسنغال وسويـسرا والعـراق وغواتيمـاال            إسبانيامثل  (
وقـد  ). وهنـدوراس  واململكة املتحـدة وكراواتيا وكوبا وكوت ديفوار واملغرب واملكسيك    

ورات التدريبية بالتعاون مع جهات من ضمنها مؤسسات وطنية حلقـوق           نظمت مثل هذه الد   
والعراق وماليزيا  والدامنرك  ومجهورية ترتانيا املتحدة    ي  اوأوغندا وباراغو يف إندونيسيا   (اإلنسان  

ألمـم  امفوضـية   و ،) مـثالً  واألرض الفلسطينية احملتلة  وهنغاريا  واملكسيك ونيبال ونيوزيلندا    
منظمة األمـن والتعـاون يف       و ،) مثالً  واملكسيك يف أوغندا  (ق اإلنسان املتحدة السامية حلقو  

 واملفوضية ،)يف أرمينيا وبلغاريا مثالً ( الدميقراطية وحقوق اإلنسان  مكتب املؤسسات  و أوروبا
والدامنرك وصـربيا   يف أرمينيا وبلغاريا    ( ومنظمات غري حكومية     ،)يف بلغاريا مثالً  (األوروبية  
 واللجنـة الدوليـة   ،)يف املغرب واملكسيك مثالً( وجامعات  ،)يزيا مثالً ومالوكندا  وكرواتيا  

ويشدد املقرر اخلاص على ضرورة توفري دورات تدريبية منتظمة         ). يف بريو (للصليب األمحر   
  .للمتابعة
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ففـي بوركينـا    . عدة مبادرات جيدة ينبغي تكرارها    إىل   انتباه املقرر اخلاص     ُوجهو  -٤٦
املظاهرات العامـة   " والنهوض حبقوق اإلنسان حلقة دراسية عنواهنا        و، نظمت وزارة العدل   سفا

 لصاحل قوات األمن    ،"استراتيجية حتسني التعاون بني خمتلف اجلهات الفاعلة      : وحقوق اإلنسان 
 مبادرات لتدريب املوظفني املعنـيني بإنفـاذ        أُجريتويف سلوفينيا،   . واملنظمات غري احلكومية  

مثل اهلراوات والغاز املسيل للدموع واملـدافع  (غري املميتة القمع   استخدام أدوات بشأنالقانون  
ويف اململكة املتحدة، عينت الشرطة يف عدة مقاطعات        . النظام العام إبان عمليات حفظ    ) املائية

حمامياً مستقالً معنياً حبقوق اإلنسان إلسداء املشورة إليها بشأن شرعية عمليات حفظ النظـام              
  . على حقوق اإلنسان تلك العملياتوآثارجدل، ة باحتجاجات موضع العام الكربى املتصل

ويعترب املقرر اخلاص أيضاً أن إعداد مواد تدريبية هبدف منع املعاملة والتدابري التمييزية               -٤٧
والشعوب األصلية واألفراد وجمموعـات األفـراد املنـتمني إىل          ضد املرأة والقصر واملعوقني     

هـو  ) مثالًاملكسيك  ووسلوفينيا وصربيا   يف إسبانيا   (خرى  األهمشة  املموعات  اجملاألقليات و 
  .من أفضل املمارساتممارسة 

  رصد التجمعات السلمية  -٤  
 حبالـة   املعنيةالتقرير الذي قدمته املمثلة اخلاصة لألمني العام        يشري املقرر اخلاص إىل       -٤٨

رصد التجمعات ميكن   "فيه أن   إىل اجلمعية العامة وذكرت     آنذاك   املدافعني عن حقوق اإلنسان   
أن يقدم وصفاً نزيهاً وموضوعياً ملا حيدث، مبا يف ذلك سجل واقعي لـسلوك املـشتركني                

وهذه مسامهة قيمة يف التمتع الفعلي حبق التجمـع         . وموظفي إنفاذ القانون، على حد سواء     
اكات فمجرد وجود راصدين حلقوق اإلنسان خالل املظاهرات ميكن أن مينع انتـه           . السلمي

ولذلك من املهم السماح للمدافعني عن حقوق اإلنسان بأن يعملوا حبرية يف     . حقوق اإلنسان 
ويضم هؤالء املدافعني عن احلقـوق   . )٣٠()٩١، الفقرة   A/62/225الوثيقة  " (إطار حرية التجمع  

ومدونني على اإلنترنـت    " وصحافيني مواطنني "أعضاء يف منظمات اجملتمع املدين وصحافيني       
  . ملؤسسات وطنية حلقوق اإلنسانوممثلني
ويف هذا الصدد، يعترب املقرر اخلاص أن من ضمن املمارسات اجليدة الـدعوة الـيت                 -٤٩

 ،هي منظمة مستقلة حلقوق اإلنسان    و ،"Liberty"وجهتها شرطة مدينة لندن إىل منظمة احلرية        
مها مؤمتر نقابات  لكي تعمل عمل املراقب املستقل خالل عمليات الشرطة حلفظ أمن مسرية نظ           

نائبة رئيس جلنة حقـوق     الذي أدلت به    ويشري أيضاً إىل البيان     . ٢٠١٠العمال يف لندن سنة     
تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتـها يف    خالل حلقة النقاش بشأن     ) سوهاكام(اإلنسان يف ماليزيا    

نسان  اليت عقدت يف إطار الدورة التاسعة عشرة جمللس حقوق اإل          سياق االحتجاجات السلمية  
وسلطت نائبة الرئيس األضواء يف مجلة أمور علـى دور         ). ٣٣، الفقرة   A/HRC/19/40الوثيقة  (

__________ 

  .٩١، الفقرة A/62/225الوثيقة  )٣٠(
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خالل مظاهرة عامـة    ) سوهاكام(حقوق اإلنسان يف ماليزيا     الرصد الذي اضطلعت به جلنة      
  .حساسة بنشر أفرقة املراقبني

 كتب املؤسـسات   مل ويف هذا املضمار، يؤيد املقرر اخلاص دعوة فريق اخلرباء التابع           -٥٠
 إىل تنظيم أنشطة لبناء القدرات لفائدة املنظمات غري احلكوميـة           الدميقراطية وحقوق اإلنسان  

. واملدافعني عن حقوق اإلنسان يف امليدان هبدف رصد التجمعات وحفظ أمنها بصورة منهجية            
ت يف   مراقيب التجمعا   الدميقراطية وحقوق اإلنسان   مكتب املؤسسات ويف هذا السياق، درب     

ـ     ،وجورجيا وقريغيزستان وكازاخستان  أرمينيا ومجهورية مولدوفا     د ـوأصدر الـدليل اجلدي
 /يف أيلـول ) Handbook on Monitoring Freedom of Assembly(بشأن رصد حرية التجمـع  

  .)٣١(٢٠١١سبتمرب 

  أفضل املمارسات املتعلقة باحلق يف حرية تكوين اجلمعيات  -جيم  

  تعريف اجلمعية  -١  
أي جمموعات من األفراد أو أي كيانات قانونية تتحد من أجل العمل      " اجلمعية"تعين    -٥١

ه أو متابعته أو الدفاع عنه      ل ترويجيف أحد اجملاالت ذات املصلحة املشتركة أو التعبري عنه أو ال          
انظر تقرير املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باملـدافعني عـن حقـوق             (على أساس مجاعي    

  ).٤٦، الفقرة A/59/401، الوثيقة اإلنسان
يف مجلة أمور على منظمات اجملتمع املـدين أو النـوادي أو            " اجلمعية"وتدل كلمة     -٥٢

التعاونيات أو املنظمات غري احلكومية أو اجلمعيات الدينية أو األحزاب السياسية أو نقابـات     
بكة اإلنترنت على سبيل    العمال أو املؤسسات أو حىت اجلمعيات الشبكية نظراً إىل مسامهة ش          

الوثيقـة  " (تيسري مشاركة املـواطنني النـشطة يف بنـاء جمتمعـات دميقراطيـة            "املثال يف   
A/HRC/17/27   ويؤكد املقرر اخلاص أن هذه األمناط املختلفة مـن اجلمعيـات           ). ٢، الفقرة

مات عن  وعلماً بأنه تسلم أساساً معلو    . تنظمها يف معظم احلاالت أمناط خمتلفة من التشريعات       
عدد الكلمات،  للحد األقصى ل   ونظراً   ،ادعاءات مؤثرة يف عمل اجملتمع املدين منذ بداية واليته        

 غري أنه سيتناول    ،سريكز هذا اجلزء من التقرير بالدرجة األوىل على هذا النمط من اجلمعيات           
ولن مينعه ذلك من التركيز على أشكال أخـرى مـن           . أمناطاً أخرى حسبما يكون مناسباً    

  .جلمعيات ضمن تقاريره القادمةا
  

__________ 

 مكتـب املؤسـسات الدميقراطيـة وحقـوق اإلنـسان          و منظمة األمن والتعاون يف أوروبـا     انظر دليل    )٣١(
)OSCE/ODIHR, 2011, Warsaw (املتاح على العنوان اإللكتروين التايل :www.osce.org/odihr/82979.  
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  احلق يف تشكيل مجعية واالنضمام إليها  -٢  
يشدد املقرر اخلاص على أن احلق يف تشكيل مجعية واالنضمام إليهـا يعـد جـزءاً        -٥٣

 ويشمل أيضاً احلق يف تشكيل نقابات العمـال         ،متأصالً من احلق يف حرية تكوين اجلمعيات      
احل املرء وفقاً ملا هو جمسد يف العهـد الـدويل اخلـاص             واالنضمام إليها من أجل محاية مص     

  .باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
تكـوين  حريـة   وينص القانون الدويل حلقوق اإلنسان على حق كل شـخص يف              -٥٤

ي قيود حمددة متعلقة باألفراد مبـن       ونتيجة لذلك، متتثل التشريعات اليت ال تضع أ       . اجلمعيات
واملواطنون األجانب  ) املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان يف كوت ديفوار مثالً       (فيهم األطفال   

 على أنه جيوز أن يقيـد       ،للمعايري الدولية ) و والواليات املتحدة األمريكية مثالً    سبوركينا فا (
. القانون الدويل حلقوق اإلنسان  القوات املسلحة والشرطة مبوجب      فرادبصورة مشروعة حق أ   

التزامات دوليـة   ملا يقع على عاتق الدول من       وعلى الرغم من ذلك، جيب أن متتثل أي قيود          
ويدرج املقرر اخلاص أيـضاً يف      . متصلة حبقوق اإلنسان ألن القيود الشاملة ال تعترب مشروعة        
ثر من شخصني إلنـشاء   أكشترطعداد أفضل املمارسات تشريعات أرمينيا وإستونيا اليت ال ت 

 غري أن هذا العدد ال ينبغي أن        ،وجيوز فرض عدد أكرب إلنشاء نقابة أو حزب سياسي        . مجعية
  .يبلغ حداً يثين الناس عن املشاركة يف اجلمعيات

 املهمة للحق يف حرية تكوين اجلمعيات ما مفاده أنه ال جيوز إجبار أي              العناصرومن    -٥٥
وعلى ). مثالًشيلي وغواتيماال و  ويف الربتغال ومجهورية مولدوفا     (فرد على االنتماء إىل مجعية      

الشاكلة نفسها، ينبغي أن تتمتع اجلمعيات حبرية اختيار أعضائها واختيار مدى انفتاحها ألي             
وهذا جانب يكتسي أمهية خاصة بالنسبة إىل النقابات أو األحزاب السياسية ألن            . )٣٢(عضوية

  .)٣٣(يعرض استقالهلا للخطرالتدخل املباشر يف عضويتها قد 
ويؤكد املقرر اخلاص أن احلق يف حرية تكوين اجلمعيات حيمـي اجلمعيـات غـري             -٥٦

). والواليات املتحدة مـثالً   وكندا  يف مجهورية مولدوفا وسلوفينيا     (املسجلة بصورة متساوية    
الع بـأي  وينبغي يف الواقع أن يتمتع األفراد املشاركون يف مجعيات غري مسجلة حبرية االضط        

 وال ينبغي أن تفرض عليهم ،أنشطة مبا يف ذلك احلق يف تنظيم جتمعات سلمية واملشاركة فيها         
 يف بيالروس   ، حسبما يفيد به املقرر اخلاص مع األسف       ،عقوبات جنائية كما هو احلال عليه     

ويكتسي هذا األمر أمهية خاصـة      . )٣٤(أو كمبوديا  أو اجلزائر    أو اجلمهورية العربية السورية   

__________ 

  .Key Guiding Principles of Freedom of Association, para. 28: انظر املرجع التايل )٣٢(
، ملخص قرارات ومبادئ جلنة حرية تكوين اجلمعيات التابعة جمللـس إدارة املنظمـة            منظمة العمل الدولية،     )٣٣(

  .٧٢٣، الفقرة )٢٠٠٦جنيف، ) (املنقحة(الطبعة اخلامسة 
  .٢١انظر احلاشية  )٣٤(
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ميكن ، حيث   ثقيالً وخاضعاً لتقدير السلطة اإلدارية    ما عبئاً    إجراء إنشاء مجعية     شكلعندما ي 
  .من هذا املنطلق استخدام التجرمي كوسيلة لقمع اآلراء أو املعتقدات املخالفة

بأن متكن املواطنني مـن     " بوضوح   حملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان   وقد حكمت ا    -٥٧
العمل على أساس مجاعي يف أحد اجملاالت ذات املصلحة املشتركة تشكيل كيان قانوين هبدف 

. )٣٥("عد جانباً من أهم جوانب احلق يف حرية تكوين اجلمعيات الذي يفقد دونه أي معـىن               ي
وخيتلف إجراء إنشاء مجعية ككيان قانوين بني بلد وآخر إال أنه من األمهية مبكان أن يتخـذ                 

. ن نية ويف الوقت املناسب وعلى أساس غري انتقائي        املوظفون احلكوميون اإلجراءات عن حس    
 أو حـىت    شاقةويدرج املقرر اخلاص يف عداد أفضل املمارسات اإلجراءات البسيطة أو غري ال           

يف اليابان مثالً حيث جيوز استكمال طلبـات التـسجيل        (والسريعة  ) يف بلغاريا مثالً  (اجملانية  
  ).مباشرة على اإلنترنت

هو أفضل امتثاالً للقانون الدويل حلقـوق       " إجراء اإلشعار "ص أن   ويرى املقرر اخلا    -٥٨
الذي يقتضي احلصول على موافقة السلطات إلنـشاء        " إجراء التصريح املسبق  "اإلنسان من   

وبناء على إجراء اإلشعار متـنح اجلمعيـات    .  وأنه ينبغي للدول تنفيذه    ،مجعية ككيان قانوين  
ويف معظم البلدان،   . ر املؤسسون السلطات بإنشاء منظمة    القانونية تلقائياً حاملا خيط   الشخصية  

املعلومـات احملـددة    عناصر  يقدم مثل هذا اإلشعار يف شكل بيان مكتوب يتضمن عدداً من            
معية بل هو بـاألحرى     اجل إال أن هذا األمر ال يعد شرطاً مسبقاً لوجود           ،بوضوح يف القانون  

وهذا اإلجراء ساري املفعول يف عـدد       . كورةبيان تسجل اإلدارة بواسطته إنشاء اجلمعية املذ      
  ). والربتغال وجيبويت والسنغال وسويسرا وكوت ديفوار واملغربمثل أوروغواي(من البلدان 

ويعتقد املقرر اخلاص أن تشكيل فروع للجمعيات أو مجعيات أجنبية أو نقابات أو               -٥٩
نبغي أن خيضع إلجـراء      ي ، مبا يف ذلك ما يشكل على الصعيد الدويل        ،شبكات من اجلمعيات  

  .اإلشعار ذاته
ويف ظل نظامي اإلشعار والتصريح املسبق، جيب على أجهزة التسجيل أن تلزم باختاذ             -٦٠

اإلجراءات على الفور وينبغي أن حتدد القوانني مهالً زمنية قـصرية للـرد علـى البيانـات      
األوروبيـة مفـاده أن      املقرر اخلاص قراراً صدر عن احملكمة        كرروي. والطلبات على التوايل  

حاالت التأخري الكبري يف إجراء التسجيل إذا نسبت إىل وزارة العدل متثل تدخالً يف ممارسة               "
وينبغي خالل هـذه الفتـرة أن       . )٣٦("مؤسسي اجلمعيات حلقهم يف حرية تكوين اجلمعيات      

). يف أوروغواي مـثالً (يفترض أن اجلمعيات تعمل بصورة مشروعة حىت يثبت خالف ذلك      

__________ 

 ١٠،  26695/95الـشكوى رقـم     ،  سيديروبولوس وآخرون ضد اليونـان    ، قضية   احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان    )٣٥(
  .١٩٩٨ هيولي/متوز

 كـانون   ١٧،  4439/04، الشكوى رقم    إمساعيلوف ضد أذربيجان  ، قضية   احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان    )٣٦(
  .٤٨، الفقرة ٢٠٠٨يناير /الثاين
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ينبغي أن يؤدي التخلف عن تقدمي رد يف غضون مهلة زمنية قصرية وواضحة إىل افتراض أن              و
  ).يف النمسا مثالً(اجلمعيات تعمل بصورة مشروعة 

وجيب أن يربر بوضوح أي قرار يرفض مبوجبه البيان أو الطلب وأن يبلغ صاحب الطلـب                 -٦١
اليت ُرفضت بياناهتـا أو طلباهتـا       وينبغي أن تتاح للجمعيات     .  كتابة وعلى النحو الواجب    به

ويف هذا الصدد، يشري املقرر    . الفرصة لالعتراض على القرار أمام حمكمة مستقلة وغري متحيزة        
اخلاص إىل قرار اختذته جلنة حرية تكوين اجلمعيات التابعة ملنظمة العمل الدولية وحددت فيه              

 أي قرار صادر عن الوزارة املعنية       اللجوء إىل سلطة قضائية لالعتراض على     إمكانية  انعدام  "أن  
  .)٣٧("برفض منح تصريح بإنشاء نقابة عمال هو انتهاك ملبادئ حرية تكوين اجلمعيات

وال ينبغي أن تفرض القوانني اجلديدة املعتمدة على كل اجلمعيات املسجلة سابقاً أن               -٦٢
 الزمنية يف تنظـيم     جتدد تسجيلها مما حيمي اجلمعيات القائمة من الرفض التعسفي أو الثغرات          

وعلى سبيل املثال، أعربت جلنة حقوق الطفل يف مالحظاهتا اخلتامية املتعلقة بنيبال            . أنشطتها
 اليت فرضتها السلطات على منظمات اجملتمع املدين مثل شروط          تعددةعن قلقها إزاء القيود امل    

  ).٣٤ و٣٣، الفقرتان CRC/C/15/Add.260الوثيقة (إعادة التسجيل 

 ق يف حرية العمل واحلماية من التدخل غري املربراحل  -٣  

  االلتزام اإلجيايب  )أ(  
لزم احلق يف حرية تكوين اجلمعيات الدول باختاذ تدابري إجيابية إلرساء سياق موات             ُي  -٦٣

ومن األساسي أن يتمكن األفراد الذين ميارسون هذا احلق من العمل حبريـة             . واحلفاظ عليه 
اإلعـدام  ضهم ألي هتديدات أو أفعال ختويفية أو عنيفة مبا فيها           دون اخلوف من احتمال تعر    
 واالعتقـال أو االحتجـاز   ، واالختفاء القسري أو غري الطوعي،بإجراءات موجزة أو تعسفاً 

تشهري ال الت ومح ،املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة        والتعذيب أو    ،التعسفي
. لفصل التعسفي عن العمل وال سيما ما يـستهدف النقـابيني           وحظر السفر أو ا    ،عالميةاإل

 بـيالروس  و إسـرائيل  وتالحظ حالة أو أكثر من حاالت االنتهاك املذكورة يف بلدان مثل          
 والفلبني وسري النكا  وزمبابوي ومجهورية الكونغو الدميقراطية   واجلمهورية العربية السورية  

  .)٣٨(ومصر وكولومبيا
  

__________ 

 .٢٧٤، الفقرة ملخص القرارات واملبادئ )٣٧(
 .٢١انظر احلاشية  )٣٨(
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  االلتزام السليب  )ب(  
يقع على عاتق الدول أيضاً التزام سليب بعدم عرقلة ممارسة احلق يف حريـة تكـوين                 -٦٤

وينبغي أن يتمتع أعضاء اجلمعيات حبرية حتديد نظـامهم األساسـي           . اجلمعيات دون مربر  
التـشريعات يف بلغاريـا     (وهيكل تنظيمهم وأنشطتهم واختاذ القرارات دون تدخل الدولة         

وأن تتمتع اجلمعيات اليت حتقق األهداف وتستخدم الوسائل وفقاً         ) وسلوفاكيا وسلوفينيا مثالً  
كما ينبغي أن تتمتـع اجلمعيـات    . للقانون الدويل حلقوق اإلنسان باحلماية القانونية الدولية      

حبقوق تشمل احلق يف التعبري عن الرأي واحلق يف نشر املعلومات واحلق يف االشـتراك مـع                 
ت واهليئات الدولية تأييداً حلقوق اإلنسان أو حفظاً لثقافـة          اجلمهور واملناصرة أمام احلكوما   
 أو دعماً للتعديالت يف القانون مبا فيها التعـديالت يف           )٣٩(جمموعة من األقليات وتطويراً هلا    

ويعترف املقرر اخلاص باحتمال ظهور توترات تنشأ يف بعض األحيـان عـن             . )٤٠(الدستور
 غري أنه يشدد على     ،الفة أو ممثلة ألقلية من الناس     تشكيل مجعيات تعتنق آراء أو معتقدات خم      

واجب الدول املتمثل يف ضمان متكن كل شخص من التعبري السلمي عن آرائه دون الشعور               
لمثليات لاملنظمة األوىل على اإلطالق     بتسجيل  سجل العام   املقام  ويف ليسوتو مثالً،    . باخلوف
يف البلد يف   " ماتريكس"اليت تدعى    يةان اجلنس  اهلوية ي امليل اجلنسي ومغاير   ي ومزدوج نيواملثلي

  ).بعد حاالت تأخري عديدة (٢٠١٠نوفمرب /تشرين الثاين
وجيب على السلطات أيضاً أن حتترم حق اجلمعيات يف اخلصوصية وفقاً ملا تنص عليه           -٦٥

 أن  ويف هذا املضمار، ال ينبغي    . العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية      من   ١٧املادة  
 إبطـال   وأ ،أنشطة للجمعيـات   وأل السلطات احلق يف فرض شروط على أي قرارات          وَّخت

جعل صالحية قرارات أعضاء اجمللس مشروطة حبضور ممثل         وأ ،انتخاب أعضاء جملس اإلدارة   
 رفع تقارير سـنوية     ، أو طلب  حكومي خالل اجتماع اجمللس أو طلب سحب قرار داخلي        

ويعترف املقرر اخلاص حبـق     . مباين مجعية دون سابق إنذار    و دخول   أ ،اجلمعياتمن  مسبقة  
 غري أن مثل    ،أجهزة مستقلة يف فحص سجالت اجلمعيات كآلية لضمان الشفافية واملساءلة         

هذا اإلجراء ال ينبغي أن يكون تعسفياً وجيب أن حيترم مبدأ عدم التمييز واحلق يف اخلصوصية             
ومن أفضل املمارسات قرار اللجنة     . أعضائهاال يعرض للخطر استقالل اجلمعيات وسالمة       أو

حرية تكـوين   احلق يف   أن  األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب الذي توصلت اللجنة فيه إىل          
يئة إدارية جديدة   هب ة حكومة نيجرييا نقابة احملامني النيجريي     أمدت عندما   اجلمعيات قد انتهك  

تقرير املقررة اخلاصة (اهليئة يف هذه   عضوا١٢٨ًصل  من أعضواً ٩٧ تتوىل تعينيوأعلنت أهنا 
  ).٣٤، الفقرة A/64/226املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان، الوثيقة 

__________ 

 ٢٠، 74989/01، الـشكوى رقـم   نيو توكسو ضد اليونـان أورا، قضية احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان  )٣٩(
  .٤٠، الفقرة ٢٠٠٥أكتوبر /تشرين األول

ـ  ٢١،  57045/00، الشكوى رقم    زكيف ضد بلغاريا  ، قضية   احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان    )٤٠(  /رانـ حزي
  .٢٠٠٧ هيوني
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  بناء قدرة املوظفني اإلداريني وتعزيزها يف جمال حقوق اإلنسان  )ج(  
يالحظ املقرر اخلاص مع االرتياح أن وزارة الداخلية يف سلوفينيا تشرف على عمل               -٦٦

ا اإلدارية وتتحقق من شرعية تنفيذ إجراءات التسجيل بانتظام حـسبما تفيـد بـه               وحداهت
ويستفيد املوظفون املكلفون بتنفيذ اإلجراءات من مساعدة اخلـرباء ويفـسر هلـم         . التقارير

  .القانون خالل عملية اإلشراف

  احلق يف احلصول على األموال واملوارد  -٤  
األموال واملوارد هي جزء حيوي ال يتجزأ من        إن قدرة اجلمعيات على احلصول على         -٦٧

ويشري املقرر اخلاص إىل مبادئ منظمة العمل الدولية الـيت          . احلق يف حرية تكوين اجلمعيات    
األحكام اليت متنح السلطات احلق يف تقييد حرية نقابة عمال يف إدارة واسـتخدام              "تؤكد أن   

وقد شددت عـدة    . )٤١(" اجلمعيات تتعارض مع مبادئ حرية تكوين    ... أمواهلا كيفما تشاء    
هيئات حلقوق اإلنسان تابعة لألمم املتحدة أيضاً على املبدأ الذي ينبغي بناء عليه أن تتمتـع                

  .)٤٢(اجلمعيات حبرية احلصول على التمويل
وينبغي أن تتمتع أي مجعيات مسجلة أو غري مسجلة باحلق يف السعي إىل احلـصول                 -٦٨

ا من كيانات حملية وأجنبية ودولية تشمل األفراد والـشركات          على األموال واملوارد وتأمينه   
وعلى الرغم من ذلـك، يالحـظ       . ومنظمات اجملتمع املدين واحلكومات واملنظمات الدولية     

املقرر اخلاص مع القلق أنه ال حيق إال للجمعيات املسجلة أن حتصل على األموال واملوارد يف                
ألساسي أن متتثل القواعد الـيت تـنظم إنـشاء          ويف هذا السياق، يبدو من ا     . بعض البلدان 

اجلمعيات ألفضل املمارسات احملددة السابقة الذكر من أجل متكني أي مجعيات من احلصول             
  .على األموال واملوارد

ويف عدة بلدان، يكون التمويل احمللي حمدوداً جداً أو منعدماً مما يؤدي باجلمعيات إىل   -٦٩
اليت طرحتها  املقرر اخلاص التوصيات كرروي. ية لتنظيم أنشطتهااالعتماد على املساعدة األجنب  
أكدت أنـه   آنذاك واليت    عنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان     املاملمثلة اخلاصة لألمني العام     

يتعني على احلكومات أن تتيح للمنظمات غري احلكومية إمكانية احلصول علـى التمويـل              "
"  املخول للمجتمع املدين بنفس القدر املخول للحكومات       األجنيب كجزء من التعاون الدويل،    

أنه ينبغي تطبيق املبدأ نفسه علـى أي  املقرر اخلاص ويعتقد ). ٨٢، الفقرة A/59/401الوثيقة  (
ويدرج يف عداد أفضل    . مجعيات بصرف النظر عن أهدافها املنشودة متشياً مع القانون الدويل         

__________ 

  .٤٨٥، الفقرة ملخص القرارات واملبادئ )٤١(
، A/55/38ز ضد املرأة، املالحظات اخلتامية املتعلقة بليتوانيا، الوثيقـة          انظر اللجنة املعنية بالقضاء على التميي      )٤٢(

؛ وجلنة حقوق الطفل، املالحظات اخلتامية املتعلقة جبمهوريـة أفريقيـا الوسـطى، الوثيقـة               ١٥٥الفقرة  
CRC/C/15/Add.138   املالحظات اخلتامية املتعلقة   جلنة القضاء على التمييز العنصري    ؛ و ٢٣ و ٢٢، الفقرتان ، 

 .١٢، الفقرة CERD/C/IRL/CO/2بآيرلندا، الوثيقة 
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صول على موافقة السلطات قبل االسـتفادة مـن         املمارسات التشريعات اليت ال تفرض احل     
وتتـراوح العقبـات    ). يف لبنان واملغرب والواليات املتحدة مـثالً      (التمويل احمللي واألجنيب    

املواجهة للحصول على التمويل األجنيب بني التأخري غري املربر يف املوافقة على متويل مشروع              
ومتنـع  . لى تصريح مسبق من الـسلطات     واشتراط احلصول ع  ) يف بنغالديش مثالً  (ما  مجعية  

 يف املائـة مـن      ١٠بعض التشريعات مجعيات حقوق اإلنسان حىت من أن حتصل أكثر من            
 حيث تسري هذه التشريعات، هناك عدد       ،ويف إثيوبيا . مواردها اإلمجالية من مصادر أجنبية    

 مجعيـة   ١٢٧قليل جداً من اجلمعيات اليت ما زالت تعمل حسبما تفيد به التقارير من أصل               
 املتعلق باملؤسـسات    ٢٠٠٩مناصرة حلقوق اإلنسان كانت نشطة قبل أن يدخل إعالن عام           

  .اخلريية واجلمعيات حيز التنفيذ
 إال أنه ال ينبغي     ،وتقع على عاتق الدول مسؤولية التصدي لغسل األموال واإلرهاب          -٧٠

. لها املـشروع دون مـربر     أبداً التذرع بذلك لتقويض مصداقية اجلمعية املعنية أو عرقلة عم         
اجلمعيات من جانب منظمات إرهابية، ينبغي للـدول أن تـستعني           استغالل  وضماناً لعدم   

بآليات بديلة لتقليل املخاطر مثل القوانني املصرفية والقوانني اجلنائية الـيت حتظـر أعمـال               
املركزة ويف هذا السياق، تضطلع كل وكاالت األمم املتحدة وال سيما الوكاالت            . اإلرهاب

على أعمال مكافحة اإلرهاب بدور رئيسي وتقع على عاتقها املسؤولية األخالقية عن ضمان             
عدم تضرر حقوق اإلنسان عامة وحرية تكوين اجلمعيات خاصة مـن أنظمـة مكافحـة               

 ،وينبغي أن تعزز مجيع التدابري املعتمدة يف هذا السياق الـشفافية          . اإلرهاب وغسل األموال  
قطاع على نطاق جمتمع املاحنني ويف صفوف عامة اجلمهور حىت حتصل اجلهات     وتزيد الثقة بال  

  .املستفيدة املشروعة املستهدفة على األموال واخلدمات اخلريية
. وفيما يتصل باألحزاب السياسية، يرى املقرر اخلاص أنه ميكن تطبيق قواعد خمتلفة             -٧١

التمويل واملوارد احمللية بعـدم     ى  نظمة للحصول عل  وعلى أي حال، جيب أن تتسم القواعد امل       
 هبدف عدم تعرض استقالل األحزاب السياسية وقدرهتا       ،التمييز وينبغي أال تنفذ تنفيذاً تعسفياً     

 وميكن تنظيم التربعات األجنبية أو احلد منـها أو منعهـا          . على التنافس الرتيه يف االنتخابات للخطر     
  . الشؤون السياسية احمللية يفشروعلتفادي تأثري املصاحل األجنبية غري امل

ويشري املقرر اخلاص إىل ضرورة عدم جلوء الدول إىل ممارسة الضغط الضرييب لـثين                -٧٢
ومن البوادر اإلجيابية مـنح إعفـاءات       . اجلمعيات عن حتصيل األموال وال سيما من اخلارج       

  ).وليتوانيامثل بلغاريا (متيازات للجمعيات يف عدة دول العفاءات واوغريها من اإلضريبية 

  احلق يف املشاركة يف تسيري الشؤون العامة  -٥  
للمجلـس االقتـصادي    : " من ميثاق األمم املتحدة على ما يلـي        ٧١تنص املادة     -٧٣

 باملسائل   الترتيبات املناسبة للتشاور مع اهليئات غري احلكومية اليت تعىن         يواالجتماعي أن جير  
بشأن احلق يف املشاركة يف     ) ١٩٩٦(٢٥ام رقم   التعليق الع  كما ينص    ."الداخلة يف اختصاصه  
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 وظائف يف اخلدمة العامـة    التقلد  الشؤون العامة وحقوق التصويت واحلق يف فرص متكافئة ل        
يعترب احلق يف حرية تكوين اجلمعيات، مبا يف ذلك احلق يف تـشكيل منظمـات               : "على اآليت 
فة أساسية للحقـوق احملميـة      ، إضا اتعىن بالشؤون السياسية والعامة وااللتحاق هب     ومجعيات  

 من القانون املتعلق بإجراء صياغة ٤تنص املادة ويف ليتوانيا، ). ٢٦الفقرة " (٢٥مبوجب املادة 
القوانني على متتع مجيع األشخاص االعتباريني والطبيعيني باحلق يف تقدمي اقتراحـات بـشأن         

على السواء  نفسها  اجلمعية  وما  وجيب محاية األفراد املشاركني يف مجعية       . صياغة نص قانوين  
مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان ومتكني هؤالء األفراد وتلك اجلمعية من املشاركة يف             

وهذا أمر يكتسي أمهية حامسة بصفة خاصة بالنسبة إىل النقابات          . عملية صنع قرارات الدولة   
ـ  ـالعمألن احلق يف املفاوضة اجلماعية هو حق أساسي جمسد يف اتفاقية منظمة              ة ـل الدولي

ويف هذا الصدد، يـسلم املقـرر       . بشأن حق التنظيم واملفاوضة اجلماعية    ) ١٩٤٩(٩٨رقم  
اخلاص بأن أفضل املمارسات هي املمارسات اليت تسمح باحلوار االجتماعي احلقيقي القـائم            

  .على التفاوض اجملدي
ـ وعالوة على ذلك، إذا اعتزمت السلطات احلكوميـة تنظـيم اإلطـار ا              -٧٤ اكم حل
لجمعيات، فينبغي أن تشارك اجلهات اليت يستهدفها القانون مشاركة رئيـسية يف عمليـة              ل

ويف صربيا، توىل فريق عامل مؤلف من ممثلني لوزارة حقوق اإلنـسان وحقـوق              . الصياغة
ومن جانب آخر، شـاركت مجعيـة       . األقليات وممثلني للجمعيات إعداد قانون اجلمعيات     

  .حسبما تفيد به التقارير ،يف نيوزيلندا ٢٠١١ لعام املعوقني قانون املعوقني يف صياغة مشروع

  إهناء اجلمعيات ووقف عملها وحلها  -٦  
ويعترب وقـف   . )٤٣(ينطبق احلق يف حرية تكوين اجلمعيات طوال فترة وجود اجلمعية           -٧٥

 عمل مجعية وحلها غري الطوعي النوعني األشد صرامة من القيود املفروضة على حرية تكوين             
وعليه، ال ينبغي السماح بذلك إال إذا كان هناك خطر جلي وحمدق يـؤدي إىل               . اجلمعيات

وينبغـي أن   . المتثال للقانون الدويل حلقـوق اإلنـسان      ، مع ا  انتهاك جسيم للقانون الوطين   
يتناسب هذا اإلجراء متاماً مع اهلدف املشروع املنشود وال ينبغي استخدامه إال عندما تكون              

  .كثر مرونة غري كافيةالتدابري األ
 يف منظمة العمل الدولية، إن قرارات حل منظمات العمل          ئيالقضالالجتهاد  ووفقاً    -٧٦

 وال ينبغي تنفيذ إجراءات احلل املذكورة       ،ال ينبغي أن تتخذ إال يف حاالت يف غاية اجلسامة         "
  ومـن أفـضل   . )٤٤("إال مبوجب قرار قضائي حبيث تكون حقوق الدفاع مكفولـة متامـاً           

  
__________ 

، الشكوى رقم   ضد تركيا وآخرون  حزب تركيا الشيوعي املوحد     ، قضية   احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان    )٤٣(
  .٣٣، الفقرة 19392/92

  .٦٩٩، الفقرة ملخص القرارات واملبادئ )٤٤(
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املمارسات يف اعتبار املقرر اخلاص التشريعات اليت تنص على أن تتخذ حماكم مستقلة وغـري               
ويف مجهورية ترتانيا املتحدة، تسىن قلـب الوضـع عـرب      . متحيزة مثل هذه التدابري الصارمة    

احملكمة الدستورية يف قضية مجعية عاملة يف جمال املساواة بني اجلنـسني ألغـت الـسلطات                
  .تسجيلها

ان ـاف الفعال واحملاسبة على انتـهاك حقـوق اإلنـس         ـق يف االنتص  ـاحل  -لدا  
  واالعتداء عليها

من واجب الدول أن تضع آليات ميسرة وفعالة لتقدمي الشكاوى قادرة على إجـراء      -٧٧
حتقيق مستقل وفوري وشامل يف االدعاءات املتعلقة بانتهاك حقوق اإلنسان أو التعدي عليها             

 بـل  ،وهذا أمر ال يستلزم ضمان وضع حـد لالنتـهاك فحـسب           . ههبدف حماسبة مرتكبي  
املعرضة وجيب إيالء عناية خاصة ألفراد اجملموعات       . يستوجب أيضاً عدم تكراره يف املستقبل     

  .١٣للخطر احملددة يف الفقرة 
ويدرج املقرر اخلاص يف عداد أفضل املمارسات التشريعات اليت تنص على فـرض               -٧٨

بية على األشخاص الذين يتدخلون يف التجمعات العامـة أو يـشتتوهنا      عقوبات جنائية وتأدي  
ـ  وإسـتونيا  إسبانيايف   (بوسائل عنيفة باإلفراط يف استخدام القوة      ـ  و الـوالربتغ  اـبلغاري

وكولومبيـا   وكوت ديفوار  وكوبا وقريغيزستان ومجهورية مولدوفا وصربيا   وسوبوركينا فا 
 يـلقانون يف كولومبيا، يعترب االستخدام املفرط أو التعـسف        وعلى األخص ووفقاً ل   ). واليابان مثالً 

. للقوة ضد املتظاهرين املساملني حالة خرق جسيمة مبوجب النظام التأدييب للشرطة الوطنيـة            
وعلى حنو مماثل يف الربتغال، ينص مرسوم بقانون على فرض عقوبات على السلطات الـيت               

 من قانون العقوبـات مـا       ٣٨٢وحتدد املادة    ،تعرقل ممارسة احلق يف حرية التجمع السلمي      
  .ينطبق من عقوبات على التعسف يف استخدام السلطة

 الـشرطة أرقـام   ضـباط ويف هذا الصدد، يشدد املقرر اخلاص على أمهية أن يضع         -٧٩
وحسبما الحظـت املفوضـية اهلنغاريـة للحقـوق         . هويتهم بوضوح على لباسهم الرمسي    

 الشرطة خالل احتجاج قمع قمعاً عنيفـاً        ضباطلعديد من    استحال التعرف على ا    ،األساسية
  .يف البلد بسبب عدم تزودهم مبثل تلك األرقام

 املمتثلة للمبادئ املتعلقة    ،وميكن أيضاً أن تضطلع املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان         -٨٠
 بدور يف تلقـي     ،)مبادئ باريس (مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها        

يف (االدعاءات املتصلة بانتهاك حقوق اإلنسان واالعتداء عليها والتحقيق يف هذه االدعاءات            
  .وينبغي للسلطات أن حتترم عمل هذه املؤسسات وتيسره). مثالًوماليزيا الربتغال 

وحيثما يقيد احلق يف حرية التجمع السلمي واحلق يف حرية تكوين اجلمعيـات دون             -٨١
 الضحايا باحلق يف االنتصاف واحلق يف احلصول على تعويض عـادل            مربر، ينبغي أن يتمتع   
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ويتحتم جمدداً إيالء العناية الواجبة للضحايا املنتمني إىل اجملموعات األشـد تعرضـاً         . وكاف
  .للخطر يف إطار هذه اإلجراءات

  ستنتاجات والتوصياتاال  -اًرابع  
حرية التجمع السلمي واحلق    يعلق املقرر اخلاص جمدداً أمهية قصوى على احلق يف            -٨٢

  .يف حرية تكوين اجلمعيات اللذين ميثالن حجر أساس أي نظام دميقراطي
واستناداً إىل أفضل املمارسات احملددة يف الفقرات السابقة اليت ينبغي اعتبارهـا              -٨٣

معايري دنيا، يتوقع املقرر اخلاص أن توجه التوصيات الواردة أدناه الدول يف تيسري ومحاية              
  .ق يف حرية التجمع السلمي واحلق يف حرية تكوين اجلمعيات يف القانون ويف الواقعاحل

  توصيات عامة  -ألف  
  :يطلب املقرر اخلاص إىل الدول ما يلي  -٨٤

أن تعترف بالدور احلاسم للحق يف حرية التجمع الـسلمي واحلـق يف               ) أ(
 قناة تسمح باحلوار    حرية تكوين اجلمعيات يف ظهور نظم دميقراطية فعالة ووجودها ألهنما         

والتعددية والتسامح واالنفتاح وتضمن احترام اآلراء أو املعتقدات املخالفـة أو املمثلـة             
 ألقلية من الناس؛

أن تكفل التمتع باحلق يف حرية التجمع السلمي واحلق يف حرية تكوين              ) ب(
اجلمعيات لكل شخص وألي كيانات مسجلة أو غري مسجلة مبا يشمل املرأة والـشباب              

شعوب األصلية واملعوقني واألشخاص املنتمني إىل جمموعات األقليات أو اجملموعـات           وال
ية انمن ضمنها ضحايا التمييز على أساس امليل اجلنسي أو اهلوية اجلنس          واملعرضة للخطر   

 وغري املواطنني والناشطني املدافعني عن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛

ة احلـق يف حريـة      ـب ممارس ـأي شخص بسب  أن تضمن عدم جترمي       )ج(
التجمع السلمي واحلق يف حرية تكوين اجلمعيات أو تعرضه للتهديـدات أو ألعمـال              

  العنف أو املضايقة أو االضطهاد أو التخويف أو األعمال االنتقامية؛
  أن حتدد بدقة وصرامة جرمية اإلرهاب متشياً مع القانون الدويل؛  )د(
انون على أي قيود تفرض على احلق يف حريـة          أن تضمن أن ينص الق      )ه(

يف  وأن تكون هذه القيود ضـرورية        ،التجمع السلمي واحلق يف حرية تكوين اجلمعيات      
  وتتناسب مع اهلدف املنشود وأال تسيء إىل مبادئ التعدديـة والتـسامح   اجملتمعات الدميقراطية 

  ري متحيزة وفورية؛وينبغي أن ختضع أي قيود ملراجعة قضائية مستقلة وغ. واالنفتاح
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واحلق يف عدم التعرض للتعـذيب      أن تكفل التقيد التام باحلق يف احلياة          )و(
  ولغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛

أن متنح األفراد الذين ميارسون حقهم يف حرية التجمع السلمي وحقهم             )ز(
  رب احلق يف حرية التعبري؛يف حرية تكوين اجلمعيات احلماية ع

أن تضمن توفري التدريب الكايف للموظفني اإلداريني واملوظفني املعنيني           )ح(
 واحلق يف حرية تكـوين      فيما يتعلق باحترام احلق يف حرية التجمع السلمي       بإنفاذ القانون   

  اجلمعيات؛
السلطات املعنية بإنفاذ القانون اليت تنتهك احلـق يف         حماسبة  أن تكفل     )ط(

حرية التجمع السلمي واحلق يف حرية تكوين اجلمعيات حماسبة شخصية وكاملة على هذا             
  االنتهاك عرب هيئة مستقلة ودميقراطية للرقابة ومن خالل احملاكم القانونية؛

أن تضمن لضحايا انتهاك احلق يف حرية التجمع السلمي واحلق يف حرية         )ي(
حلق يف االنتصاف الفعال وحصوهلم على جرب تكوين اجلمعيات واالعتداء عليهما متتعهم با   

  لألضرار؛
أن تعترف بإمكانية ممارسة احلق يف حرية التجمع الـسلمي واحلـق يف               )ك(

  .حرية تكوين اجلمعيات عرب الوسائل التكنولوجية اجلديدة مبا فيها شبكة اإلنترنت
باريس بدور وينبغي أن تضطلع املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان املمتثلة ملبادئ          -٨٥

احلق يف حرية التجمع السلمي واحلق يف حرية تكـوين اجلمعيـات            إعمال  يف النهوض ب  
ورصده وتلقي االدعاءات املتصلة بانتهاك حقوق اإلنسان واالعتداء عليها والتحقيـق يف      

  .هذه االدعاءات
وينبغي أن تواصل مؤسسات األمم املتحدة وهيئاهتا وآلياهتا تعزيز احلق يف حرية               -٨٦

وعلى اخلصوص، ينبغي أن    . التجمع السلمي واحلق يف حرية تكوين اجلمعيات ومحايتهما       
 مـن   ٢٢ و ٢١تنظر اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف إعداد تعليقات عامة بشأن املادتني            

وينبغي إيالء عناية أكرب حلاالت انتـهاك       . العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     
  .االستعراض الدوري الشاملتداء عليهما يف إطار كال احلقني واالع

احلق وينبغي أن يبحث اجملتمع الدويل جبدية مسألة اعتماد مبادئ توجيهية بشأن              -٨٧
يف حرية التجمع السلمي واحلق يف حرية تكوين اجلمعيات بالتشاور مع مجيع أصـحاب              

  .املصلحة املعنيني
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  حمددة توصيات   -باء  

  يحرية التجمع السلم  -١  
  .سلمية التجمعاتالينبغي أن يرسي القانون بوضوح وصراحة االفتراض املؤيد لتنظيم   -٨٨
التفـاوض  بطرق مـن بينـها      وينبغي للدول أن تيسر وحتمي التجمعات السلمية          -٨٩

وحيثما أمكن األمر، ال ينبغي للسلطات املعنية بإنفاذ القـانون أن تلجـأ إىل              . اطةـوالوس
عدم تعرض أي فرد لالسـتخدام      "لسلمية وينبغي هلا أن تضمن      الل التجمعات ا  ـالقوة خ 

قـرار  " (رط أو العشوائي للقوة، مىت اقتضت الضرورة القصوى اللجوء إىل القـوة           ـاملف
  ).٦، الفقرة ١٩/٣٥اجمللس 

وال ينبغي أن تكون ممارسة احلق يف حرية التجمع السلمي مرهونة بتصريح مسبق               -٩٠
ويف . شاقاًأقصى إجراء وال ينبغي أن يكون هذا اإلجراء   من السلطات بل بإشعار مسبق ك     

مفـصل  مكتوب وحال عدم التصريح بتنظيم جتمع أو يف حال تقييده، ينبغي تقدمي تفسري    
  .وآين ميكن الطعن فيه أمام حمكمة مستقلة وغري متحيزة

وينبغي االعتراف بالتجمعات العفوية يف القانون وإعفاؤها من إجـراء اإلشـعار              -٩١
  .سبقامل

وينبغي السماح بتنظيم جتمعات متزامنة ومحاية هذه التجمعات وتيـسريها كلمـا              -٩٢
  .أمكن األمر

 النـاجم   العنفعن   املسؤوليةوال ينبغي حتميل منظمي التجمعات واملشاركني فيها          -٩٣
  .عن سلوك أشخاص آخرين

النتـهاك  وينبغي للدول أيضاً أن تضمن محاية األشخاص املعنيني برصد حـاالت ا             -٩٤
  .واالعتداء يف سياق التجمعات السلمية والتبليغ عنها

  حرية تكوين اجلمعيات  -٢  
وينبغي إنـشاء اجلمعيـات عقـب       . اتمعياجلشعار إلنشاء   اإلنفاذ نظام   إينبغي    -٩٥

وينبغـي أن تقـدم هيئـات       .  وجمانية شاقة،إجراءات بسيطة وميسرة وغري متييزية وغري       
وأن تتمكن اجلمعيات   ما،  اً مكتوباً عند رفض تسجيل مجعية       التسجيل تفسرياً مفصالً وآني   

  .غري متحيزةمستقلة ومن االعتراض على أي حالة رفض أمام حمكمة 
من ضمنها اجلمعيات غري املسجلة بالعمل حبريـة        ووينبغي السماح ألي مجعيات       -٩٦

  .وألعضائها بالعمل يف سياق موات وآمن
 حتديد نظامها األساسـي وهيكـل تنظيمهـا         وينبغي أن تتمتع اجلمعيات حبرية      -٩٧

  .وأنشطتها واختاذ القرارات دون تدخل الدولة
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  .وينبغي أن تتمتع اجلمعيات باحلق يف اخلصوصية  -٩٨
وينبغي أن تتمكن اجلمعيات من احلصول على األموال واملوارد احمللية واألجنبية             -٩٩

  .دون تصريح مسبق
عيات أو حلها غري الطوعي عـرب حمكمـة       على وقف عمل اجلم   التصديق  وينبغي    -١٠٠

مستقلة وغري متحيزة يف حال ظهور خطر جلي وحمدق يؤدي إىل انتهاك جسيم للقوانني              
  .االمتثال للقانون الدويل حلقوق اإلنسانمع  ،احمللية

        
 


