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  جملس حقوق اإلنسان 
  الدورة الثالثة والعشرون

   من جدول األعمال٣البند 
واالقتصادية  والسياسية  املدنية ، حقوق اإلنسان  مجيعتعزيز ومحاية   

  احلق يف التنمية  يف ذلكمبا الجتماعية والثقافية،وا

تقرير املقرِّر اخلاص املعين باحلق يف حرية التجمُّع الـسلمي واحلـق يف             
  حرية تكوين اجلمعيات، ماينا كياي

  موجز    
                 يقدِّم املقرِّر اخلاص املعـين بـاحلق يف حريـة التجمُّـع الـسلمي واحلـق يف                   

الثاين إىل جملس حقوق اإلنسان عمالً بقـراري          تكوين اجلمعيات تقريره املواضيعي    حرية
  .٢١/١٦ و١٥/٢١اجمللس 

ويوفِّر املقرِّر اخلاص، يف الفصلني األول والثاين من التقرير، نظـرةً عامـةً عـن                 
  .٢٠١٣فرباير / شباط٢٨ و٢٠١٢مايو / أيار١األنشطة اليت اضطلع هبا يف الفترة ما بني 

 الثالث والرابع، قضيتني يعتربمها مـن أهـم         ويتناول املقرِّر اخلاص، يف الفصلني      
  .القضايا الداخلة يف إطار واليته أال ومها متويل اجلمعيات وعقد التجمُّعات السلمية

  .ويورد املقرِّر اخلاص استنتاجاته وتوصياته يف الفصل اخلامس  
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  مقدِّمة  -أوالً
هذا التقرير الثاين الذي أعدَّه املقرِّر اخلاص املعين باحلق يف حرية التجمُّـع الـسلمي          -١

لـس حقـوق اإلنـسان عمـالً بقـراري      واحلق يف حرية تكوين اجلمعيات ُيقـدَّم إىل جم      
ويصف هذا التقرير األنشطة اليت اضطلع هبا املكلَّـف بالواليـة           . ٢١/١٦ و ١٥/٢١ اجمللس

 ويتناول قـضيتني    ٢٠١٣فرباير  / شباط ٢٨ إىل   ٢٠١٢مايو  / أيار ١خالل الفترة املمتدة من     
لـس خـالل شـهر     رئيسيتني أثريتا بصورة متكرِّرة أثناء التحاور مع الدول األعضاء يف اجمل          

وعلى ضوء قـرار  .  أال ومها متويل اجلمعيات وعقد التجمُّعات السلمية       ٢٠١٢يونيه  /حزيران
 جيري التركيز حتديداً كذلك على أمهية حرية التجمُّـع بالنـسبة إىل عمـل    ٢١/١٦اجمللس  

ية جهات اجملتمع املدين الفاعلة، مبا يف ذلك ما يتعلَّق باإلعمال التدرجيي للحقوق االقتـصاد             
  .واالجتماعية والثقافية

 ويف إطار اإلعداد هلذا التقرير، دعا املقرِّر اخلاص إىل عقد اجتماع للخـرباء التـأم                -٢
كما أنه أخذ بعني االعتبـار     .  يف مومباسا، بكينيا   ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ٩ و ٨ يومي

  .)١(العناصر ذات العالقة باملوضوع من األعمال املتاحة على صعيد اجمللس
وعلى غرار ما هو موضَّح يف تقريره املواضيعي األول، يشدِّد املقرِّر اخلاص على أن                -٣

احلق يف حرية التجمُّع السلمي واحلق يف حرية تكوين اجلمعيات مترابطان ويعتمد كالمهـا              
ولذلك فإن هذا التقرير سيتناول احلق يف حريـة         .  حقان منفصالن  أيضاًعلى اآلخر ولكنهما    

  .ات واحلق يف حرية التجمُّع السلميتكوين اجلمعي

  األنشطة  -ثانياً  

  الرسائل  -ألف  
 ٢٠١٢مايو  / أيار ١  من  رسالة يف الفترة املمتدة    ١٧٠وجَّه املقرِّر اخلاص ما جمموعه        -٤

وترد املالحظات املتعلِّقة بالرسائل املوجَّهة خـالل الـسنة يف          . ٢٠١٣فرباير  / شباط ٢٨إىل  
  ).A/HRC/23/39/Add.2(إضافة هلذا التقرير 

__________ 

ل ُوجِّهت إىل احلكومات فـضالً عـن        إن احلاالت القطرية املذكورة يف هذا التقرير كانت موضوعاً لرسائ          )١(
 وسامي املوظفني التـابعني لألمـم       ةنشرات صحفية أصدرها املكلفون بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاص        

 .املتحدة
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  الزيارات القطرية  -باء  
 ٢٠١٣ينـاير   / كانون الثاين  ٢٣ إىل   ١٤قام املقرِّر اخلاص ببعثة قطرية يف الفترة من           -٥

وهو يتوجَّه بالـشكر إىل حكومـة       . إىل اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية      
 ).A/HRC/23/39/Add.2انظـر   (ا  اململكة املتحدة على تعاوهنا املثايل قبل زيارتـه وبعـده         

يتوجَّه بالشكر إىل كلٍّ من أذربيجان وتونس ورواندا وشيلي وغواتيماال وقريغيزسـتان             كما
وملديف وهندوراس على دعواهتا اليت وجِّهت إليه وهو يأمل يف تلبية هـذه الـدعوات يف                

  .املستقبل القريب

  املشاركة يف أنشطة شىت  -جيم  
 ٢٠١٣فرباير / شباط٢٨ إىل   ٢٠١٢مايو  / أيار ١، يف الفترة من     شارك املقرِّر اخلاص    -٦

  :يف األنشطة التايل ذكرها اليت نظمتها الدول وآليات حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية وهي
اليت نظمتها  " املدافعون عن حقوق اإلنسان والتظاهر السلمي     "حلقة دراسية بعنوان     •

  ؛)٢()٢٠١٢يونيه /ران حزي٨-٦أوسلو (وزارة اخلارجية النروجيية 
تعزيز اسـتفادة منظمـات     "التدريب دون اإلقليمي اخلاص بأفريقيا الشرقية بشأن         •

 اشـترك يف     الـذي  ،"اجملتمع املدين من آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة        
تيسري انعقاده املكتب اإلقليمي ألفريقيا الشرقية التابع ملفوضية األمم املتحدة السامية           

اإلنسان والربنامج املتعلِّق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمـرأة         حلقوق  
 ١٠نـريويب،   (التحالف العاملي إلشراك املواطنني واخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان         و

  ؛)٢٠١٢سبتمرب /أيلول
 دور منظمات اجملتمع املدين العاملة يف كنـف بيئـة  "  ليوم السياسة اإلمنائية املكرَّس     •

، الـذي   "اجملتمع املدين والتحدِّيات اليت تواجهها هذه املنظمـات       لفائدة  متكينية   ال
  ؛)٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١١هلسنكي، (نظمته كيبا 

رية حلمنظمة التعاون والتنمية يف أوروبا، االجتماع اخلاص بالبعد اإلنساين التكميلي            •
 /ين الثـاين   تـشر  ٩-٨فيينـا،   (التجمُّع السلمي وحريـة تكـوين اجلمعيـات         

  ؛)٢٠١٢ نوفمرب

__________ 

انظر التوصية املشتركة اليت وضعتها اجلهات املكلفة بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة والتابعـة لألمـم                 )٢(
    : قوق اإلنسان والشعوب األفريقية، املتاحة على املوقعاألفريقية حلللجنة ااملتحدة و

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12524&LangID=E. 
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" تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف سياق املظاهرات الـسلمية        "مناقشة داخلية تتناول     •
 كـانون  ٢١بـرين،  (اليت نظمتها الوزارة االحتادية للشؤون اخلارجية السويـسرية    

  ).٢٠١٣يناير /الثاين
نظمهـا اجملتمـع    عالوةً على ذلك، حضر املقرِّر اخلاص األنشطة التايل ذكرها اليت             -٧

  : املدين وهي
، اليت نظمتـها    "التكنولوجيا اجلديدة ورصد حقوق اإلنسان    "  بحلقة العمل املتعلِّقة     •

  ؛)٢٠١٢أغسطس / آب٧-٦ستانفورد، (جامعة ستانفورد 
بـانكوك،  (املنتدى اإلقليمي اآلسيوي اخلامس املتعلِّق باملدافعني عن حقوق اإلنسان           •

  ؛)٢٠١٢سبتمرب / أيلول٥-٣
  ؛)٢٠١٢سبتمرب / أيلول٨-٦(ة أكادميية إىل ماليزيا رحل •
حماضرة أُلقيت احتفاًء بيوم حقوق اإلنسان نظمها حمفل املنظمات غـري احلكوميـة              •

املعنية حبقوق اإلنسان يف زمبابوي واحلقوقيون املعنيون حبقوق اإلنسان يف زمبابوي           
  ؛)٢٠١٢ديسمرب / كانون األول١٠هراري، (

ي مع اجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين التابعة لبلـدان غـريب            التشاور اإلقليم حلقة   •
نظمتها احلركة العاملية مـن أجـل       اليت  أفريقيا وأفريقيا الوسطى الناطقة بالفرنسية      

  ؛)٢٠١٣فرباير / شباط١٦-١٥واغادوغو، (الدميقراطية 
القيـود  " إىل نشاط جانيب جمللس حقوق اإلنسان بعنـوان           موجهة   رسالة فيديوية  •

، نظمها مرصـد حقـوق اإلنـسان        "فروضة على متويل املنظمات غري احلكومية     امل
  ).٢٠١٣فرباير / شباط٢٨جنيف، (

جزء حيوي من احلق    : قدرة اجلمعيات على احلصول على املوارد املالية        -ثالثاً  
  يف حرية تكوين اجلمعيات

  حتديد املفاهيم  -ألف  
 أساسية بالنـسبة لبقـاء وفعاليـة        إن القدرة على التماس وتأمني واستخدام املوارد        -٨

ال يقتصر  واحلق يف تكوين اجلمعيات     .  صغر حجمها  وإنالعمليات اليت تقوم هبا أي مجعيات       
تشكيل اجلمعيات واالنضمام إليها بل هو يشمل       من   األفراد أو الكيانات القانونية      على متكّن 

مـن مـصادر حمليـة       - البـشرية واملاديـة واملاليـة        -التماس وتلقي واستخدام املوارد     
  .ودولية وأجنبية
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ستهان به يف حريـة تكـوين       ولألطر والسياسات القانونية املتصلة باملوارد أثٌر ال يُ         -٩
اجلمعيات؛ فبإمكاهنا أن تقوي فعالية اجلمعيات وتيسِّر استدامتها أو باملقابل قد تـؤدِّي هبـا               

 اليت تقوم بتعزيـز حقـوق       باإلضافة إىل ذلك، وبالنسبة للجمعيات    . للتبعية ولضعف املركز  
اإلنسان مبا يف ذلك احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وكذلك اجلمعيات املنخرطة يف            

ُيعَترب )  الكوارث وتوفري الرعاية الصحية أو احلماية البيئية حاالتل اإلغاثة يفثم(أداء خدمات 
معية ذاهتا بل لتمتُّع املستفيدين من      احلصول على املوارد أمراً مهّماً ال فقط بالنسبة لوجود اجل         

ومن مثّ فإن القيود اليت ُتفَرض على املـوارد املتاحـة           . عمل اجلمعية بسائر حقوق اإلنسان    
للجمعيات يؤثِّر بالتمتُّع باحلق يف حرية تكوين اجلمعيات ويقوِّض احلقوق املدنية والثقافيـة             

  .واالقتصادية والسياسية ككل
مثل اهلبـات   (طوي على مفهوم واسع يشمل التحويالت املالية        تن" املوارد"وكلمة    -١٠

؛ وضمانات القروض وأشكال    )واملنح والعقود والرعاية واالستثمار االجتماعي وما إىل ذلك       
مثـل  (أخرى من املساعدة املالية املقدَّمة من األشخاص الطبيعيني والقانونيني، واهلبات العينية       

اخلدمات واألجهزة وأشكال أخرى من امللكية الفكريـة        املسامهات اليت تتخذ شكل السلع و     
مثل اللوازم املكتبية وأجهـزة تكنولوجيـا       (؛ واملوارد املادية    )وامللكية احلقيقية وما إىل ذلك    

؛ )مثل العاملني بـأجر واملتطـوعني وغريهـم       (، واملوارد البشرية    )املعلومات وما إىل ذلك   
 القدرة على الـسفر والتواصـل دون تـدخُّل        واحلصول على املساعدة الدولية والتضامن؛ و     

  .موجب له واحلق يف التمتُّع حبماية الدولة ال
وبالنظر إىل القيود املفروضة على عدد الكلمات، سُيعىن هذا القسم بالدرجة األوىل              -١١

 التحويالت النقدية واهلبات العينية وغريها من أشكال املـساعدة          هابقضية املوارد املالية مبا في    
 ويغطي هذا التقرير املوارد املاليـة الـيت يوفِّرهـا           ").التمويل"  بُيشار إليها فيما بعد     (لية  املا

 احملليون منـهم أو األجانـب أو الـدوليون          االعتباريوناألشخاص الطبيعيون واألشخاص    
فيهم األفراد واجلمعيات سواء كانت مسجلةً أم غري مسجلة؛ واملؤسسات واحلكومـات             مبن

  ).مبا يف ذلك صناديق وبرامج األمم املتحدة(نظمات الدولية والشركات وامل
وما برحت جهات اجملتمع املدين الفاعلة تواجه، يف السنوات األخرية، رقابةً متزايدةً              -١٢

ألزمـة  امقروناً ب وقيوداً ال موجب هلا فيما يتصل بالتمويل الذي تتلقاه أو الذي ُيدَّعى تلقيه              
أدَّى هذا  ف بعض اجلهات املاحنة على احلدِّ من التمويل الذي تقدِّمه،           املالية العاملية اليت أجربت   

الوضع، يف العديد من احلاالت، إىل تدنِّي عدد اجلمعيات وتناقص أو تعديل األنـشطة الـيت     
. إىل انقراض البعض من هذه اجلمعيـات      أّدى يف أسوأ احلاالت     تنجزها اجلمعيات القائمة أو     
 ناجتة عـن  هي قائمة يف مجيع أحناء العامل، وعادةً ما تكون          بل  وهذه املشكلة ليست معزولة     

 أو تـأمني؛   )ب(بالتمـاس؛    )أ: (لقيود اليت ال موجب هلا واليت ُتفَرض حني تقوم مجعية ما          ا
استخدام املوارد املالية، وهتدف هذه التدابري، يف العديد من احلاالت، إىل إسـكات              )ج( أو

  .أصوات املنشقِّني أو النقَّاد
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فاجلمعيات مطالبةٌ بكفالة استخدام    .  من االلتزامات  خلّيةوهذا ال يعين أن اجلمعيات        -١٣
األموال لألغراض املقصودة وأن تتحلى بالشفافية وهي خاضعة للمساءلة إزاء اجلهات املاحنة            

من األمهية احلامسة مبكان    إذ  . تفاقات التمويلية اليت تربمها   وذلك وفقاً للشروط الواردة يف اال     
 يف كنف الشفافية وُحسن اخللـق       - شأهنا شأن سائر قطاعات اجملتمع       -أن تعمل اجلمعيات    

 إىل  ، يشري املقرر اخلـاص    ويف هذا الصدد  .  تنتمي إليه  من أجل كسب الثقة يف القطاع الذي      
 من قبيل ميثاق احملاسـبة للمنظمـات غـري          ،مجلة من املبادرات الصادرة عن اجملتمع املدين      

اجلهات الفاعلة  لدى   أمثلة قيِّمة عن روح املسؤولية       توفّر اليت   ،صبغة الدولية احلكومية ذات ال  
  .التابعة للمجتمع املدين

 أن اجلهات املاحنـة احملليـة واألجنبيـة والدوليـة هلـا          أيضاًويعتقد املقرِّر اخلاص      -١٤
فواجب اجلهات املاحنة أن تويل العناية الواجبـة للـسياق احمللـي الـسياسي              . مسؤوليات

واالجتماعي واالقتصادي الذي تعمل فيه اجلمعيات وخاصة اجلمعيات الـيت تعمـل مـع              
" غري شعبية"اجملتمعات احمللية الشعبية ومع السكان املهمَّشني واملستضعفني أو اليت ُتعىن بقضايا   

 أن حتترم استقالل منظمات اجملتمع املدين حىت        أيضاًوينبغي للجهات املاحنة    . أو حديثة العهد  
ويأسف املقرِّر اخلـاص    . اجلمعيات من التصدِّي الحتياجات وشواغل السكان     هذه  كَّن  تتم

 بعض اجلهات املاحنة احمللية العامة تقوم بصورة حصرية بتمويل اجلمعيات           ألنعميق األسف   
مقـوِّم  ، الذي هـو     حرية تكوين اجلمعيات  احلق يف   أن  علماً ب اليت تؤيِّد سياسات احلكومة     

ويدعو املقرِّر اخلاص كذلك اجلهات      .يشي بتعددية اآلراء   الدميقراطية،   أساسي من مقوِّمات  
 املستفيدين من التمويل وأن تتخذ، عند االقتضاء، التدابري املناسـبة           أن تقوم بتنويع  املاحنة إىل   

  .لدعم اجلمعيات اليت تواجه قيوداً ال موجب هلا

  صول على املوارد املاليةاإلطار القانوين الدويل ذو الصلة بالقدرة على احل  -باء  
ُيـشار إليـه    ( من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية         ٢٢تؤكِّد املادة     -١٥
لكلِّ فرٍد احلقُّ يف حرية تكوين اجلمعيات مع آخرين، مبا يف ذلك            "على أن   ) يلي بالعهد  فيما

من اإلعالن  ) و(٦املادة  كما أن   " حقُّ إنشاء النقابات واالنضمام إليها من أجل محاية مصاحله        
املتعلِّق بالقضاء على مجيع أشكال التعصُّب والتمييز القائمني على أساس الـدين أو املعتقـد               

يشري صراحةً إىل حرية احلصول على األموال مبيناً أن احلقَّ يف           ) ٣٦/٥٥قرار اجلمعية العامة    (
التماس وتلقّي مسامهات   "ية  حرية التفكري والوجدان والدين أو املعتقد تشمل أموراً منها حر         

، اعتمد جملـس    ٢٠١٣مارس  / آذار ٢١ويف  ". طوعية مالية وغريها من األفراد واملؤسسات     
 شـروط   فيما تضعه مـن    الذي دعا فيه الدول إىل أن تكفل،         ٢٢/٦حقوق اإلنسان القرار    

حنـو  وأالّ تفرض على    ] للجمعيات[أالّ تعرقل هذه الشروط االستقاللية الوظيفية       "،  لإلبالغ
  ".متييزي قيوداً على املصادر احملتملة للتمويل
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، أن احلقَّ يف    ١٢٧٤/٢٠٠٤والحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف البالغ رقم           -١٦
 للجمعية احلقَّ يف أن     أيضاًحرية تكوين اجلمعيات ال يقتصر على احلقِّ يف تشكيلها، بل يكفل            

           إن أنشطة مجع األمـوال حمميـةٌ مبقتـضى        ولذلك ف . )٣([...]"تضطلع بأنشطتها النظامية    
تعوق قدرة اجلمعيات على االضطالع     و من العهد والقيود اليت ُتفَرُض على التمويل         ٢٢املادة  

وشدَّدت هيئاُت معاهدات أخرى تابعة لألمم      . ٢٢شكِّل تدخُّالً يف املادة     يبأنشطتها النظامية   
             مجتمع املدين التماس وضمان واسـتخدام املـوارد       املتحدة على التزامات الدول بأن تتيح لل      

وجلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     . مبا يف ذلك املوارد املتأتية من مصادر أجنبية       
            إزاء القـانون املـصري     " بـالغ قلقهـا   "هذه القضية حني أعربت عن      سلطت الضوء على    

يح للحكومة مراقبة حقِّ املنظمات غري احلكوميـة يف إدارة          الذي يت  "١٩٩٩ لعام   ١٥٣رقم  
  .)٤("أنشطتها مبا يف ذلك التماس التمويل اخلارجي

إطاراً مرجعياً آخر ذا عالقة     )٥(ويشكل اإلعالن املتعلق باملدافعني عن حقوق اإلنسان        -١٧
 احلق يف ،مبفرده وباالشتراك مع غريه   لكل شخص،   " ما يلي    ١٣حيث تورد املادة    : باملوضوع

 يكون الغرض منها صراحة هو تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان          مواردالتماس وتلقي واستخدام    
اخلط املائل تشديد   " ( من هذا اإلعالن   ٣واحلريات األساسية، بالوسائل السلمية، وفقاً للمادة       

لية وهذا احلكم له أمهيته ألنه ال مييز بني موارد التمويل سواء كانت من مصادر حم              ). مضاف
باجلمعيـات املـسجلة     ألنه يوضح أن األمر ال يتعلق        أيضاً وهو أساسي . أو أجنبية أو دولية   

 ولذلك فإن اجلمعيات اليت ال تتمتع مبركز قـانوين          - أيضاًقانوناً فحسب بال خيص األفراد      
وعلى الرغم من أن    .  حيق هلا هي األخرى احلصول على األموال       -كاجلمعيات غري املسجلة    

 صكاً ملزماً، جتدر اإلشارة إىل أنه اعتمد بتوافق اآلراء من قبل اجلمعية العامـة               ليسعالن  اإل
ويتضمن سلسلة من املبادئ واحلقوق القائمة على أساس معايري حقوق اإلنسان اليت تتضمنها             

ويتضح من هذه الزاوية أن املبادئ التوجيهية       . الصكوك الدولية األخرى اليت هي ملزمة قانوناً      
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة  ٢٢عها تنبثق من األحكام الواردة يف املادة   اليت يض 

والسياسية ولذلك ميكن تطبيقها على أشكال أخرى من اجلمعيات بغض النظر عن األهداف             
، وأخذاً بعني االعتبار الواجب األحكام الواردة ومن هذا املنطلق. اليت تتوخاها هذه اجلمعيات   

يت ال تفرق بني اجلمعيات املسجلة واجلمعيات غري املسجلة، يشدد املقرر اخلـاص          يف العهد ال  
 كما هو احلال  سواها،ندوعلى أن التشريعات اليت تقيد التمويل األجنيب للجمعيات املسجلة          

يف بنغالديش، ينتهك املعايري واملقاييس الدولية حلقوق        القانونمشروع  يف  يف التشريع القائم و   

__________ 

، اآلراء الـيت    كورنكو وآخرون ضد بيالروس   ،  ١٢٧٤/٢٠٠٤اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، البالغ رقم        )٣(
 .٢-٧، الفقرة ٢٠٠٦وبر أكت/ تشرين األول٣١اعُتِمَدت يف 

ــضاً  )٤( ــر أي ــرة ،CAT/C/BLR/CO/4انظ ــرة CERD/C/IRL/CO/2، و٢٥ الفق              ،A/55/38؛ و١٢، الفق
 .٢٥، الفقرة CRC/C/MWI/CO /2؛ و١٥٥الفقرة 

 .، املرفق٥٣/١٤٤قرار اجلمعية العامة  )٥(
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 إىل أن    املقـرر اخلـاص    عالوة على ذلك يشري   .  الصلة حبرية تكوين اجلمعيات    اإلنسان ذات 
بغي أن حيكمه نظام قائم     املسبق بل ين  اإلذن  تشكيل هذه اجلمعيات ال ينبغي أن خيضع إلجراء         

  .)٦(ار املتسم بالبساطة واليسر وعدم التمييز وغري املكلف أو اجملاينعلى اإلشع
مات القانونية الواضحة اليت تناشد الـدول أن تتجنـب          وعلى الرغم من هذه االلتزا      -١٨

وضع قيود وأن تيسر كذلك احلصول على التمويل، فإن اجلهات الفاعلة يف اجملتمـع املـدين     
قصد املراقبة بدل التمكني من احلصول علـى        بختضع يف العديد من احلاالت للوائح ُوضعت        

معيات ميكن أن تكون خاضعة لبعض      ويؤكد املقرر اخلاص على أن حرية تكوين اجل       . التمويل
 من العهد ويشدد جمدداً على أن    ٢٢ من املادة    ٢الوفاء بأحكام الفقرة    تقتصر على   القيود اليت   

 على أن   أيضاًويشدد  . )٧(احلرية ينبغي أن تكون هي القاعدة والقيود اليت تفرض هي االستثناء          
افتراض أن أنشطة اجلمعيات هـي      من املبادئ الرئيسية حلرية تكوين اجلمعيات ما يتمثل يف          

  .أنشطة قانونية

  الوفاء مبعايري ومقاييس حقوق اإلنسان الدولية  -جيم  
يشري املقرر اخلاص بقلق إىل القوانني واملمارسات اليت تضع قيداً علـى منظمـات                -١٩

يف ومثلما سـريد تفـصيالً      . اجملتمع املدين يف جمال التماس وتلقي واستخدام التمويل األجنيب        
 ال   معظم املربرات اليت تسوقها الدول لتقييد التمويل األجنيب      فإنلقسم التايل من هذا التقرير      ا

ال جيوز أن يوضع مـن      " من العهد اليت تنص على أنه        ٢٢ من املادة    ٢لفقرة  األحكام  متتثل  
القيود على ممارسة هذا احلق إال تلك اليت ينص عليها القانون وتشكل تدابري ضـرورية، يف                

صيانة األمن القومي والسالمة العامة أو النظام العام أو محاية الصحة العامة            لمع دميقراطي،   جمت
ومثلما سيتم التشديد عليه تكراراً يف      . "أو اآلداب العامة أو محاية حقوق اآلخرين وحرياهتم       

 تنهيها مصلحة من املصاحل     ، الشروط املتعلقة بأي قيد ُيفرض شروط تراكمية       فإنهذا القسم   
  ". تكون ضرورية يف جمتمع دميقراطي"حملددة أعاله وهلا أساس قانوين وا

والقيود اليت تنطوي على إشكال، يف ظل القانون الدويل، تشمل، يف مجلة أمـور،                -٢٠
احلظر املطلق للحصول على التمويل، واشتراط حصول منظمات اجملتمع املدين على موافقـة             

ويل األموال إىل صندوق تابع للحكومة املركزيـة،        احلكومة قبل تلقي التمويل، واشتراط حت     
من االخنراط يف األنشطة املتعلقة حبقوق      اليت تتلقى متويالً أجنبياً      منظمات اجملتمع املدين     ومنع

 العمل الذي تقوم بـه منظمـات      مووص.  أو تقييد هذه األنشطة    اإلنسان أو أنشطة الدعوى   
 باشـتراط ريد هذا العمل من صـفته الـشريعة   اجملتمع املدين املمولة من جهات أجنبية أو جت    

 أو غري ذلك من األوصـاف املخلـة،         "لألجانبجهات عميلة   "وصف هذه املنظمات بأهنا     
__________ 

)٦( A/HRC/20/27 ٩٥، و٥٩-٥٨، الفقرات. 
 .١٦املرجع نفسه، الفقرة  )٧(
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لتفتيش للتضييق على منظمات اجملتمع املـدين؛  اتنظيم محالت ملراجعة احلسابات أو بواملبادرة  
ا للقيود السابقة الذكر املتعلقة     وفرض عقوبات جزائية على منظمات اجملتمع املدين لعدم امتثاهل        

 منظمات اجملتمع املدين على احلصول على التمويل وغريه من املـوارد مـن              قدرةو. بالتمويل
املصادر احمللية واألجنبية والدولية جزء ال يتجزأ من احلق يف حرية تكوين اجلمعيات، وهـذه               

وق املدنية والسياسية وغـريه     احلقب من العهد الدويل اخلاص      ٢٢القيود تشكل انتهاكاً للمادة     
من صكوك حقوق اإلنسان مبا يف ذلك العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية      

  . والثقافية
مثالً، اليت تثري فيها السلطة األبويـة       كما حيذر املقرر اخلاص من أن البيئة السياسية           -٢١

قوض على حنو ال موجب له متويـل        لط حتديات هيكلية، ميكن أن ت      والتس والتحّيز اجلنساين 
اليت يشهدها بعض البلدان من      عالوة على ذلك، فإن جترمي األنشطة السلمية         )٨(اجملتمع املدين 

بني اجلنسني ميكن   أو تعزيز املساواة    وحتقيق املساواة    محاية حقوق اإلنسان وعدم التمييز       قبيل
مجـع األمـوال إن مل جتعلـه        ناهضة هبذه القضايا أمـر       أن تصّعب على اجلمعيات ال     أيضاً

  .)٩(مستحيالً

  متويل اإلرهاب  -١  
إن من بني األسباب األكثر شيوعاً اليت حتمل احلكومات على فرض قيـود علـى                 -٢٢

مبا يف ذلك احلماية من اإلرهـاب ومنـع غـسيل           األمنية،  بالتدابري  السبب املتصل   التمويل  
 اإلنـسان واحلريـات األساسـية       تدمري حقوق " إىل   هتدفوجرمية اإلرهاب اليت    . األموال

والدميقراطية هتدد السالمة اإلقليمية وأمن الدول وتزعزع احلكومـات املـشكلة بـصورة             
واملقرر اخلاص يدرك أن للـدول      .  وخيمة وتسبب معاناة إنسانية مأساوية     عواقبها )١٠(شرعية

ة تكـوين   وهي أسس مشروعة لتقييد حري    " العامةسالمة  الاألمن القومي و  "مصلحة يف محاية    
اجلمعيات، ولكنه يؤكد على أن هناك حاجة بالدول إىل أن تتقيد بالقانون الدويل حلقـوق               

  . اإلنسان يف قيامها مبناهضة اإلرهاب
واستناداً إىل العهد، فإن أي تقييد ُيفرض ال ينبغي أن يكتفي باملصلحة املشروعة بل                -٢٣

 تنخـرط اجملموعـات يف األنـشطة      وعندما". ضرورياً يف جمتمع دميقراطي   "ينبغي أن يكون    
ولذلك فإنه ممـا يـشكل      . احملصورة اآلنفة الذكر ميكن عندها وصفها بأهنا جمموعة إرهابية        

كذريعة " املناهضة للتطرف "انتهاكاً للقانون الدويل أن تستخدم التدابري املناهضة لإلرهاب أو          
وكما هو وارد يف    . ملستقلاجملتمع املدين ا  على  وجهات النظر أو    يف  ختالف  الاعلى   للتضييق

__________ 

)٨( A/66/203٧٣لفقرة ، ا. 
            انظر على سبيل املثال الرأي الذي اعتمده الفريق العامل املعـين باالحتجـاز التعـسفي بـشأن الـبالغ                   )٩(

 .٤٧، الفقرة (A/HRC/WGAD/2012/39) واملوّجه إىل بيالروس ٣٩/٢٠١٢رقم 

 .١١، الفقرة الديباجية رقم ٢٠٠٥/٨٠قرار جلنة حقوق اإلنسان  )١٠(
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ال ينبغي للـدول، يف معـرض مناهـضة         "تقرير املقرر اخلاص بشأن تعزيز ومحاية احلقوق        
 أن تتذرع باألمن القومي الختاذ تدابري ترمي لقمع املعارضة أو لتسويغ املمارسات             ،اإلرهاب

 وأن   إثبات وجود خطر يهدد أحد أسس التقييـد         عبء على احملكمة و .القمعية ضد سكاهنا  
وليتيسر اجتياز اختبار التناسب والـضرورة جيـب أن    )١١(هذا التهديد ملواجهةالتدابري تتخذ  

تتسم التدابري التقييدية بأدىن قدر من التقحم يف سبيل حتقيق اهلدف املنشود وأن تقتصر تلك               
وال ينبغـي هلـا أن      . اجلوانب املميزة لإلرهاب فحـسب    ُتبدي  التدابري على اجلمعيات اليت     

تهدف كافة مجعيات اجملتمع املدين كما هو احلال لألسف بالنسبة إىل قانون جديد ملناهضة   تس
والقوانني اليت صيغت بعبارات عامة حتد بل وحتظر التمويـل          . اجلرمية املنظمة ُسن يف فرتويال    

  ".الضرورة"و" التناسب"بداعي مقاومة اإلرهاب ال تشكل امتثاالً ملتطلبات 
اص كذلك إىل العدالة القطاعية مالحظاً أن الشركات التجاريـة          ويدعو املقرر اخل    -٢٤

الـدول إىل  واملقرر اخلاص يدعو  . ألغراض إرهابية استهدفتها جتاوزات   وغريها من الكيانات    
جتنب اختاذ التدابري اليت تستهدف بشكل ال متناسب منظمات اجملتمع املدين أو تثقل كاهلها              

اليت ختص منظمات االشتراطات ذلك من وغري ة للفرز شاقأو إجراءات   من قبيل فرض قواعد     
  . ال تطبق على قطاع الشركات عموماًواجملتمع املدين 

 العمل اخلاصـة    فرقةويالحظ املقرر اخلاص قيام جمموعة من املقاييس اليت وضعتها            -٢٥
 ١٩٨٩وهي هيئة حكومية دولية أُنشئت يف عـام         واملعنية بغسل األموال    باإلجراءات املالية   

فرقـة  والتوصية الثامنة اليت وضـعتها      . وتتناول حتديداً قضية غسل األموال ومتويل اإلرهاب      
تتعلق باملنظمات الـيت ال تتـوخى الـربح         ) وهي التوصية اخلاصة الثامنة سابقاً    (العمل هذه   

            التجـاوز عـدم  ] لكفالـة [ يف مالءمة القوانني واألنظمـة     البلدان النظر بأن تعيد   "وتوصي  
 أسوةً بتوجيه تتضمنه ورقـة      - ويشدد املقرر اخلاص     ."متويل اإلرهاب بعنوان  لكيانات  ا حبق

 العمل اآلنفة الـذكر يف جمـال متويـل          فرقةعمل صادرة عن البنك الدويل وحتلل استجابة        
 على أن ما مت الكشف عنه من حاالت متويل اإلرهاب قليل جـداً، إن وجـد،                 -اإلرهاب  

 وعليـه فـإن   "رقابة احملددة اليت تتوخاها منظمات اجملتمـع املـدين؛          وذلك نتيجة لتدابري ال   
 ال تضع يف االعتبار الكايف حقيقة أن        ٨والتوصية رقم    )١٢("ساسيةاألاالستخبارات املالية هي    

املراقبة املالية وتعاون الشرطة من أجل التصدي الفعال خلطر متويـل           كللدول وسائل أخرى    
العمل على تدابري حمددة حلماية قطـاع اجملتمـع         فرقة   تتوافر   باإلضافة إىل ذلك ال   . اإلرهاب

 يف حرية تكوين اجلمعيات من قبل       حقوقهاملدين من القيود اليت ال موجب هلا املفروضة على          
 .العملفرقة  الصادرة عن ٨االمتثال للتوصية يّتسم ب من تدابري هالدول اليت تؤكد بأن ما تتخذ

__________ 

 .٢٠، الفقرة A/61/267انظر  )١١(
)١٢( Emile van der Does de Willebois, Nonprofit Organizations and the Combatting of Terrorism 

Financing: A Proportionate Response, World Bank Working Paper No. 208 (Washington D.C., 

2010), p. 13. 
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 -مكافحة اإلرهاب ولكنه حيذر من تنفيذ التدابري التقييدية ويؤكد املقرر اخلاص على ضرورة 
  .  القانون الدويلوانتهكت اليت أساءت الدول استخدامها - العمل لفرقة ٨كالتوصية 

وباألساس، يعتقد املقرر اخلاص أن منظمات اجملتمع املدين تلعـب دوراً مهمـاً يف                -٢٦
 احلـد   تشمل النافع يف جماالت     والعمل املباشرة بالسكان    بفضل الصالت . مكافحة اإلرهاب 

من الفقر وبناء السلم واملساعدة اإلنسانية وحقوق اإلنسان والعدالة االجتماعية يف أوسـاط             
.  يؤدي اجملتمع املدين دوراً حامساً يف جمال التصدي خلطر اإلرهـاب           ،تتسم بالتعقيد السياسي  

هات املاحنة إىل سـحب دعمهـا       باجلتؤدي   اليت قد    ،يدية بشكل ال موجب له    يوالتدابري التق 
تقوم هبا منظمـات    القيمة اليت   بادرات  املقوض  أن ت  ميكن   ، العاملة يف بيئات صعبة    للجمعيات

يؤدي يف هناية املطاف إىل اإلضرار      وذلك   مكافحة اإلرهاب والتطرف     جمالاجملتمع الدويل يف    
  .بالسلم واألمن

  سيادة الدولة باملقابل للتدخل األجنيب  -٢  
دت السنوات األخرية تزايد التذرع حبماية سيادة الدولة أو القيم التقليدية للدولة            شه  -٢٧

من التدخل األجنيب يف سبيل تقييم التمويل األجنيب أو إطالق محالت التشهري ضد اجلهـات               
من أشكال اإلمربياليـة    وُنعت هذا التمويل عمداً بأنه شكل جديد        . اليت تتلقى متويالً أجنبياً   

وهلذا . للسلب والوصم ولضروب املضايقة   له  ار اجلديد وتعرضت اجلهات املتلقية      االستعم أو
االجتاه تأثريه اخلطري على عمل اجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين ناهيك عن قدرهتا على تلقي               

وهذه احلالة مثرية للجزع الكبري     . التمويل حيث إن ذلك يردعها عن التماس التمويل األجنيب        
 هي تتهم عيات اليت تقوم بتعزيز حقوق اإلنسان واإلصالحات الدميقراطية واليت          بالنسبة للجم 

  ".بالدعوة إىل تغيري النظام"أو " باخليانة"
           /وعلى صعيد االحتاد الروسي، على سبيل املثال، اعُتمد قـانون جديـد يف متـوز                -٢٨

متويالً أجنبياً املنخرطـة يف      يقتضي من املنظمات اليت ال تتوخى الربح واملمولة          ٢٠١٢يوليه  
عموماً بأنه يشكل حماوالت للتأثري علـى اختـاذ         وصف  هذا القانون   و -" أنشطة سياسية "

 أن تسجل باعتبارهـا منظمـات       -القرارات الرمسية أو على تشكيل رأي عام هلذا الغرض          
عتمـاد  وا". للجاسوس األجنيب " ُيعترب يف روسيا مرادفاً      وهذا" جانبأ عمالءتؤدي وظائف   "

املنظمات مبا يف ذلـك منظمـات       هذه  هذا القانون تلته سلسلة من عملية مراجعة حسابات         
ويف مصر، قامت الصحافة اململوكة للدولة بتنظيم محلة ضد         . بارزة يف جمال حقوق اإلنسان    

منظمات اجملتمع املدين، واصفة إياها بأهنا من العمالء األجانب بسبب التمويل األجنيب الذي             
 ال يقتصر التشريع على منع اجلمعيات العاملة يف         ،ثيوبياإويف  . أن البعض منها قد تلقاه    ُيدعى  
 يف املائة من متويلها مـن املـصادر         ١٠ يزيد على     الدفاع عن احلقوق من تلقي مبلغ      جماالت

 يف املائـة مـن   ٧٠ أن ختصص ما ال يقل عـن        اجلمعياتاخلارجية بل هو يقتضي من هذه       
ددة بـشكل   احمل ، يف املائة للتكاليف اإلدارية    ٣٠ناجمية وما ال يزيد على      ميزانيتها ألنشطة بر  

ولتنفيذ هذه األحكام تأثري مدمر على قدرة األشخاص على تكوين وتـشغيل            . واسع النطاق 
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 عديدة تابعـة  معاهدات بصورة فعالة وقد كان مثار جزع كبري عّبرت عنه هيئات   اجلمعيات
ار، فإن القانون املتعلق باجلمعيات الذي اعُتمد يف كـانون          ويف هذا املضم  . )١٣(لألمم املتحدة 

مـن  متويل  حيظر على اجلمعيات تلقي متويل يف شكل هبات أو           يف اجلزائر،    ٢٠١٢يناير  /الثاين
 -" تعاونية قائمة مع هذا الكيان األجنيب     "منظمات غري حكومية أجنبية ما مل تكن هناك عالقة          

، على إثر هـذه     وعرب املقرر اخلاص  . القائمةالسلطات املعنية   وذلك رهناً باملوافقة املسبقة من      
حلق يف حرية الرأي  عن قلقه اجلدي إزاء تأثري هذا التشريع يف تعزيز ومحاية ا      البعثة إىل اجلزائر،  

  .)١٤(وحرية التعبري
 اليت متول متويالً أجنبيـاً يف       اجلمعياتومن املفارقات أن البعض من الدول اليت تصم           -٢٩

؛ )شكل قروض ومساعدة ماليـة أو إمنائيـة       يف  ( تتلقى يف حد ذاهتا متويالً أجنبياً        هي بلداهنا
وهناك دول  . وذلك مببالغ أكرب بكثري من املبالغ اليت تتلقاها منظمات اجملتمع املدين يف بلداهنا            

ترفض التمويـل   واحلال أهنا   يف اخلارج،   جلمعيات   اليت توفر التمويل     تكون هي نفسها  أخرى  
ولكن ما هو واضح هو أن هذه االجتاهات اجلديدة هلا          .  للجمعيات القائمة يف بلداهنا    األجنيب

 تسفر عن قيود ُوضعت على التمتع حبرية تكوين س على اجملتمع املدين حيث إهنا مل      تأثري حمسو 
  .  إىل املزيد من انتهاكات حقوق اإلنسانأيضاًولكنها أفضت سب فحاجلمعية 

القيود اليت تفرض بداعي محاية سيادة الدولـة        هذه  ا إذا كانت     م حتليلوسعياً وراء     -٣٠
تقوم على  اإلنسان جيب بداية تقصي ما إذا كانت        الدويل حلقوق   قانون  الهي قيود متفقة مع     

باعتبـاره مـن    وارداً  ومحاية سيادة الدولة ليس     . لوضع القيود املشروعة  من األسس   أساس  
الدول  أن تشري    أنه ليس باإلمكان  رر اخلاص على    ويشدد املق . املصاحل املشروعة ضمن العهد   

األسس اليت ينص عليها التشريع احمللي وال أن تفسر تفسرياً          ولو كانت هي    إىل أسس إضافية    
وهو يرى أن مثل هـذا      . فضفاضاً االلتزامات الدولية لتقييد احلق يف حرية تكوين اجلمعيات        

السالمة مصاحل األمن القومي أو     "يف إطار    أن يندرج التربير ال ميكن، من وجهة نظر املعقول،        
ويؤكّد أن األمن القومي يتعرض للتهديد حينما تتلقى مجعيـة          ". النظام العام "أو حىت   " العامة

متويالً من مصدر أجنيب فيغدو ذلك مثاراً للتضليل وتشويه احلقائق إىل جانب كَونه يتعارض              
  .مع القانون الدويل حلقوق اإلنسان

أالّ جيـرِّم أي قـانون      " الدول إىل كفالة     ٢٢/٦ جملس حقوق اإلنسان     ويدعو قرار   -٣١
". أنشطة الدفاع عن حقوق اإلنسان أو نزع الشرعية عن هذه األنشطة بداعي منشأ متويلها              

أن تتخذ،  من الدول   ويقتضي العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية         
وبأقصى ما تسمح به مواردها املتاحة،      [...] تعاون الدوليني   مبفردها وعن طريق املساعدة وال    

". ما يلزم من خطوات لضمان التمتُّع الفعلي التدرجيي باحلقوق املعترف هبا يف هـذا العهـد              

__________ 

)١٣( CAT/C/ETH/CO/1 و٣٤، الفقرة ،CCPR/C/ETH/CO/1 ٢٥، الفقرة. 
)١٤( A/HRC/20/17/Add.1 انظر أيضاً ؛٨٦ الفقرة CEDAW/C/DZA/CO/3-4 ١٩، الفقرة. 
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باختاذ التـدابري  " من العهد نفسه اليت تنصُّ على أن تتعهد الدول         ١١قرن هذه املادة باملادة     وُت
رفةً يف هذا الصدد باألمهية األساسية للتعامل الدويل القائم علـى           الالزمة إلنفاذ هذا احلق معت    

عاتق الدول التزاٌم حبشد املوارد املتاحة على صعيد اجملتمع       على  ومعىن هذا أن    ". االرتضاء احلرّ 
ومن مثّ فإن القيود اليت ُتفَرض علـى        . )١٥(املوارد اليت يتيحها اجملتمع الدويل    فضالً عن   ككل  

بذريعة احلفاظ على سيادة الدولة ميكن أن تشكِّل انتهاكاً اللتـزام الـدول             التمويل األجنيب   
 من جانب الدولـة يف حـشد     اًباحترام ومحاية وأداء هذه احلقوق حيث إن ذلك يعدُّ تقصري         
 مقصد مبـادئ    أيضاًوهذا هو   . أقصى قدرٍ من املوارد عن طريق املساعدة والتعاون الدوليني        

اليت تنصُّ على أن    وقة بانتهاكات احلقوق االقتصادية واالجتماعية      ماسترخيت التوجيهية املتعلِّ  
اعتماد تشريعات أو سياسات تتعارض بوضوح      : "انتهاكات هذه احلقوق تشمل بوجه خاص     

 واعتمـاد أيـة تـدابري       ؛[...]بقاً واملتصلة بتلك احلقوق     مع االلتزامات القانونية القائمة سا    
  .)١٦("ذي صلةتراجعية تقلِّص من نطاق ضمان حقٍّ 

          مث إن محاية سيادة الدولة ليست ذريعةً غري شرعية فحسب، بل هي حجـةٌ واهيـةٌ        -٣٢
تلقي بالعـبء علـى     " اجملتمع الدميقراطي "وعبارة  ". اجملتمع الدميقراطي "ال تستجيب لشرط    

ديـة  التعدُّ"ال تضّر مببـادئ  لكي تثبت أن تلك القيود  فرض قيود   تعمد إىل   عاتق الدول اليت    
 واجلمعيات، سواء كانت مموَّلةً متويالً حملياً أم أجنبياً، جيب          .)١٧("والتسامح واالنفتاح الفكري  

ألفكار اليت تتبنَّاها األقليات واألفكار املخالفة      ل وحىت   -أن تكون حّرة يف الترويج ألفكارها       
الراميـة إىل   الت  سجلها املتعلِّق حبقوق اإلنسان أن تنظم احلم      معتدة ب وأن تواجه احلكومات    

وينبغـي  . اإلصالحات الدميقراطية دون اهتامها باخليانة وبغري ذلك من عبـارات التـشهري           
وتأكيداً هلذا  . أهنا فرصةٌ للحوار وللتفاهم املتبادل    للسلطات أن تنظر إىل اآلراء املخالفة على        

لةً ألجل التغيري   ألي منظمة أن تشنَّ مح    "احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان بأن       قضت   املبدأ،
اهلياكل القانونية والدستورية للدولة إذا ما كانت السبل املتوّخاة لغاية كهذه هـي سـبل   يف  

قانونية ودميقراطية من مجيع األوجه وإذا ما كان التغيري املقترح يف حدِّ ذاته متماشـياً مـع                 
  .)١٨("املبادئ الدميقراطية األساسية

__________ 

  Audrey Chapman and Sage Russell (eds.), Core Obligations: Building a Framework forانظـر   )١٥(
Economic, Social and Cultural Rights (Antwerp, Intersentia, 2002). 

-٢٢ماسترخيت  ( بانتهاكات احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       مبادئ ماسترخيت التوجيهية املتعلِّقة    )١٦(
؛ انظر أيضاً مبادئ ملبريغ املتعلِّقة بتنفيذ العهـد     )ه(والفقرة  ) د(١٤، الفقرة   )١٩٩٧يناير  / كانون الثاين  ٢٦

 .٧٢، الفقرة )١٩٨٦(الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
، الرأي الصادر   ٥٤٩٣/٧٢، البالغ رقم    هانديسايد ضد اململكة املتحدة   ة حلقوق اإلنسان،    احملكمة األوروبي  )١٧(

 .٤٩، الفقرة ١٩٧٦ديسمرب / كانون األول٧يف 
)١٨( ECtHR, Zhechev v. Bulgaria, application No. 57045/00, judgement of 21 June 2007, para. 47. 



A/HRC/23/39 

15 GE.13-13382 

ر القائم على أسس سيادة الدولـة ينتـهك املعـايري           وباإلضافة إىل حقيقة أن التربي      -٣٣
واملقاييس الدولية ذات الصلة حبرية تكوين اجلمعيات ُيعرب املقرِّر اخلاص عن بالغ انـشغاله              
إزاء تزايد محالت التشويه واالهتامات اليت ال أساس هلا املوجَّهة ضد األفراد واملنظمات الـيت               

هات املعنية بآليات اإلجراءات اخلاصـة عـن دهـشتها    وقد أعربت اجل. تتلقّى متويالً أجنبياً  
الكبرية إزاء اهلجمات اللفظية الشرسة وعمليات التخويف وإتالف املمتلكات واالعتـداءات           

ساس  بكيان أجنيب وذلك استناداً إىل األ   البدنية وحىت جترمي الناشطني املتهمني بأن هلم عالقات       
علـى سـبيل املثـال      (اشطني تلقّوا متويالً أجنبياً     مفاده االدعاء بأن هؤالء الن    الوحيد الذي   

              والسماح بالنيل علناً من شرف ومسعـة األفـراد أو املنظمـات           ). أذربيجان، أوزباكستان 
ممارسة يدفع باجلمعيات إىل أو حتريض الوطنيني أو إثارة مشاعر كراهية األجانب من شأنه أن 

االنتهاكات املتزايـدة   وتغذية  التحريض على الكراهية     ، بل األخطر من ذلك    ،الرقابة الذاتية 
  . حلقوق اإلنسان

 التمويـل   تـصم وأخرياً، يعبِّر املقرِّر اخلاص عن قلقه من أن الدول اليت تقيِّـد أو                -٣٤
اخلارجي بتعلة احلفاظ على السيادة هي يف معظم األحيان نفسها اليت حتدُّ من ُسبل احلصول               

 تعامل اجلمعيات معاملةً متييزيةً بسبب اجملاالت املواضيعية اليت تركِّز على التمويل احمللي أو اليت    
وحيثما يكون التمويل احمللي نادراً أو مقيَّداً على حنو ال موجب له من األمهية مبكـان            . عليها

االضـطالع  يف  بالنسبة للجمعيات أن تكون حّرة يف االعتماد علـى املـساعدة األجنبيـة              
يتعيَّن على احلكومات أن تتيح للمنظمات      "رِّر اخلاص من جديد إىل أنه       ويشري املق . بأنشطتها

غري احلكومية إمكانية احلصول على التمويل األجنيب كجزء من التعـاون الـدويل املخـوَّل               
 وبيَّن أنه يعتقـد أنـه جيـب علـى           .)١٩("للمجتمع املدين بنفس القدر املخوَّل للحكومات     

يـسهم يف   اجلمعيات  أن متويل   بالتأكيد على   نية مغايرة   احلكومات أن تربهن على حتليها بذه     
  . وتلك مسة الدميقراطية ذات الدينامية،تطوير جمتمع مدين مزدهر ومتنوِّع ومستقل

  الشفافية واحملاسبة  -٣  
إن القيود اليت ُتفَرُض على التمويل ُتربَّر بانتظام بدعوى احلاجة إىل تأمني املزيد مـن              -٣٥

ومكافحة الغشِّ واالختالس والفساد وغـسل      . داخل قطاع اجملتمع املدين   الشفافية واملساءلة   
مصاحل األمن  "األموال وغري ذلك من أساليب التهريب أمٌر مشروع وميكن وصفه بأنه خيدم             

توّخي املصلحة الشرعية   القول ب  ومع ذلك ال يكفي      ."القومي والسالمة العامة أو النظام العام     
يف جمتمـع   " ضرورية"ض ينبغي أن حيدِّدها القانون وجيب أن تكون         فالقيود اليت ُتفرَ  . اجملردة

أن تتـسم   وويف هذا الصدد جيب أن تكون متناسبةً مع املصلحة الواجب محايتها            . دميقراطي
تشريعات وممارسـات   ويشار إىل أن هناك     . بأدىن قدر من التقحُّم يف حتقيق اهلدف املنشود       

__________ 

)١٩( A/59/401 ٨٢، الفقرة. 
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تقحميـة  التدابري  الأن  واحلال  عيات على تلقّي األموال     تقيِّد على حنو ال موجب له قدرة اجلم       
  . موجودةبدرجة أقل للتخفيف من املخاطر

وعلى سبيل املثال، فإن التزام اجلمعيات بتوجيه التمويل عن طريق قنوات حكوميـة               -٣٦
         وتقدمي تقارير بشأن كافة األموال املتلقّاة من مصادر أجنبية وكيفية ختصيص هذه األمـوال              

؛ واحلصول على إذٍن من السلطات بتلقّي أو استخدام أموال )مثالً قريغيزستان(أو استخدامها  
            ويف بعـض احلـاالت   . مجيعها يشكِّل انتهاكاٍت حلقوق اإلنـسان     ) مثالً األردن، السودان  (

ـ فحسب بـل إن     التشريع الذي ينصُّ على إجراء طلب اإلذن للقانون الدويل          ال ميتثل    ذ تنفي
بنغالديش، واجهت مجعية   على سبيل املثال، ويف     . الصارمة يثري يف حدِّ ذاته مشاكل     أحكامه  

 يوماً القانونية   ٤٥  لاحلقوق اإلنسان حاالت من التأخري التعسُّفي تتجاوز إىل حدٍّ كبري فترة            
تلقّي ردٍّ على طلب خيصُّ مشروع موافقة من مكتب شؤون املنظمات غري احلكوميـة، ويف               ل

ر تلقّت مجعية نسائية موافقةً على التمويل يف غضون سبعة أشهر من توجيههـا لطلبـها            مص
ويف حـاالت   . وهذا األجل يتجاوز إىل حدٍّ كبري مهلة الستني يوماً اليت ينصُّ عليها القانون            

عـض  واجه ناشطون التخويـف وجـرى يف ب    ) مثالً أذربيجان، وأوغندا وزمبابوي   (أخرى  
  . أمساء الشركاء املموِّلة هلماإلفصاح عن وأُكرهوا على دي عليهماألحيان االعتداء اجلس

ويعتقد املقرِّر اخلاص باألساس أنه يتعيَّن أن تكون اجلمعيات خاضعةً للمساءلة مـن               -٣٧
قبل اجلهات املاحنة وخاضعة كذلك إلجراء تبليغ السلطات مبا تتلقّاه من أموال وتقدمي تقارير              

  .عن حساباهتا وأنشطتها
واحلجة القائلة بالشفافية واحملاسبة اسُتخِدَمت يف بعض احلاالت األخـرى ملمارسـة              -٣٨

. الفحص املدقَّق لشؤون اجلمعيات الداخلية وذلك كطريقة من طرق التخويـف واملـضايقة            
واملقرِّر اخلاص حيذِّر من توّخي شرط اإلبالغ املتكرِّر واملكلف والبريوقراطي، مما من شـأنه أن               

ولذلك ينبغـي أن    . و ال موجب له األعمال املشروعة اليت تضطلع هبا اجلمعيات         يعوق على حن  
. تكون أعمال الرقابة منصفة وموضوعية وغري متييزية وال ُتسَتخدم كذريعٍة إلسكات املنتقدين           

وتركيبة هيئة اإلشراف حباجة هي األخرى إىل أن تكون مستقلةً عن السلطة التنفيذية ضـماناً               
ويرى املقرِّر اخلاص أن اجلمعية اليت ال متتثـل اللتزاماهتـا      . جمردة من التعسُّف  الختاذها قرارات   
مـثالً  ( تلـك اجلمعيـة      موجباً لغلق للقانون  هذا  الطفيف  ال يكون انتهاكها    املتعلِّقة باإلبالغ   

 أن  اجلمعيـة بل ينبغـي أن ُيطلَـب إىل        ) مثالً مصر (لمالحقة اجلنائية ملن ميثِّلها     لأو  ) بيالروس
وهذا النهج وحده هو الذي يتفق روحاً ونصاً مـع حريـة تكـوين             . تسارع بإصالح الوضع  

  .اجلمعيات

  فعالية املساعدة املقدَّمة ومراقبة التمويل  -٤  
منا التعاون اإلمنائي الدويل فيما بني الدول منواً كبرياً يف السنوات األخرية ومسح بتقدُّم      -٣٩

وإعالن باريس بشأن   . ية املساعدة ظهر املزيد من النهوج التعاونية      ولكفالة نوع . التنمية العاملية 
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وشراكة بوسـان لتعـاون إمنـائي       ) ٢٠٠٨( وبرنامج عمل أكرا     ،)٢٠٠٥(فعالية املعونة   
وقد تطلَّبـت بالتـدريج   .  املساعدة  إمنائية هتدف إىل تعزيز فعالية     ثالثتها أطر ) ٢٠١١( فعَّال

 مـن دول    أيـضاً اقتضت  وة ومساءلة الشركاء يف التنمية      املواءمة بني مبادرات اجلهات املاحن    
 بعض احلاالت املبادئ احملـدَّدة يف هـذا         فسرت يف مع ذلك   . الشراكة تبنياً ملبادرات املعونة   

من قبل بعض الدول على أهنا تعطيها       ) أال وهي التبين واالصطفاف واملواءمة والنتائج     (اإلطار  
ما يربر القيـود    مث  بة خطط منظمات اجملتمع املدين، و      ومن مث مراق   ،حتديد األولويات صالحية  

املفروضة على أنشطة اجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين، مبـا يف ذلـك حقهـا يف التمـاس                  
ألجـل  العمليـة الـشاملة والتـشاركية     يرحّب ب وعلى حني   . ةواستخدام املساعدة األجنبي  

ن وصول اجملتمع املدين إىل مصادر      قيام هنج يستند إىل احلقوق لضما     مع ذلك   يلزم  املساعدة،  
  .التمويل دون قيود ال موجب هلا

باعتباره أساساً شرعياً للقيود يساق  ال املساعدةويربز املقرِّر اخلاص حقيقة أن تنسيق   -٤٠
عالوةً على ذلك يؤكِّد    . اليت ُتفَرض يف إطار العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية         

مبصاحل األمن القومي أو السالمة العامة " ال شأن هلا املساعدةام باسم فعالية أن احلواجز اليت ُتقَ
  ".أو النظام العام ومحاية الصحة أو اآلداب العامة أو محاية حقوق وحريات الغري

 ، وإن كانت تتوّخى هدفاً شـرعياً      ،ويشدِّد املقرِّر اخلاص على أن القيود اليت ُتفَرض         -٤١
ناهيك أن سوء التفسري املتعمَّد من ". جمتمع دميقراطي"متثال ملقتضيات فإهنا ال تنطوي على اال

قبل احلكومات ملبدأ التبين واملواءمة ملطالبة اجلمعيات مبواكبة أولويات احلكومات يتعارض مع         
يشكِّلوا حبرية  ميكنهم أن    أال وهو أن األفراد       مع أهم جوانب حرية تكوين اجلمعيات      جانب

املـساعدة  ومن مث فإن احلكومات اليت تقيِّد التمويل بدعوى فعالية          . ينمجعيةً ألي غرض قانو   
" التعددية والتـسامح واالنفتـاح الفكـري      "نتهك املبادئ الدميقراطية األساسية املتمثِّلة يف       ت

  . قيِّد على حنو ال موجب له حرية تكوين اجلمعياتوبالّتايل ت
ناك تناقضاً متأصِّالً يشكِّله قيام الدول      ويرغب املقرِّر اخلاص يف أن يؤكِّد على أن ه          -٤٢

 الدول متويالً متزايداً مـن       هذه بتقييد التمويل املقدَّم إىل اجلمعيات يف الوقت الذي تتلقّى فيه         
 عوضاً عن السعي إىل احلدِّ من مشاركة اجلهات         ،ينبغيوهو يعتقد أنه    . خالل التعاون الدويل  

إىل أن توفِّر لكافـة أصـحاب املـصلحة         الفّعالة  نمية  هتدف الت أن   ،الفاعلة يف اجملتمع املدين   
النـهوض  و من الفقر    يف أمور منها احلدّ   إلسهام  ل متزايداً   تأثرياًاملعنيني، مبن فيهم اجلمعيات،     

على سبيل املثال، متَّ يف بوسان ومجهورية       و. اإلصالحات الدميقراطية وتعزيز حقوق اإلنسان    ب
امل لاللتزامات املعقودة لتمكني منظمات اجملتمع املـدين        بالتنفيذ الك "كوريا تقدمي تأكيدات    

من ممارسة دورها باعتبارها جهات إمنائية مستقلة، مع التركيز بشكل خاص علـى البيئـة               
قدر من فوائد مـسامهة      املتفق عليها وحتقيق أقصى      تتمشى مع احلقوق الدولية   اليت  التمكينية  

        نبغي أن ُتكفَل استقاللية قطاع اجملتمـع املـدين          لذلك ي  ."منظمات اجملتمع املدين يف التنمية    
ويف سياق املناقـشات اجلاريـة ذات       . احلصول على التمويل  استقالليته يف جمال    مبا يف ذلك    
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 يعتقد املقرِّر اخلاص أن اخنراط ومـسامهات        ٢٠١٥الصلة باألهداف اإلمنائية لأللفية ملا بعد       
سبيل ما وأنه يتعيَّن على الدول أن تبذل قصارى اجلهد يف           اجملتمع املدين يف التنمية ال غىن عنه      

  .دعم عملها بدالً من إثباطه

حلق يف حريـة    جزء ال يتجّزأ من ا    : القدرة على تنظيم جتمعات سلمية      -رابعاً  
  التجمع السلمي

  أساسيةمعلومات   -ألف  
 حرية التجمع    احلق يف  من ال يتجزأ   أساسياً جزءاًتعد القدرة على تنظيم جتمعات سلمية         -٤٣

وتعّد هذه القدرة يف غاية األمهية بالنسبة إىل        . وهو حق متعدد الوجوه ومكفول للجميع     . السلمي
عمل اجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين، مبا فيها تلك اليت حتث على إعمال احلقـوق االقتـصادية                 

ما يـساعد يف     لناس، وهو واالجتماعية والثقافية، ألهنا تسمح هلذه اجلهات بتعميم رسائلها على ا         
سيما يف ظل األزمـة      هناية املطاف يف إعمال احلقوق اليت تسعى جاهدة إىل تعزيزها ومحايتها، ال           

وينطبق ذلك خاصة على أكثر الفئات عرضة لالنتهاكات والتمييـز،          .  اخلانقة االقتصادية الراهنة 
فراد األقليات، والفئات    وأ مثل النساء، والشباب، والسكان األصليني، واألشخاص ذوي اإلعاقة،       

  .ويتها اجلنسية، وغري املواطننيطر بسبب ميلها اجلنسي وهاخملاملعرضة 
 القدرة على تنظيم التجمعات السلمية      ، يف حاالت كثرية جداً    ،غري أن السلطات قّوضت     -٤٤

 احلق  ونتيجة لذلك، ُضّيق نطاق   . أو قيدهتا منتهكة بذلك قواعد حقوق اإلنسان الدولية ومعايريها        
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق      ٢٥يف املشاركة يف إدارة الشؤون العامة الذي تنص عليه املادة           

 إىل التعليـق العـام      ويف هذا السياق، يود املقرر اخلـاص أن يـشري جمـدداً           . املدنية والسياسية 
ارة الـشؤون    الصادر عن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان واملتعلق باملشاركة يف إد          )١٩٩٦(٢٥ رقم

 يشترك املواطنـون يف إدارة الـشؤون العامـة          كما: "العامة وحق االقتراع، وقد جاء فيه ما يلي       
مبمارسة النفوذ من خالل املناقشات العامة واحلوار مع ممثليهم، أو من خالل قدرهتم على تنظـيم                

  .)٢٠("وتعزز هذه املشاركة بضمان حرية التعبري واالجتماع وتكوين اجلمعيات. أنفسهم
االحتجاجات الـسلمية   "فإن  اً  وعلى حنو ما شدد عليه جملس حقوق اإلنسان مرار        - ٤٥
ينبغي أن تعترب هتديداً، ولذلك يشجع مجيع الدول على املشاركة يف حوار صريح وشامل               ال

  .)٢١("وجمٍد عند التعامل مع االحتجاجات السلمية وأسباهبا

__________ 

 بشأن احلق يف املشاركة يف إدارة الشؤون العامـة         )١٩٩٦(٢٥إلنسان، التعليق العام رقم     قوق ا اللجنة املعنية حب    ) ٢٠(
 .٨الفقرة ) ٢٥املادة ( الوصول املتساوي إىل اخلدمات العامة وحق االقتراع، حقوق التصويت واحلق يف

 ).الديباجة من ١٦الفقرة  (٢٢/١٠و) الديباجة من ١١الفقرة  (١٩/٣٥قرارا جملس حقوق اإلنسان  )٢١(
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  سلميةالمعات تجال عقدالتدابري اإلجرائية والعملية ل  -باء  
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية حبق اجلميـع يف            ٢١تقر املادة     -٤٦

 من العهد ويف قراري جملس حقوق ٢حرية التجمع السلمي، كما هو منصوص عليه يف املادة   
 من اتفاقية حقوق الطفل هبذا احلق ملن هم دون          ١٥وتقر املادة   . ٢١/١٦ و ١٥/٢١اإلنسان  
  . هبذا احلق اجلمعيات غري املسجلةأيضاًوينبغي أن تتمتع . لثامنة عشرةسن ا
ويذكّر املقرر اخلاص بأن إخضاع ممارسة احلق يف حريـة التجمـع الـسلمي       - ٤٧
ينص عليها القانون وتكون ضرورية يف اجملتمعات الدميقراطيـة    "ميكن سوى لقيود معينة       ال

فظ النظام العـام أو محايـة الـصحة العامـة           لصون األمن الوطين أو السالمة العامة أو ح       
ويعيد التأكيد يف هذا الـسياق،      . )٢٢(" أو محاية حقوق اآلخرين وحرياهتم     األخالق العامة  أو

  . على ضرورة اعتبار احلرية قاعدة والتقييد استثناء
أن ختاطب   بأنه يتعني على السلطات اليت تقرر فرض قيود على تنظيم جتمع             أيضاًذكّر  يو  -٤٨
 تستويف املعيارين الصارمني املتمثلني يف ضـرورة        "أسباباً آنية وشاملة  "نظمني كتابة وتقدم إليهم     امل

  .)٢٣(على تنظيم جتمع ذي أهداف مشروعة) القيود املفروضة(وتناسب القيد املفروض 

   التجمعات السلميةلعقداالفتراض املؤيد   -١  
األول املقـدم إىل جملـس حقـوق        أكّد املقرر اخلاص بالفعل يف تقريره املواضيعي          -٤٩

على أن الدول ملتزمة مبوجب القانون الدويل حلقـوق اإلنـسان           ) A/HRC/20/27(اإلنسان  
 بتيسري ممارسة احلق    أيضاًال بتوفري محاية فعالة للتجمعات السلمية فحسب وإمنا         اً  إجيابياً  التزام

جمعات غري العنيفة الـيت  والقانون ال حيمي سوى الت   ). ٢٧الفقرة  (يف حرية التجمع السلمي     
وال حيرم الفرد من حقه يف حرية التجمع        . يبدي فيها املشاركون نوايا سلمية ينبغي افتراضها      

السلمي بسبب ما جيترحه أشخاص آخرون من أعمال عنف متفرقة أو غريها من األفعـال               
  ).٢٥الفقرة (املستحقة للعقاب 

االفتراض املؤيـد   "على وجود   اً  ددويف هذا السياق، يسلط املقرر اخلاص الضوء جم         -٥٠
كما شدد على ذلك من قبل فريق اخلرباء املشترك بني منظمة األمن         "  التجمعات السلمية  عقدل

والتعاون يف أوروبا ومكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان واملعين حبرية التجمـع            
وهو ما يعـين  . )٢٤() فينيسياجلنة(السلمي واملفوضية األوروبية للدميقراطية من خالل القانون    

وينبغي تطبيـق هـذا     . للنظام العام اً  أنه ينبغي افتراض أن التجمع سلمي وعدم اعتباره مهدد        
__________ 

 .١٥/٢١قرار جملس حقوق اإلنسان  )٢٢(
 .٤٢، الفقرة A/HRC/20/27الوثيقة  )٢٣(
 ,OSCE/ODIHR and the Venice Commission, Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly:انظر )٢٤(

Second edition (Warsaw/Strasbourg, 2010). 
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أن يكرس القانون بوضوح وصراحة مثل هذا       "االفتراض على اجلميع دون أي متييز، وينبغي        
" تجمعات الـسلمية   إما يف النصوص الدستورية وإما يف القوانني املنظمة لل         بتضمينهاالفتراض  

)A/HRC/20/27   ويعتقد املقرر اخلاص أن من الالزم توضيح األحكام القانونية         ). ٢٦، الفقرة
رسة حقهـم يف حريـة      املبهمة وتفسريها يف حال الغموض على أهنا تؤيد من يرغبون يف مما           

  .التجمع السلمي

   واختاذ القرارشعارإجراء اإل  -٢  
 يف  ال يقتـضي ترخيـصاً بـه       التجمع السلمي     أن أيضاًيعين االفتراض آنف الذكر       -٥١

ويف هذا السياق، يؤكد املقرر اخلاص من جديـد أن ممارسـة        . اجملتمعات احلرة والدميقراطية  
بإشعار مسبق كأقصى إجـراء      ...أن تكون مرهونة    "احلق يف حرية التجمع السلمي ينبغي       

سة احلق يف حريـة التجمـع       يكون أساسه املنطقي متكني السلطات احلكومية من تيسري ممار        
السلمي واختاذ التدابري الرامية إىل صون السالمة العامة وحفظ النظام العام ومحايـة حقـوق            

واالستثناء الوحيد من هذا املبـدأ هـي        ). ٢٨، الفقرة   A/HRC/20/27" (اآلخرين وحرياهتم 
شعار الـضروري   شرط اإل لمتثال  االالتجمعات السلمية العفوية اليت يتعذر فيها على املنظمني         

ويؤكد املقرر اخلاص من جديد     . اليت ال يكون فيها شخص منظم أو ال ميكن حتديد هويته           أو
إذا ختلف منظمو جتمع ما عن توجيه إشعار إىل السلطات، ال ينبغي أن حيـل               "باألساس أنه   

ع  دف تستوجبأن تفرض على املنظمني عقوبات جنائية أو عقوبات إدارية          ال  التجمع تلقائياً و  
  ).٢٩الفقرة " (الغرامات أو السجن

وعالوة على ذلك، يرى املقرر اخلاص أن شرط اإلشعار ينبغي أال يطبق سـوى يف                 -٥٢
ويرى أن مـن    . )٢٥(حالة التجمعات الكبرية أو التجمعات اليت يتوقع أن تتخللها اضطرابات         

ربعني ساعة علـى     هذا التجمع بثمان وأ     املقرر لعقد  وعداملالضروري تقدمي هذا اإلشعار قبل      
يرسلوه  إىل سلطة رئيسية حمددة وأال    اً  واحداً  وينبغي أن يرسل املنظمون إشعار    . أقصى تقدير 

إىل سلطة بلدية واحدة أو أكثر، كما هو احلال           كإرسال اإلشعار مثالً  (إىل سلطات متعددة    
ـ     . )٢٦()أو إىل وكاالت إنفاذ القانون    /يف االستعراضات، و   سية أن  ويتعني على الـسلطة الرئي

  .)٢٧(ارتوايف مجيع اهليئات املعنية بتفاصيل هذا اإلشع

__________ 

 ,OSCE/ODIHR and the Venice Commission, Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly:انظر )٢٥(

para. 115. 
بني منظمة األمن والتعاون يف أوروبا ومكتب املؤسسات الدميقراطية         مع فريق اخلرباء املشترك      بالتشاور )٢٦(

 .وحقوق اإلنسان
 ,OSCE/ODIHR and the Venice Commission, Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly:انظر )٢٧(

para. 117. 
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 إشـعار   أنه يلزم أن يكون يف مقدور املنظمني      ويف هذا السياق، يعتقد املقرر اخلاص         -٥٣
السلطة الرئيسية احملددة بأبسط وأسرع طريقة ممكنة بتنظيم جتمع سلمي من خالل القيـام،              

البلد الرئيسية، وحيّبذ أن يكون ذلك      ) لغات(اح بلغة   ، بتعبئة استمارة واضحة وموجزة تت     مثالً
وينبغي . اإلرسال الربيدي عرب اإلنترنت لتفادي حاالت انعدام اليقني والتأخريات املمكنة يف          

التجمـع وتوقيتـه ومدتـه وموقعـه         املطلوبة يف اإلشعار على تاريخ       أن تقتصر املعلومات  
  .ال بهبيانات االتصاره، واسم املنظم وعنوانه ومس أو
ويف املقابل، يرى فريق اخلرباء املشترك بني منظمة األمن والتعاون يف أوروبا ومكتب               -٥٤

غـري  اً   بريوقراطي  أنه ينبغي اعتبار اإلشعار إجراءً     )٢٨(املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان   
 أكثر من منظم؛ وحصر األهلية الشرعية       أن يكون هناك  : مربر يف حال اشترط على املنظمني     

لتنظيم التجمعات يف املنظمات املسجلة؛ ووجوب تقدمي وثائق هوية رمسية من قبيل جوازات             
السفر أو بطاقات اهلوية؛ وتقدمي تفاصيل بشأن هوية بقية املشاركني يف تنظيم التظاهرة، مثل              

واإلدالء  التجمع مع مراعاة مبدأ عـدم التمييـز؛          عقداملشرفني على التنظيم؛ وتقدمي أسباب      
ويف هذا السياق، يتعني على السلطات      .  مع أنه من الصعب تقديره      الدقيق للمشاركني  بالعدد

عدم معاقبة املنظمني إذا مل يتطابق عدد املشاركني مع التقديرات كما تـنص علـى ذلـك                 
  ).كما حدث يف االحتاد الروسي (التشريعات احمللية

اعية إىل ضرورة حتلي السلطات  آراء فريق اخلرباء الد صدىأيضاً املقّرر اخلاص يرّددو  -٥٥
 االسـتمارة؛   مـلء اخلطأ يف   ) ب(تأخر اإلشعار ألسباب معقولة؛ و    ) أ(باملرونة يف حاالت    

 إىلجراءات اإلشـعار  العودة بـإ وينبغي عدم . عدم تقدمي مجيع املعلومات الضرورية    ) ج( أو
  .)٢٩(البداية وتوفري سبل مرنة لتدارك اإلسقاطات أو األخطاء البسيطة

غري   جمحف لعملية اإلشعار يفرض على املنظمني بصورة رمسية أو         آخروُوضع شرط     -٥٦
هو مبثابة القيد هذا الشرط و. رمسية التفاوض مع السلطات بشأن موعد تنظيم التجمع ومكانه     

 التجمع املزمع تنظيمه ويتعني من مث استيفاء املعيارين الصارمني املتمثلني يف            الذي يوضع على  
وحيذر املقرر  .  من العهد فيما يتعلق بالقيود     ٢١ملا تنص عليه املادة     اً  سب طبق الضرورة والتنا 

اخلاص كذلك من مغبة أن تقترح السلطات عند دراسة اإلشعار تبديل توقيت تنظيم التجمع              
ينبغـي أن تـستويف     اً  ومكانه ألن ذلك من شأنه أن يفرض على حرية التجمع السلمي قيود           

  .نفي الذكراآلاملعيارين 

__________ 

بني منظمة األمن والتعاون يف أوروبا ومكتب املؤسسات الدميقراطية        فريق اخلرباء املشترك     مع   بالتشاور )٢٨(
 .وحقوق اإلنسان

بني منظمة األمن والتعاون يف أوروبا ومكتب املؤسـسات          مع فريق اخلرباء املشترك      التشاورناء على   ب )٢٩(
 .الدميقراطية وحقوق اإلنسان
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ـ        أيضاًويرى املقرر اخلاص      -٥٧ ـ اً   أن إجراء اإلشعار ينبغي أن يكون جماني حـىت  اً  دائم
وباملثل، ينبغـي   .  أمام ممارسة املنظمني حقهم يف حرية التجمع السلمي         مالياً يصبح عائقاً  ال
مثل نشر احلواجز األمنية أو توفري اخلـدمات الطبيـة          (تقع تكلفة محاية التجمع وتيسريه       أال
  .على عاتق املنظمني) إلصحاح املؤقتةمرافق ا أو
ويتعني على السلطة الرئيسية احملددة حاملا يشعرها املنظمون بنيتهم تنظيم جتمـع أن               -٥٨

وما مل يتلّق املنظمـون أي رد       . تزودهم على وجه السرعة بوصل استالم اإلشعار يف اآلجال        
وحيذر املقرر اخلاص   . همن السلطات قبل موعد تنظيم التجمع فسيفترض أال مانع من تنظيم          

  .)٣٠(من مغبة احتمال سوء استخدام نظام االستالم
ويدرك املقرر اخلاص أن الدول ملزمة بضمان القانون وحفظ النظام، إال أنه ينبغـي                -٥٩

التجمع الـسلمي حبيـث تـستويف     )٣١("موعد ومكان وطريقة"حصر القيود املفروضة على  
وينبغـي إلغـاء أي قيـود       . ني يف الضرورة والتناسب   املعيارين الصارمني آنفي الذكر املتمثل    

مفروضة على طبيعة رسالة املنظمني واملشاركني أو حمتواها، سيما فيما يتعلق بانتقاد سياسات     
، باملعىن الـوارد يف  "على التمييز أو العداوة أو العنفاً حتريض"احلكومة، ما مل تشكل الرسالة     

يؤكد املقرر اخلاص توصيته املقدمة بالفعل إىل الدول        ويف هذا السياق،    .  من العهد  ٢٠املادة  
متنح األفراد الذين ميارسون حقهم يف حرية التجمع السلمي وحقهم يف حرية تكـوين              "بأن  

  .)٣٢("اجلمعيات احلماية بواسطة احلق يف حرية التعبري
 حقوق  معايري تتماشى و  ويتعني على السلطات، يف حال فرضت على التجمع قيوداً          -٦٠
 نظمي التجمعات السلمية بدائل معقولة وأن تيسر دوماً       مل، أن توفّر    مقاييسهانسان الدولية و  اإل

) املنظمني واملشاركني ( اجلمهور املستهدف برسالة     "متناول"عات يف حدود    تنظيم تلك التجم  
  .)٣٣(حىت تصله الرسالة

الصارمني آنفي عيارين  السلطات يف بلدان عديدة امل    ويف الكثري من احلاالت، ال تطبق        -٦١
الذكر املتمثلني يف الضرورة والتناسب عند إعادة النظر يف إمكانية فرض قيود على احلـق يف                

 جتمعات سلمية أو قُمعت ألن رسالتها أثارت حفيظـة          ُمنعتولقد  . تجمع السلمي حرية ال 
 -مجهوريـة   (السلطات كما حصل يف االحتاد الروسي وأذربيجان وإندونيـسيا وإيـران            

والبحرين وبيالروس واجلزائر واجلمهورية العربية السورية وزمبـابوي والـصني          ) ةاإلسالمي
  ".الشغب"و" االنفصال"من بينها وُوّجهت إىل املنظمني واملشاركني هتم . وكوبا ومصر
__________ 

 .٢٤، الفقرة CCPR/CO/82/MARانظر الوثيقة  )٣٠(
 ,OSCE/ODIHR and the Venice Commission, Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly:انظر )٣١(

para. 99. 
 ).ز(٨٤، الفقرة A/HRC/20/27الوثيقة  )٣٢(

 ,OSCE/ODIHR and the Venice Commission, Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly:انظر )٣٣(

para. 99 and 101. 
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 مصري متظاهرين سلميني مدافعني عن احلقوق االقتصادية واالجتماعية         أيضاًوكان هذا     -٦٢
، )بـنغالديش (صليني املتظاهرين ضد اسـتغالل منـاجم الفحـم          والثقافية، مثل السكان األ   

، أو الطالب املتظاهرين ضد     )اهلند(املواطنني املنددين بالتأثري الصحي ملنشآت الطاقة النووية         أو
، )ميامنـار (، أو املوظفني املتظاهرين ضد إغالق أحـد املنـاجم        )شيلي(اإلصالحات اجلامعية   

أو الطالب املدافعني عـن أفـراد       ) سري النكا (ة أسعار الوقود    الناشطني احملتجني على زياد    أو
  ).السودان(بسبب تشييد أحد السدود اً إحدى األقليات اإلثنية املرحلني قسر

ويساور املقرر اخلاص قلق شديد إزاء احلظر الشامل الذي تفرضه دول عديدة، مثـل                -٦٣
لـوطين أو الـسالمة العامـة       صون األمن ا  أذربيجان والبحرين، ألسباب تكمن باألساس يف       

أن حاالت احلظر الشامل تشكل يف جوهرها       اً  راسخاً  وهو يعتقد اعتقاد  . حفظ النظام العام   أو
إجراءات متييزية وغري تناسبية ألهنا تؤثر يف مجيع املواطنني الراغبني يف ممارسة حقهم يف حريـة                

باط التجمعات السلمية بـسبل      إىل اختاذ تدابري وقائية إلح     أيضاًوجلأت دول   . التجمع السلمي 
  .منها منع املشاركني من الوصول إىل نقاط التجمع كما حدث يف سري النكا وميامنار

، ينبغي أن تتاح للمنظمني إجراءات طعن سريعة لكي حيصلوا على قرار قضائي             أخرياًو  -٦٤
مية وحمكمـة   وينبغي أن ينشر قرار اهليئة التنظي     . من حمكمة مستقلة وحمايدة قبل موعد التجمع      

  .)٣٤(االستئناف ألغراض الشفافية والرتاهة، وميكن أن يكون ذلك على موقع إلكتروين حمدد

  الوصول إىل الفضاء العام  -٣  
 التجمعات الـسلمية يف الـسماح       عقدتيسري  الرامية إىل   يتمثل أحد التدابري الرئيسية       -٦٥

قرر اخلاص أن من املفيد اإلشـارة       ويعترب امل . للمنظمني واملشاركني بالوصول إىل الفضاء العام     
املنـاطق احلـضرية يف    "إىل أحد قرارات احملكمة الدستورية اإلسبانية الـذي اعتـرب أن            اً  جمدد

 أمـاكن   أيضاًاجملتمعات الدميقراطية ال تقتصر على أماكن حلركة املرور والسري فحسب بل إهنا             
احتمال أن تتـسبب    على   كذلك   وأكّدت جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان     ". للمشاركة

يف اضطراب مسار احلياة اليومية العادي بل ميكن أن تنـشأ عنـها             اً  ممارسة حق التجمع أحيان   
مشاكل أو تؤثر يف ممارسة حقوق أخرى جيب على الدولة أن حتميها وتكفلها، مثـل حريـة                 

تتعايش مصاحل   جمتمع تعددي حيث     ميكانيكا من   هذه االضطرابات متثل جزءاً   "التنقل، غري أن    
وعالوة على ذلـك،  . )٣٥("متضاربة وجيد أصحاهبا منتديات وقنوات للتعبري عنهااً  خمتلفة وأحيان 

 الدول على أن تيسر املظاهرات الـسلمية        ٢٢/١٠وق اإلنسان الدول يف قراره      حث جملس حق  
كل من خالل السماح للمتظاهرين بالوصول إىل الفضاء العام ومحايتهم عند الضرورة من أي ش             

__________ 

بني منظمة األمن والتعاون يف أوروبا ومكتب املؤسـسات          فريق اخلرباء املشترك      مع بناء على التشاور   )٣٤(
 .الدميقراطية وحقوق اإلنسان

 ,Organization of American States (OAS), IACHR, Report on Citizen Security and Human Rights:نظرا )٣٥(

31 December 2009 (OEA/Ser.L/V/II), para. 198. Available at:  
http://www.cidh.oas.org/countryrep/Seguridad.eng/CitizenSecurity.Toc.htm. 
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ومـسألة  . )٣٦(من أشكال التهديد، وسلط الضوء على دور السلطات احمللية يف هذا الـسياق            
 يف ظل تزايد خصخصة الفضاء العام يف        درجة كبرية من األمهية   الوصول إىل الفضاء العام على      

 جهات خاصة، قد تكون شركات      ستصدره التجمعات السلمية ما ت    أعاقدول عديدة، حيث    
 بسبب مسألة تفاقم التجاوزات كما هو       أيضاً و الطعن فيها  مدنية يصعب    امأحك، من   أو أفراداً 
  . الشماليةآيرلنداالعظمى ويف اململكة املتحدة لربيطانيا  احلال مثالً

 متكني املنظمني واملشاركني مـن      بعبارات ملموسة ويعين الوصول إىل الفضاء العام        -٦٦
) وقفـات أو مـسريات    (يم جتمعـات    استخدام الشوارع والطرقات والساحات العامة لتنظ     

 أنه ينبغي اعتبار الفضاءات اجملـاورة للبنايـات الرمزيـة           أيضاًويرى املقرر اخلاص    . سلمية
الربملانات أو الُنصب التذكارية فضاءات عامـة، والـسماح بتنظـيم            كالقصور الرئاسية أو  

يود املفروضة علـى     الق تتفقويف هذا السياق، ينبغي أن      . التجمعات السلمية يف هذه املواقع    
املعيارين الـصارمني آنفـي الـذكر املتمـثلني         مع  تنظيم التجمع   " موعد ومكان وطريقة  "
من التجمع يف حميط احملكمة العليـا       اً  ويف كينيا، ُمنع املتظاهرون مؤقت    . الضرورة والتناسب  يف

  .ُمنعوا من التجمع يف غريه من األماكن العامة يف انتظار صدور قرار، كما
مـن  " هذا السياق، شددت جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان على أنـه             ويف  -٦٧

واجب املؤسسات احلكومية املختصة وضع خطط وإجراءات عملية تيسر ممارسة احلـق يف             
. )٣٧("حتويل اجتاه حركة مرور الراجلني والسيارات يف منطقة معينة        ) مبا يف ذلك  ... (التجمع  

سوى لفترة مؤقتـة أي إن تـأثريه يف حقـوق اآلخـرين             وال يعرقل التجمع حركة املرور      
ويساور املقرر اخلاص قلق ألن قوانني بعض البلدان حتظر املظاهرات          . وأنشطتهم تأثري مؤقت  

؛ )بيالروس(؛ ومتنع على املسريات عرقلة حركة املرور وتنقل الراجلني          )ماليزيا(يف الشوارع   
مات كبرية ملا قد تتسبب فيه من مشاكل وحتظر التجمعات الكربى وتفرض على منظميها غرا

؛ وختّول السلطات رفض طلب تنظـيم       )االحتاد الروسي (تشمل عرقلة حركة املرور والنقل      
جتمع سلمي لالحتفاء بيوم السالم العاملي، بدعوى أنه سيتسبب يف مشاكل من بينها عرقلـة              

  مراراً للمرأة واحتجازهم ن   عن حقوق اإلنسا   وقد متّ اعتقال املدافعني   ؛  )ميامنار(حركة املرور   
  ).زمبابوي( مسريات سلمية يف الشوارع ة عرقلة حركة املرور خالل تنظيمهمبتهم

  السابق لتنظيم احلدثالتخطيط   -٤  
، مبا يف ذلك تقييم املخـاطر،       السابق لتنظيم احلدث  يعترب املقرر اخلاص أن التخطيط        -٦٨

، ومبشاركة السلطات احملليـة     سلمية معاً من قبل موظفي إنفاذ القانون ومنظمي التجمعات ال       

__________ 

 .٤، الفقرة ٢٢/١٠قرار جملس حقوق اإلنسان  )٣٦(
ــر )٣٧(  OAS/IACHR, Report on Citizen Security and Human Rights, 31 December 2009:انظ

(OEA/Ser.L/V/II), para. 193. 
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غري أنه ينبغي عدم إلزام املـنظمني       . ساهم يف جناح التجمع   ة قد ت   جيد ممارسةعند اإلمكان،   
  . هذا التخطيطباملشاركة يف

لمشاركني؛ وحتديد مـسار  العدد املتوقع لوتشمل املسائل اليت ميكن مناقشتها تقدير         -٦٩
؛ واالحتياجات اخلاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة واجملموعات       جتمعاً ساكناً التجمع إذا مل يكن     

املعرضة للخطر مثل النساء والسكان األصليني واجملموعات اليت قد حتتاج حبكم ميلها اجلنسي             
ية إىل أن توفر هلا السلطات املزيد من احلماية؛ واحلاجة إىل نشر مشرفني             انأو هويتها اجلنس  /و

ليساعدوا املنظمني يف أمور منها تقدمي املعلومات إىل اجلمهـور  اً كافياً بارزين ومدربني تدريب 
ثغـرات يف   وتوجيهه خالل املظاهرة، لكن دون أن يكون اهلدف من استخدامهم تـدارك             

واألهم من ذلك، أن السلطات ينبغي أن تضطلع هبذا التخطيط وتكون جاهزة            . اجلهاز األمين 
يدعى إليهـا   كتلك اليت   (بيعة بعض التجمعات    لطاً  له عندما يتعذر حتديد هوية املنظمني نظر      

  ).عن طريق اإلنترنت
الستكـشاف  اً  كافياً  وينبغي أن تكون سلطات إنفاذ القانون جاهزة ومدربة تدريب          -٧٠

 الراغبني يف تقـويض التجمـع أو تـشتيته،          واملشاركة يف مظاهرة مضادة   العناصر املستفزة   
 علـى   أيضاًوينبغي أن تكون السلطات     . وإخراجهم من التجمع أو تطويقهم على حنو فعال       

  . اليت ينبغي تيسريها ومحايتها قدر املستطاعاملتزامنةاستعداد للتعامل مع املظاهرات 
بالرغبـة يف التعـاون   أن تتحلى سلطات إنفاذ القانون على الـدوام     أساساً  ينبغي  و  -٧١

  .ت السلمية ومحايتها مع املنظمني مع التقيد بواجباهتا املتعلقة بتيسري التجمعااحلقيقي

  تكنولوجيات االتصال اجلديدة  -٥  
 أمهية تكنولوجيا االتصاالت اجلديـدة، مبـا فيهـا          جمدداً على  املقرر اخلاص    يؤكد  -٧٢

وتسمح مثل هذه التكنولوجيـات     . اإلنترنت واهلواتف النقالة، يف تنظيم التجمعات السلمية      
وسـلّط احملاضـرون    . وبتكلفة زهيـدة   على حنو سريع وفعال      الناسبتعبئة أعداد غفرية من     

والوفود املشاركة يف حلقة النقاش اليت نظمها جملس حقوق اإلنسان بشأن تعزيـز ومحايـة               
وجتدر . )٣٨(الضوء على أمهية هذه التكنولوجيات حقوق اإلنسان يف سياق املظاهرات السلمية

تنظـيم جتمعـات    الم االجتماعيـة إىل      وسائط اإلع  عرباإلشارة إىل أن األشخاص الداعني      
  . كما حدث لألسف يف ماليزيا مثالًاعتبار أهنم هم منظموها،ينبغي  ال
لـسماح ملنظمـي التجمعـات الـسلمية        ويرى املقرر اخلاص أن من الـضروري ا         -٧٣
 من التكنولوجيات اجلديدة كما بـّين       هالمشاركني فيها بالوصول الدائم إىل اإلنترنت وغري      ول

 أيضاًي والتعبري، الذي ذكر     ين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأ      املقرر اخلاص املع  بوضوح  ذلك  
غريه  يتعني أن تعطى هليئة قضائية خمتصة أو هليئة مستقلة عن أي تأثري سياسي أو جتاري أو               "أنه  

__________ 

 .٥٢ و١٦ و٨، الفقرات A/HRC/19/40الوثيقة  )٣٨(
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ويف هذا  . )٣٩("ينبغي حجبها ) اإللكترونية(من التأثريات غري املربرة صالحية تقرير أي احملتويات         
ق اخلرباء املشترك بني منظمة األمن والتعاون يف أوروبا ومكتب املؤسسات           السياق، أوصى فري  

تكفل الـدول عـدم تعـرض    "الدميقراطية وحقوق اإلنسان واملعين حبرية التجمع السلمي بأن    
، اعترف جملـس    وأخرياً. )٤٠("اجلهود الرامية إىل الترويج للتجمعات القادمة ألي عرقلة كانت        

املية واملنفتحة لإلنترنت بصفتها قوة دافعة يف حث التقدم على طريق           حقوق اإلنسان بالطبيعة الع   
مجيع الدول إىل تعزيز وتيسري الوصول إىل اإلنترنت        "ودعا  ) ٢الفقرة  (التنمية مبختلف أشكاهلا    

مات واالتـصاالت يف مجيـع      والتعاون الدويل الرامي إىل تطوير وسائط اإلعالم ومرافق املعلو        
  ).٣الفقرة  ("البلدان
أن تنظر السلطات إىل تكنولوجيا االتـصاالت اجلديـدة، وخباصـة           باملثل  ينبغي  و  -٧٤

اإلنترنت، على أهنا فرصة ساحنة للتفاعل مع مجهور واسع ومتنوع قبل انطالق التجمعـات              
الثقـة  أو تعزيز   السلمية وأثناءها، هبدف حتسيس هذا اجلمهور بدوره ووظائفه، ومن مث بناء            

  .بني السكان
ور املقرر اخلاص قلق إزاء ادعاءات منع الوصول إىل تكنولوجيا االتـصاالت            ويسا  -٧٥

اجلديدة، وخباصة اإلنترنت، أو إىل مواقع إلكترونية حمددة قبل انطالق التجمعات الـسلمية             
  ).يف اجلزائر والصني ومصر ث مثالًكما حد(وأثناءها وبعدها 

نني املتعلقة مبنع ومكافحـة اجلـرائم        القوا سوء استخدام وحيذّر املقرر اخلاص من مغبة        -٧٦
ينبغي تطبيقها كاستثناء فقط من املعيـار        "وهي قوانني املتصلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت     

 سائر وسائل التواصـل؛     شأهنا كشأن العام املتمثل يف السماح باالستخدام املنفتح واحلر لإلنترنت         
  .)٤١("ءات املشروطة واملقننة بتشريعات واضحة سوى بعدد قليل من االستثناوال ينبغي أن يسمح

  مسؤولية املنظمني  -٦  
على احلـق يف حريـة      اً  كلّما أخل املنظمون عن قصد بأحد القيود املفروضة قانون          -٧٧

التجمع السلمي وجبت معاقبتهم بعقوبات متناسبة مع اجلرمية ال هتدف إىل ثنيهم عن تنظـيم   
، تفـرض غرامـات     الترخيصدة حيث يوجد نظام     ويف بلدان عدي  . التجمعات يف املستقبل  

 وغالبـاً .  التـرخيص  مضمونبالتظاهر أو خالفوا    اً  باهظة على املنظمني إن مل يطلبوا ترخيص      
 مفرطة وذات أثر زجري فيما يتعلق بالتمتع باحلق يف حرية التجمـع          تكون هذه الغرامات   ما

د الروسـي وأذربيجـان     السلمي واحلق يف حرية التعبري، كما هو حال تـشريعات االحتـا           
  .سويسرا) جنيف كانتون(و

__________ 

 .٧٩ و٧٠، الفقرتان A/HRC/17/27الوثيقة  )٣٩(
 .OSCE/ODIHR and the Venice Commission, Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly, p.35:انظر ) ٤٠(
 .١٠٥رة ، الفقA/HRC/20/17/Add.1الوثيقة  )٤١(
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، عدم حتميل منظمي التجمعات السلمية علـى        ، كما أشري إليه سابقاً    أيضاًوينبغي    -٧٨
وينبغي احترام مبدأ مسؤولية    . )٤٢(ملخالفات القانونية اليت يرتكبها آخرون    اإلطالق مسؤولية ا  
ويساور املقرر اخلاص قلق إزاء     . جمع إىل افتراض سلمية الت    بالنظر خاصة املشاركني الفردية،   
أمام العدالة بسبب ما يقترفه آخرون من أعمال عنف، كما حـدث يف  اً مثول املنظمني أحيان 

على ما يقترفه   اً   إزاء األحكام القانونية اليت تقاضي املنظمني جنائي       أيضاًويساوره قلق   . ماليزيا
  .)٤٣( سويسراآخرون من أعمال عنف كما هو احلال يف كانتون جنيف يف

  توصياتالستنتاجات واال  -اًخامس  
بالنـسبة   هذا التقرير أساسيتان     يتناوهلمايرى املقرر اخلاص أن املسألتني اللتني         - ٧٩

ويعرب عن قلقه الشديد    .  باحلق يف حرية التجمع السلمي ويف تكوين اجلمعيات        للتمتع
حاالت اإلقـصاء الـيت      املضايقات و  جو من يف  إزاء وجود عوائق متويلية ال مربر هلا،        

تتعرض هلا اجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين من جهة ويف ظل األزمة املالية العاملية مـن                
 ما يفـرض    تفوقُتفرض على اجملتمع املدين قيود والتزامات         ومن املهم أال  . جهة أخرى 

راطية ويف إطار اإلصالحات الدميق   . عتبارية خاصة يف هذه اجملاالت    االيئات  اهلعلى    مثالً
اجلارية يف بلدان عديدة يف العامل واملناقشات املتعلقة جبدول أعمال األهداف اإلمنائيـة             

من واجب الدول تيسري وليس تقييـد حـصول        ، ُيعتقد أن    ٢٠١٥  عاما بعد   لأللفية مل 
من املصادر األجنبية، حـىت ميكنـها أن        التمويل  لى التمويل، مبا يف ذلك      اجلمعيات ع 
ملية الدميقراطية وتثري حمادثات مرحلة ما بعد األهداف اإلمنائيـة          يف الع اً  تشارك فعلي 

  .التنمية  يف  أللفية وتشارك من مثل
احلركـة  وانتـشار   " الربيع العـريب  "وعالوة على ذلك، يعتقد املقرر اخلاص أن          -٨٠

. إىل األبـد   لن يصد    باباًا  عقب ذلك يف أرجاء عديدة من العامل فتح       " Occupy" االحتجاجية
عن أهنما مينحان السلطات فرصة فهم آراء          طرق تغيري بديلة غري عنيفة فضالً      توخياني ومها

 التجمعات السلمية أسـلوب  عقدح أن وضه األحداث بو  وتؤكد هذ . املواطنني ومشاعرهم 
مشروع وقوي للمطالبة بتغيري دميقراطي؛ وزيادة احترام حقوق اإلنسان، مبا فيها احلقـوق             

الثقافية؛ ومساءلة املتـورطني يف انتـهاكات حقـوق اإلنـسان           االقتصادية واالجتماعية و  
 أن القدرة على تنظيم هذه التجمعات أمر مهم على حنـو خـاص              وتبّين. والتعديات عليها 

مح هلـا بـأن     ما يس اً   خلطر االنتهاكات والتمييز ألنه غالب     بالنسبة إىل الفئات األكثر تعرضاً    
  .تعاجل بشكل هادف

__________ 

 .٣١، الفقرة A/HRC/20/27الوثيقة  )٤٢(
 .ة السويسرييةكمة االحتاداحمل قيد الطعن لدى ٢٠١٣أبريل /إىل حدود نيسانال يزال  القانون كان )٤٣(
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  : إىل الدول بالتوصيات العامة التاليةويتقدم املقرر اخلاص  -٨١
 باحلق يف حريـة التجمـع       متكّن، قانوناً وممارسة، من التمتع    إنشاء بيئة     )أ(  
  تكوين اجلمعيات، واحلفاظ على هذه البيئة؛حرية السلمي و
، الدولية حلقوق اإلنـسان   عايري  املقواعد و للضمان أن متتثل كل القيود        )ب(  

عيارين الصارمني املتمثلني يف الضرورة والتناسب يف ظل        وتستويف على وجه اخلصوص امل    
  جمتمع دميقراطي، مع مراعاة مبدأ عدم التمييز؛

من القيـود   قيد  ضمان تقدمي شرح كتايب مفصل ومناسب التوقيت ألي           )ج(  
   وإمكانية إخضاع هذا القيد ملراجعة قضائية مستقلة وحمايدة وفورية؛اليت تفرض

اليت متتثل   القيود   اليت تفرض جزاء عدم احترام    وبات  ضمان أن تكون العق     )د(  
يشجع  الذي ال ّد  احل عقوبات مناسبة وال تصل إىل       حلقوق اإلنسان  للقواعد واملعايري الدولية  

  ؛التجمع السلميحرية أو /قهم يف حرية تكوين اجلمعيات وحل ممارسة األفراد على
 يف حريـة تكـوين      ضمان مساءلة املتورطني يف انتهاك حقوق األفـراد         )ه(  

هيئة مراقبة  أو االعتداء عليها مساءلة كاملة من قبل        /التجمع السلمي و  حرية  اجلمعيات و 
  .مستقلة ودميقراطية ومن قبل احملاكم

  :  املقرر اخلاص الدول إىليدعووفيما يتعلق حبرية تكوين اجلمعيات،   -٨٢
مجعيـات   تكوين اجلمعيات والسماح بوجـود       إشعار خيصّ اعتماد نظام     )أ(  

  مسجلة؛ غري
بالتمـاس وتلقـي     - املسجلة وغري املـسجلة      -السماح للجمعيات     )ب(  
 التمويل، وموارد أخرى، من األشخاص الطبيعيني واالعتباريني، احملليني منـهم       واستخدام

 يف ذلك   غريه من العراقيل اليت ال مربر هلا، مبن       واألجانب والدوليني، دومنا إذن مسبق أو       
معيات أو املؤسسات أو غريها من منظمات اجملتمع املدين؛ أو احلكومـات            اجل األفراد؛ أو 

  األجنبية ووكاالت املساعدة، أو القطاع اخلاص، أو األمم املتحدة أو غريها من الكيانات؛
نـسب  اإلقرار بأن فرض أي من القيود غري املربرة، مبا يف ذلك حتديد               )ج(  
 اجلمعيات ولغريه من صكوك حقوق اإلنسان،       حرية تكوين يف  حق  ل ل ، ميثل انتهاكاً  مئوية

  مبا يف ذلك العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛
أن التدابري التنظيمية اليت تدفع املستفيدين من التمويل اخلارجي         باإلقرار    )د(  

 تلقّيهولتمويل  ا التماسإىل اعتماد أوصاف سلبية تعوق على حنو غري مربر التمتع باحلق يف             
  واستخدامه؛

اعتماد تدابري حلماية األفراد واجلمعيات من التشهري والـتحقري ومـن             )ه(  
عمليات مراجعة احلسابات غري املربرة وغريها من أساليب االستهداف املتصلة بالتمويـل         

  .املّدعى حصوهلم عليه
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  :ىلوفيما يتعلق حبرية التجمع السلمي، يدعو املقرر اخلاص الدول إ  -٨٣
 عقـد يـنص علـى افتـراض       اً  وصرحياً  واضحاً  تضمني القانون حكم    )أ(  

  التجمعات السلمية، وعلى تيسري التجمعات السلمية ومحايتها؛
 تنظـيم   خيـصّ  نظام إشـعار     ، التجمعات السلمية  العمل على أن حيكم     )ب(  

وينبغي أن يكون إجراء اإلشـعار، مـىت        . نظام تراخيص عوضاً عن   التجمعات السلمية   
  قدر اإلمكان؛اً وسريعاً عُتمد، بسيطا

 لقواعد ومعـايري    متتثلتزويد املنظمني، كلما فرضت على جتمع ما قيود           )ج(  
حقوق اإلنسان الدولية، ببدائل معقولة لتنظيم جتمعاهتم السلمية، والسماح هلم بتنظيمها           

   اجلمهور املستهدف؛"حدود متناول يف"
مبا يف ذلـك الـشوارع والطرقـات    ضمان الوصول إىل الفضاء العام،    )د(  

والساحات العامة لتنظيم التجمعات السلمية وما يترتب على ذلك عند الـضرورة مـن              
  حتويل الجتاه حركة مرور الراجلني والسيارات؛

 من تكنولوجيـات    االوصول الدائم إىل اإلنترنت وغريه    وتيسري  ضمان    )ه(  
ة خمتصة النظر يف أي مـن القيـود         املعلومات اجلديدة، وكذا ضمان أن تعيد هيئة قضائي       

  املفروضة على الوصول إىل اإلنترنت وإىل حمتوى املواقع اإللكترونية؛
ـ ضمان إخالء ذمة منظمي التجمعات من         )و(   عـن تـصرفات    سؤولية  امل

  .، وعدم مساءلتهماآلخرين غري القانونية

        


