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 مجلس حقوق اإلنسان
 والثالثونالدورة الحادية 

 من جدول األعمال 3البند 
تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنساان  المدنياة والسياةاية واصادياادية 

    واصجدماعية والثقافية  بما في ذلك الحق في الدنمية 
الدقرير المشدرك للمقرر الخاا  المعناي باالحق فاي حرياة الدجماع السالمي   

بحاااااصر اإلعاااادا   ااااار  وتكااااويج الجمعيااااار والمقاااارر الخااااا  المعنااااي 
 القضاء أو بإجراءار موجزة أو تعسفًا بشأن اإلدارة السليمة للدجمعار

 
 مذكرة مقدمة مج األمانة   

 
تتشــ ا األما ــن حتــ إ  جمــ  قو  اــس ن ــتق ار اــاإ الت  رــ  املشــين  لام ــ   ا ــا  امل ــ   

 ـــ   ا ـــا  امل ـــ   ـــا   حتـــايف  ر ن رـــن التسمـــو الاـــامع وت،ـــترن ايم جمـــا   مارنـــا  جمـــا   وامل
رنس. ور ــــ ق امل ــــ  اإ ر اارعــــدار  ــــا   ال إــــات مو حتــــ ج اتا  مــــتجفة مو ت اــــ ا     راــــتتا  ــــ

   متعـــــــن تتلـــــــجما  عماجمـــــــن ر ا ة 25/38الت  رــــــ  الـــــــ   ر دما ـــــــر قو ا اـــــــس  عمــــــ   حتـــــــال  ا  
اإ ماخصــا  لام ــار  التسم ــا  ق ا ة يــاجممن. ور  ــ  جــفت مــن  ــ د ا متعــن  ر ــدر امل ــ  اإ ا الــ

ال ا ت جمــن الدولجمــن التاجبــن التمبجمــ   مشــ تعن حتتتلــجما  عماجمــن عــن  جم جمــن تن جمــ  تاــ  املبــا     ــدا 
 ضماإ محارن مفإ  ملختاف ن تق األشخا  املشا  ني ر جتم ا . 
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 مقدمة -أوصً  
 
ــــتر  ق  تنمــــت  عاــــى فــــ    -1 تــــؤ   التسم ــــا   كختاــــف مشــــ،ا ا   و ا  حتــــا زا  ر عــــام الجم

التمبجمــــ   و ــــدرا  جدرــــدة. وقإ فهــــم ال ــــا تإ الــــدويل وامل ــــار  الدولجمــــن يف ــــتق ار اــــاإ الــــتاجي
والــد وا املاــت ا ة مــن ق ا ة التسم ــا  عاــى مــ  الــفمن فهمــا  واضــحا  قــد ر ــني عاــى محارــن املصــا  
املشــــ وعن ل،ــــ  شــــخص لــــر ع قــــن  ــــ د التسم ــــا   م  املشــــا  ني فجمهــــا  واملت ــــ جني  واملــــ اقبني  

 والااما . 
تق ار اــاإ ر يـــجماق وقــد موو  اــس ن ـــتق ار اــاإ ا تمامـــا  متفارــدا  لت فرـــف ومحارــن ن ـــ -2

  الـ   طاـ  فجمـر قو امل ـ   25/38  اعتمـد ا اـس ال ـ ا  2014. ف ع آ ا /مـا ا (1)التسم ا 
ا ـــا  امل ـــ  حتـــايف  ر ن رـــن التسمـــو الاـــامع وت،ـــترن ايم جمـــا  وامل ـــ   ا ـــا  امل ـــ   ـــا   

  عماجمـن تت اـ  حتـ  ا ة ارعدار  ا   ال إـات مو حتـ ج اتا  مـتجفة مو ت اـ ا  مإ ر ـدا  متعـن تتلـجما
 .  (2)التسم ا  ق ا ة ياجممن

ولــدو وضــو تاــ  التتلــجما   تشــاو  امل ــ  اإ ا الــاإ حتشــ،  متيــو مــو ايهــا  امل نجمــن  -3
لــانبن املصــاحن  حتنــات عاــى طاــ  ا اــس  عــن ط رــ  ايــتبجماإ ومشــاو ا  تشــا  جمن. وع ــد امل ــ  اإ 

مشـاو ا  ققاجممجمـن مـو منتمـا   تمـو مـد     وم حتـو(3)ا الاإ م حتو مشاو ا  مو ممثاني يف،تمـا 
مــد  ومؤياــا  وطنجمــن يف ــتق ار اــاإ وآلجمــا  ققاجممجمــن يف ــتق ار اــاإ وضــبا  شــ طن عــاماني ر 

. وُع ــد اجتمــار ل  رــ   ــنات ايتشــا   رإــم تاــ ن معإــات (4) ــال ن ــتق ار اــاإ و ــنات آ ــ رن
 .  (5)قدمتا ت  جمبا  قو امل   رن ا الني ر خمتاف م ان  ال ماجمن

قو ت ــدا املشــت ة نــتل  جم جمــن ت  جمــ  م ــار  ن ــتق  ــ د ا متعــن مــن التتلــجما  دا هتــو  -4
واملما يــــن ال ماجمــــن لإــــماإ مفرــــد مــــن ايفمارــــن احملاــــع ار اــــاإ الدولجمــــن التاجبــــن التمبجمــــ  ر ال ــــا تإ 

ر  لاح ــتق امل نجمــن. والتتلــجما  م تبــن ضــمن عشــ ة مبــا   شــامان راــب   ــ  منهــا ماخــص  عــن امل ــا
 الدولجمن التاجبن التمبجم . وُوض ت التتلجما  حتال جتر قو التسا ب ال املجمن والد وا املات ا ة. 

_________________ 

 .Corr.1  وA/HRC/25/32  وA/HRC/22/28  وA/HRC/19/40ا ت   (1) 
 مو ا متناإ حتاملااعدة اليت قدمتها قلجما ت  ججمن،ني و اثاني  ا    ر  تاحتن   ا الت  ر .  نتد (2) 
. وحتنــات عاــى طاــ  مــن الــدول  ــ ل  لــ  ا جتمــار  2015نفر اإ/رت جمــر ُع ــد ا جتمــار األول ر جنجمــف ر  (3) 

ُع ــــد  مشــــاو ا  ققاجممجمــــن لــــدول مــــن مف ر جمــــا والشــــ ق األويــــط )حت رتت رــــا( ومــــن منم ــــن آيــــجما واحملــــجمط ا ــــا   
  2015)ايــمنبتل  ت  جمــا(. وُع ـــد  جااــن تشــاو  م ـــ ة مــو مججمــو الـــدول ر جنجمــف ر تشــ رن األول/م تـــتحت  

  ولن. 54نإ هتا 
متت   د املشاو ا  ر يا تجماغت )األم ر،تـاإ والبحـ  ال،ـا ري(  وحت رتت رـا )مف ر جمـا والشـ ق األويـط(  وايـمنبتل   (4) 

  ب ا  ر   د املشاو ا . 90ت  جما )آيجما واحملجمط ا ا  (  وجنجمف )مو وحتا وآيجما التيمى(. وشا   م ث  من 
مايـانيو وغايـتتإ تشـجماجمجمرو وم ـا ا قرنارجم ـاو  -وتـت آ ا ـ و ويـتجمتا    ايـع معإات ينن ا نات ا يتشا رن  م: م (5) 

 وممسا جا اجن و و ار  جا ماإو و جم،ت ا موحتجمجمتو وممبجمغا ي رنجم اياإو ورت غ وخيينماإ.
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 اإلدارة السليمة للدجمعار -ثانياً  
 
قإ ال ــــــد ة عاــــــى التسمــــــو والتصــــــ ا حتشــــــ،  مجــــــاعع ممــــــ  ميايــــــع لاتنمجمــــــن الد   اطجمــــــن  -5

وت فرــــــف املتاطنــــــن املاتفمــــــن. و ،ــــــن وا قتصــــــا رن وا جتماعجمــــــن والشخصــــــجمن  ولات بــــــ  عــــــن األف،ــــــا  
لاتسم ــــــا  مإ تاـــــــهم ماــــــالن ق احتجمـــــــن ر تمــــــتر  الـــــــنتم الد   اطجمــــــن  ومإ تـــــــؤ    قو جا ـــــــ  
ا  تخاحتــــا    و ا  ميايــــجما  ر قشــــ ا  ايمهــــت   واايــــبن ايف،تمــــا   والت بــــ  عــــن ق ا ة الشــــ    

  سفت من ال ماجما  الد   اطجمن. 
 ،ــــن مــــن    ــــا الت بــــ  عــــن ن ــــتق اجتماعجمــــن واقتصــــا رن  ومتثــــ  التسم ــــا  مرإــــا  م اة -6

ويجمايــــجمن ومد جمــــن وث افجمــــن م ــــ و  م  ممســــا تــــؤ    و ا  نامســــا  ر محارــــن وت فرــــف طا  ــــن وايــــ ن مــــن 
ن ــتق ار اــاإ. و ،ــن  ــا مإ ت،ــتإ  اف ــن ر قرصــال ملــتا  النــاا املهمشــني مو الــ رن ر ــدمتإ 

يـــجمن وا قتصـــا رن ال ايـــخن. ومتثـــ  التسم ـــا  ط ر ـــن لا مـــ  مسســـا  حتـــدر   خيتاـــف عـــن املصـــا  الاجما
عاــى مما يــن الاــامن ر ا تمــو  ال ــا  ة لــجمس مــو الدولــن فحاــ   حتــ  ومرإــا  مــو ايهــا  األ ــ و 

 كا ر  ل  الش  ا  واملؤياا  الدرنجمن والت اجممجمن والث افجمن  ومو ايمهت  عمتما . 
ق ّ نجمثمـا تتجـد حتجم ـن  نوماـت امما يـن تامـن الاـامع و   ،ن مما ين ايف  ر ن رن التسمـو  -7

مت،جمنجمـــن وآمنـــن ل امـــن ايمهـــت   كـــا رشـــم  ا تمـــو املـــد  واملـــداف ني عـــن ن ـــتق ار اـــاإ  ونجمثمـــا 
الــيت فال  بــا  مو غــ  م  ــتل.  ا  م  طــت جمجمــدا  تُ جمَّــد قم،ا جمــن التلــتل قو فإــاتا  املشــا  ن ال امــن   

ألشــخا  الــ رن  ا يــتإ ن ــتق ار اـــاإ ا يم جمــا   وضــ ف محارــنتتضــو ممــار ت،ــترن وت  جمــ  ا
مــن األعمــال ا  ت امجمــن  وال  تحتــا  امل  طــن وغــ  املتنايــبن عاــى ا تها ــا  ال ــا تإ   ورــداف تإ عنهــا

لــن عاــى ايــتخدار ال إــاتا  ال امــن  ممــت  تــؤث   اهــا يــابجما  عاــى ايفــ  ر ن رــن وال جمــت  غــ  امل  ت 
 التسمو الاامع. 

 تـــا  ار ا ة الاـــاجممن لاتسم ـــا  قو محارـــن طا  ـــن وايـــ ن مـــن ايف ـــتق يمجمـــو األطـــ اا و  -8
امل نجمـــن وضـــماإ التمتـــو  ـــا. فايشـــخا  الـــ رن رشـــا  تإ ر التسم ـــا  عـــد  مـــن ايف ـــتق احملمجمـــن  
حتجمنهــــا مــــا راــــع: ايفــــ  ر ن رــــن التسمــــو الاــــامع والت بــــ  وت،ــــترن ايم جمــــا  وامل ت ــــدو وايفــــ  ر 

ــــــيت تشــــــم  ايفــــــ  ر األمــــــن املشــــــا  ن ر  تاــــــجم  الشــــــؤوإ ال امــــــنو وايفــــــ  ر الاــــــ من البد جمــــــن  ال
الشخصــــع  وايفــــ  ر عــــدر الت ــــ ق مل اماــــن مو ع تحتــــن قايــــجمن مو   ق اــــا جمن مو مهجمنــــن  وايفــــ  ر 
ايفجمــاةو وايفــ  ر ال، امــنو وايفــ  ر ا صتلــجمنو وايفــ  ر ايفصــتل عاــى يــبجم  ا تصــاا ف ــال مــن 

   ن تق ار ااإ.مججمو ا تها ا  
ونــــا ق ا  ــــاإ املشــــا  تإ ر جتمــــو مــــا غــــ  يــــامجمني وف ــــدوا حتالتــــايل ن هــــم ر التسمــــو  -9

الاـامع  فـ مسم حيت تـتإ عمجمـو ايف ـتق األ ـ و    نـا  حتـال جمت  ال ا رـن. ولـ ل     رنبغـع النتـ  قو 
 م  جتمو عاى م ر ر ت   قو ش و  ايفصتل عاى ايفمارن. 
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ال هـــم ال ـــار   ـــت انتشـــا  مت مـــد ومؤقـــت ر م،ـــاإ  ـــا  مو عـــار  و"التسمـــو"   اـــ  -10
لغــــــ ق م ــــــني  وقــــــد رتخــــــ  شــــــ،  املتــــــا  ا  مو ا جتماعــــــا  مو ارضــــــ احتا  مو املاــــــ ا  مو 
ـــــــن مو ا عتصـــــــاما  لغـــــــ ق الت بـــــــ  عـــــــن املتـــــــام والتما ـــــــا  مو تجماـــــــ   ا نتشـــــــا ا  ايما  ر

،ــــن ق  ا  املنايــــبا  ال راضــــجمن وايف ــــ   (. حتــــ   24  ال  ــــ ة A/HRC/20/27ا نت ــــا   )ا تــــ  
املتيـــجم جمن وغ  ـــا مـــن التسم ـــا   ـــت  ـــ ا الت  رـــف. ورُ ـــ َّا التسمـــو عاـــى م ـــر انتشـــا  مؤقـــت  
ل،نـــر  ،ـــن مإ رشـــم  املتـــا  ا  المتراـــن األجـــ   كـــا ر  لـــ  ا عتصـــاما  املمتلـــن  والتتـــا  ا  

ال ــار لاتسمــو  ــت جتمــو األشــخا  ر الــيت تنمــت  عاــى ا عت،ــاا ر م،ــاإ مــا. و غــم مإ ال هــم 
م،ـاإ مـا  فــ إ قـن ققــ ا ا  حتـ إ مشــ،ال محارـن ن ـتق ار اــاإ  كـا ر  لــ  ن رـن التسمــو  قـد تنمبــ  

 عاى الت اع   املشا ن اليت  دث عاى شب،ن ار ين ت. 
وت  ف التتلجما  عاى التسم ا  الـيت ت ـن عـن متقـف مو متامـن مو تماـو مو  ترـن مشـين ن  -11
املصــا  الاجمايــجمن مو ا جتماعجمــن مو الث افجمــن مو ا قتصــا رن ت ــا ق تاــف عــن املتاقــف الاــا دة مو خت

ـــنهر  ايينشـــد امل ـــ  اإ ا الـــاإ حتالاغـــن الـــيت ايـــتخدمها  اـــس ن ـــتق  ال ايـــخن. وحتاعتمـــا   ـــ ا ال
ومحارتهـا   الـ   ُرشـ  فجمـر عاـى وجـر التحدرـد قو ت فرـف ن ـتق ار اـاإ 25/38ار اـاإ ر ال ـ ا  

ر يـــــجماق ا نتساجـــــا  الاـــــامجمن. ل،ـــــن مـــــن ايـــــدر  حتالـــــ    مإ مججمـــــو ايف ـــــتق الـــــيت رتمتـــــو  ـــــا 
املشا  تإ ر م  جتمو   تتتقف حتـ   نـال مـن األنـتال عاـى املإـمتإ الاجمايـع مو غـ  الاجمايـع 

   ملا رُ ن عنر  ل  التسمو.
ى التسم ــا   و  حيصــ   لــ  ر ورماــ  ا اــس ر قــ ا د قو امل ــ  رن ا الــني الين جمــف عاــ -12

التسم ا  الاامجمن. و تجمسن ل ل   رغمـع  ـ ا الت  رـ  التسم ـا  الاـامجمن وغـ  الاـامجمن عاـى نـد  
   يتات.
ور ــو عاــى الــدول التــفار م ــا د مإ متتنــو عــن ا تهــا  ن ــتق األفــ ا  املنتمــني لتسمــو  مــا ومإ  -13

ومإ هُتجمـــم  ـــم حتجم ـــن مؤاتجمـــن. وحتالتـــايل فـــ إ ق ا ة تإـــمن مرإـــا  ن ـــتق املشـــا  ني فجمـــر مو املتـــ ث رن  ـــم  
   التسم ا  تشم  تجما  ا ومت،جمنها  و ع تُ مى   ا الت ا  التايو ر مججمو التتلجما  التالجمن.

  
 تحدر  الدول جميع حقوق األشخا  المشاركيج في الدجمعار وتضمنها -ألف 

 
ر إــــع ال ــــا تإ الــــدويل حتــــ إ  ــــينر الــــدول ن ــــتق مججمــــو األفــــ ا  وتإــــمنها. ور ــــ  ا لتــــفار  -14

عــــن ت جمجمــــد مما يــــن ايف ــــتق مــــا م رــــنص ال ــــا تإ الــــدويل  ا متنــــارحتــــانينار ايف ــــتق مإ عاــــى الــــدول 
ل انن  عاى الاـما  حتـ ل . وا لتـفار حتإـماإ ايف ـتق  ـت واجـ  ق ـام رتماـ  مـن الـدول قعمـال 

. وتتماـ  محارـن ايف ـتق اختـا  تـداحت  ق احتجمـن ملنـو ايهـا  ال اعاـن مـن غـ  الـدول (6)ارتهاايف تق ومح

_________________ 

 (6) European Court of Human Rights, Plattform Ärtze für das Leben v. Austria, application No. 10126/82, 21 
June 1988. 



 A/HRC/31/66 

 

6/30 GE.16-01527 

 

من اختا  قج اتا   ،ن مإ تُ جمـ  مما يـن  ـ د ايف ـتق. ورتماـ  قعمـال ايف ـتق مـن الـدول هتجم ـن مو 
   تجما  مو تتف  الت وا ال زمن لاتمتو حتايف تق.

إـــمنها  وإ متجمجمـــف عاـــى م  ميـــاا اتـــت   كـــا ر و ـــ  عاـــى الـــدول مإ  ـــينر ايف ـــتق وت -15
 لــ  ال ــ ق مو الاــتإ مو ايــنس مو الاغــن مو الـــدرن مو الــ م  الاجمايــع مو غــ  الاجمايــع مو األلـــ  
ال ـتمع مو ا جتمــاعع مو الثــ وة مو املتلــد مو م  وضــو  آ ـ . و ــ  ضــماإ ن رــن تنتــجمم التسم ــا  

  وايم جمــا  غــ  املاــسان  وال،جما ــا  ال ا ت جمــن وا جم ــا  ال امــن واملشــا  ن فجمهــا ليفــ ا   وا متعــا 
   .(7)ا عتبا رن

ورنبغــــع حتــــ ل جهــــد   ــــا  لإــــماإ محارــــن متاــــاورن وف الــــن يف ــــتق ا متعــــا  مو األفــــ ا   -16
ــــ  الناــــات واألط ــــال والشــــباب واألشــــخا   و   ــــا . ورشــــم   ل الــــ رن ر ــــا تإ مــــن التمجمجمــــف تا خيجم

ر  لــ  ماتماــت الاســتت وال ج ــتإ(  ومفــ ا  األقاجمــا  ارثنجمــن والدرنجمــن   ارعاقــن وغــ  املــتاطنني )كــا
واملشــ  رن  واألشــخا  املصــاحتني حتــامله   والشــ تب األلــاجمن  واألشــخا  الــ رن رت  ضــتإ لاتمجمجمــف 

. وقــد رتماـــ   ــ ا التاجـــ  مإ (A/HRC/26/29)عاــى ميــاا مـــجماهم ايناــع مو  ـــترتهم ايناــا جمن 
 افجمن يفمارن وتجما  مما ين   د ال  ا  لاح  ر ن رن التسمو. تتخ  الااما  تداحت  قض

 :عمليةتوصيار  -17
ينبغاااي أن تقيااادق الااادول علاااا المعا ااادار الدولياااة ذار اليااالة وأن تقرةاااي  )أ( 

ارينة إيجابية في القانون ليالح الدجماع السالميو وينبغاي أن تاوفلر الحماياة القانونياة لمخدلاف 
األشاااخا  المنخااار يج فاااي الدجمعاااار وأن تساااج وتحاااد   باةااادمرار الحقاااوق الداااي تحماااي 

القاااوانيج والسياةاااار والعملياااار الال ماااة إلعماااال  اااذ  الحقاااوقو وص ينبغاااي الدعامااا  ماااع أ  
   تجمع علا أةاس أنه يفدقر إلا شروط الحيول علا الحماية؛

ر لقاااوانيج المدعلقاااة باااإدارة الدجمعااااصاااياجة جمياااع اينبغاااي أن تضااامج الااادول  )ب( 
وأن تكااون  ااذ  القااوانيج مدسااقًة فيمااا بينهااا ومااع المعااايير الدوليااةو وكلمااا صااياجة جياار جامضااة 

وقجااد جمااون  ينبغاااي تفسااير األحكااا  ذار اليااالة ليااالح الااراجبيج فاااي ممارةااة حقهاا  فاااي 
   حرية الدجمع السلمي؛

ينبغي أن تقو  الدول بوضع وةاج وتحاديخ   اة عما  و نياة لالةدرشااد بهاا  ) ( 
يذ  اذ  الدوصايار العملياة والمعاايير الدولياة ذار اليالة باإدارة الدجمعاار  كماا ينبغاي في تنف

أن ت لااا المساااعدة الدقنيااة مااج مفوضااية األماا  المدحاادة السااامية لحقااوق اإلنسااان أو جير ااا 
 مج الوكاصر المدخيية حيثما اادضا األمر؛

_________________ 

املبـا   التتججمهجمـن حتشـ إ منتمن األمـن والت ـاوإ ر مو وحتـا   -ا ت  م،ت  املؤياا  الد   اطجمن ون تق ار ااإ  (7) 
 .5-2(  ال   ة 2010) ن رن التسمو الاامع
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إدارة  ينبغاااااااي أن تاااااااوفر الااااااادول الااااااادع  الاااااااال   للسااااااال ار المشااااااااركة فاااااااي )د( 
الدجمعار  علا جميع مسدويار الحك   وأن تفارن عليهاا رااباة كافياةو ويشام  ذلاك تاوفير 

 الددريا الكافي والموارد المالية والبشرية الال مة؛
ينبغاااي أن يققااار القاااادة السياةااايون وجيااار السياةاااييج بوجاااود مجاااال ص ااادال   ( )  

 اآلراء وأن يعز وا ثقافة الدسامحو 
  

 حق جير ااب  للدير  في المشاركة في الدجمعار السلميةلك  شخص  -باء 
 
املشــا  ن ر التسم ــا  الاــامجمن  مــا ر ــ  ر رُ ــ  ال ــا تإ الــدويل  ــ   غــ  قاحتــ  لاتصــ ا  -18

وجــت  ق رنــن لصــا  ع ــد جتم ــا  يــامجمن. ورنبغــع افــيناق قا ت جمــن التسم ــا  الاــامجمن    نــا  حتــال جمت  
تشـــم   . و (8)مـــن ال هـــد الـــدويل ا ـــا  حتـــايف تق املد جمـــن والاجمايـــجمن 21ايـــا فة احملـــد ة ر املـــا ة 

محارن ايف  ر ن رـن التسمـو الاـامع ق  التسم ـا  الاـامجمن. ور  درـد مـا ق ا  ـاإ التسمـو امجمـا 
. و ــ  (10)  وت اــ  عبــا ة "يــامع" ت اــ ا  وايــ ا  (9)كتجــ   ــ ا ايفــ   رنبغــع افــيناق م ــر يــامع

   ن ع د التسم ا  ولنتارا املشا  ني.قر ت ا عتبا  لم ر 
ورشــم  ايفــ  ر ن رــن التسمــو الاــامع ايفــ  ر التخمــجمط لتسمــو  مــا وتنتجممــر والــينورر لــر  -19

وارعــ إ عنــر حتــ   ط ر ــن  قا ت جمــن. ورنبغــع اعتبــا  مرــن قجمــت  عاــى  ــ د األ شــمن قجمــت ا  ماــب ن عاــى 
ن رـن ت،ــترن ايم جمـا  ون رــن الت بـ  كثاحتــن قجمــد  مما يـن  ــ ا ايفـ . وقــد ت،ـتإ ال جمــت  امل  وضـن عاــى 

   ف اع عاى ن رن التسمو الاامع.
وايفـــ  ر ن رــــن التسمـــو الاــــامع  ـــت نــــ   ل،ــــ  شـــخص  رشــــا   ر جتمـــو  مــــا. ومعمــــال  -20

ال نــــف مو املخال ــــا  املت  قــــن الــــيت ر ت،بهــــا الــــب خ   رنبغــــع مإ تُناــــ  قو ا  ــــ رن الــــ رن تتــــ  
   .(11)يامجمن حتمبجم تها تارا م ويات جماهتم 

ون رـــن التسمـــو الاـــامع  ـــع نـــ     امتجمـــاز وحتالتـــايل رنبغـــع م  ت،ـــتإ مما يـــتر   نـــا  كتاف ـــن  -21
ماــب ن مــن الاــاما . و ،ــن لااــاما  ايف،تمجمــن مإ تإــو  تامــا  ل شــ ا  املاــب   دفــر مإ رتــجم  

ن و/مو النتـــار ال ــار ومحارـــن  ــا ف لـــن تجماــ  مما يـــن  ــ ا ايفـــ   واختــا  تـــداحت  يفمارــن الاـــ من ال امــ
ن ــتق ا  ــ رن ون رــاهتم. و  رنبغــع مإ رتحــتل م  قجــ ات قشــ ا  قو طاــ  تــ  جمص ر واقــو األمــ  
مو قو ميــاا ل اعــدة تنتجممجمــن تاــتند قو املغــفو مــن التسمــو. و   ،ــن تتقــو ارحتــ غ عــن جتم ــا  

_________________ 

 .30  ال   ة املبا   التتججمهجمن  ومنتمن األمن والت اوإ ر مو وحتا  50  ال   ة A/HRC/23/39ا ت   (8) 
 .50  ال   ة A/HRC/23/39  و26  ال   ة A/HRC/20/27ا ت   (9) 
 (10) Manfred Nowak, UN Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary (Kehl am Rhein, Engel, 

2005), p. 487.  
 (11) European Court of Human Rights, Ziliberberg v. Moldova, application No. 61821/00, 4 May 2004. 
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 رُتتقــو مإ رشــا   فجمهــا ق  عــد    تاــتدعع مــن الاــاما  ايف،تمجمــن  إــ ا  ماــب ا    تاــ  الــيت  
     مو اليت رُتتقو مإ ر،تإ ت ث  ا عاى ايمهت  ض جم ا .من الناا قاجم 
و  رنبغــع مإ ر،ــتإ م  قجــ ات)ا ( قشــ ا  حت وق اطــع)ة( حتشــ،   م ــ    ورنبغــع مإ خيإــو  -22

  ــتل  حتــ  . و  رنبغــع مإ ت،ــتإ فــينة ارشــ ا  طتراــن عاــى  ــت  غــ  م(12))ختإــو( لت جمــجمم التنايــ 
 ــ  مإ تتــجم  وقتــا   افجمــا  لااــاما  املختصــن لاتحإــ  لاتسمــو حتشــ،  منايــ . ورنبغــع مإ ر،ــتإ 

   ( و ،ن التلتل قلجمر عاى  ماق  وايو.57  ال   ة A/HRC/23/39قج ات ارش ا   ا جما  )ا ت  
لــ  وعــدر قشــ ا  الاــاما  حتتسمــو مــا     اــر غــ  قــا ت   ولــ ل    رنبغــع ايــتخدار   -23

ميايــــا  لت  رــــ  التسمــــو. وعنــــدما   رــــتم ارشــــ ا  حتم ر ــــن يــــاجممن    رنبغــــع ق إــــار املنتمــــني مو 
ا تمـو احملاـع مو ال ــا ة الاجمايـجمني ل  تحتــا  جنا جمـن مو ق ا رـن مل ــا  فـو الغ امــا  مو الاـسن )ا تــ  

A/HRC/20/27 الــيت  ن نالــن التسم ــا  ال  ترــعاــى   عاــى نــد يــتات  (. ورنمبــ   لــ 29  ال  ــ ة
الــيت   ر،ــتإ  ــا شــخص مــنتم  ،ــن  درــد  ترتــر. ورنبغــع قع ــات  رت ــ   فجمهــا عماجمــا  ارشــ ا  مو

   مـــا رنبغـــع مإ ت ـــتر يـــاما  ق  ـــا  ال ـــا تإ  مارـــن (13)التسم ـــا  ال  ترـــن مـــن شـــ و  ارشـــ ا 
   .م  جتمو آ  وتجما  التسم ا  ال  ترن  قد  ارم،اإ  عاى غ ا  ما ت  ار ر 

التـــــفاُر الدولـــــن حتتجماـــــ  التسم ـــــا  ومحارتهـــــا التسم ـــــا  املتفامنـــــن وا نتساجـــــا  م  ورشـــــ -24
املإـــا ة  نجمـــ  رهـــدا جتمـــو مو م ثـــ  قو الت بـــ  عـــن ا يـــتجمات مـــن ال يـــالن الـــيت تن اهـــا جتم ـــا  
م  و. ورنبغع تجماـ  ع ـد التسم ـا   كـا ر  لـ  التسم ـا  ال  ترـن وا نتساجـا  املإـا ة  ر 

 .  (14)اسمهت  املاتهدا  ؤرتها ومساعها  قد  ارم،اإمما ن تتجم  ل
ورشــم  التــفار الدولــن حتالتجماــ  اختــا  تــداحت  يفمارــن األشــخا  الــ رن  ا يــتإ ن ــتقهم مــن  -25

 .(16) ـــ   وجـــت   مـــ  مـــا   ر، ـــع يفتـــ  جتمـــو مـــاغـــ  مإ . (15)ال نـــف مو مـــن اـــاو   ارعاقـــن
رتجــد  مــ  ا ــد ر اشــتبا ا  عنجم ــن حتــني املشــا  ني ر جتمــو مــا مو حتــني جتم ــا  خمتا ــن  ونجمثمــا 

   لإماإ ي من وممن املشا  ني وغ  م.مق  التداحت  ت جمجمدا     اختا  

_________________ 

ـــن الباـــداإ األم ر،جمـــن يف ـــتق ار اـــاإ  28  ال  ـــ ة A/HRC/20/27ا تـــ   (12)  الت  رـــ  الثـــا  عـــن نالـــن املـــداف ني   وين
 .137(  ال   ة 2011) ن تق ار ااإ ر األم ر،تني

 (13) European Court of Human Rights, Bukta v. Hungary, application No. 25691/04, 17 July 2007. 
ر  واق ـن ت،ـتإ املتـا  ة املإـا ةل،ن عندما تُنتم متا  ة مإا ة حتنجمن قعاقن متتو ا   رن   هـم ر التسمـو قا ت ـا    (14) 

مـن ال هـد الـدويل ا ـا  حتـايف تق املد جمـن والاجمايـجمن  و  تنمبـ  عند ـ  مشـ،ال ايفمارـن املنصـت   5 ماق املـا ة 
 ن رن التسمو الاامع.عاجمها فجمما رت ا  حتايف  ر 

 ,European Court of Human Rights, Ozgur Gundem v. Turkey, application No.23144/93, 16 March 2000ا ت :  (15) 

paras42-43 . 
 European Court of Human Rights, Alekseyev v. Russia, application Nos. 4916/07, 25924/08 andا تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   (16) 

14599/09, 21 October2010, para. 75 . 
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ور نــــني رنبغــــع مإ ربــــ ل املنتمــــتإ جهــــت ا  م  تلــــن  ل متثــــال لا ــــا تإ وتشــــسجمو يــــامجمن  -26
ــــ  املنتمــــني ال ــــا ت  الصــــا   عــــن مشــــخا   ماــــؤولجمن عــــن الاــــات  غــــ  التسمــــو    رنبغــــع  مجم

اايـــبتهم ا تهـــا   ملبـــدم املاـــؤولجمن ال   رـــن  وقضـــ اا  لاث ـــن والت ـــاوإ حتـــني منتمـــع ف ـــع  .(17)آ ـــ رن
   التسم ا  واملشا  ني فجمها والااما   وث   ملنتمع التسم ا  احملتماني عن مما ين ن تقهم.

انتساجــــا     تنتجممــــر  ــــ مو ق ا رــــا   مو مـــد جما   جنا جمــــا   ماــــؤو   م  شــــخص اعتبــــا  و  رنبغـــع  -27
   مو مشا  تر فجمر.يامجما  
 :عمليةتوصيار  -28

يجاااا أن تكفااا  الااادول وجاااود اريناااة لياااالح عقاااد الدجمعاااار فاااي أ  ن اااا   )أ( 
لإلشاااعار المسااابق  وأن يضاااع  اااذا الن اااا  حااادوداً ضااايقة علاااا السااال ة الدقديرياااة الممنوحاااة 

 بمنع الدجمعار  وأن يدضمج تقييمًا للدناةا؛للسل ار فيما يدعلق 
ص ينبغاااي أن تشااادرط الااادول علاااا المن مااايج الحياااول علاااا تااار يص مسااابق  )ب( 

بدن ااي  تجمااع مااا  ةااواء فااي القااانون أو الممارةااةو وفااي حالااة وجااود ن ااا  إشااعار  يجااا أن 
 مسبق؛ييسر  ذا الن ا  الدجمع السلمي  وأص يعني فعليا اشدراط الحيول علا تر يص 

يجااا أص  تكااون ن اا  اإلشااعار بيروارا يااة علااا نحااو مفاارطو ويمكااج لداادابير  ) ( 
تبساايع عمليااة اإلشااعار أن تشاام  مااا يلااي: نقاااط إياادان مدعااددة  بينهااا نقاااط  ااار  المنااا ق 
الحضاارية  وإتاحااة إياادان اإلشااعار شخيااياً أو بمساااعدة شااخص ا اار؛ واةاادخدا  اةاادمارار 

دنوعاة ماج اللغاارو وفاي المناا ق الداي يرتفاع فيهاا ذار صيغ ميسرة ومخديرة مدوفرة ب ائفة م
   ؛عبر الشبكةمعدل النفاذ إلا اإلندرنت  ينبغي أن تن ر السل ار في اةدخدا  ن   إيدان 

يجا أن تكون مهلاة اإلشاعار ايايرة اادر اإلمكاان  علاا أن تدايح وادااً كافيااً  )د( 
 48المثلااا فااي جضااون عاادة أيااا  كحااد أايااا  وفااي الحالااة  -للساال ار للدحضااير للدجمااع 

   ةاعةو
ينبغااااي أن يقعدباااار اإلشااااعار مكاااادماًل عناااادما تدلقااااا الساااال ار إشااااعاراً يدضاااامج  )ه( 

معلوماااار كافياااة تقاااد  إلاااا السااال ار ويقحااادد فيهاااا علاااا نحاااو معقاااول تااااري  الدجماااع وواداااه 
وص يشاااادرط الحيااااول علااااا رد مااااج  تفاصااااي  اصتيااااال بااااالمن  و ومكانااااه  وعنااااد اصادضاااااء 

   يعدبر اإلشعار مكدماًل وكي يقشرن في الدجمع؛ السل ار كي
عندما تققدل  إشاعارار بدجمعايج أو أكثار فاي نفاس المكاان والزماان  ينبغاي أن  )و( 

تجاار  الساال ار تقييماااً شاااماًل أليااة مخاااا ر وأن تضااع اةاادراتيجيار للدخفيااف مااج حااادتهاو 
ماع تقان   علاا نحاو وعندما ييبح مج الضرور  فرن ايود علا تجمع واحاد أو أكثار ماج تج

_________________ 

 .78  ال   ة A/HRC/23/39  و31  ال   ة A/HRC/20/27ا ت   (17) 
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مدزامج  ينبغي تحديد تلك القيود باتفاق مشادرك أو  عنادما يسادحي  ذلاك  ماج  االل عملياة 
 ص تميز بيج الدجمعار المقدرحةو

  
 تمدث  أية ايود مفروضة علا تجمعار ةلمية للمعايير الدولية لحقوق اإلنسان -جي  

 
نبغــع التمتــو حتــر  وإ قجمــد قو مقصــى قإ ن رــن التسمــو الاــامع نــ  مــن ايف ــتق األيايــجمن ر -29

ال جمــــت  الإــــ و رن ر  تمــــو     اطـــع لاح ــــا  عاــــى األمــــن يـــتو  ــــتز مإ ُتمبــــ    نـــد مم،ــــن. و 
الـــتط  مو الاـــ من ال امـــن  مو النتـــار ال ـــار  مو يفمارـــن الصـــحن وا  اب ال امـــن  مو يفمارـــن ن ـــتق 

دا املنشـــت . و ـــ  مإ ت،ـــتإ ال جمـــت   ـــع ا  ـــ رن ون رـــاهتم  وال جمـــت  ال ا ت جمـــن واملتنايـــبن مـــو ا ـــ
   .(18)ا يتثنات ولجمات ال اعدة  و   م  متسَّ عت     ا ايف 

   ـ  مإ ر،ـتإ ألرـن قجمـت  م  وضـن ميـاا مشـ ور و مسـع ر ال ـا تإ ال ا ت جمـنوتابجمن  لش    -30
ال ــــا تإ . و ــــ  مإ ر،ــــتإ (19)ت ــــترخ ولــــ نجما  يــــامن الت جمجمــــدشــــ مسا شــــ إ )مبــــدم الشــــ عجمن(  

  اـر  قجم ــا  كـا ر، ــع لتم،ـني ال ــ   مـن ت جمــجمم مــا ق ا  ـاإ يــات ر خمال ـا  لا ــا تإ  و ـ ل  مــن تتقــو 
. وامتثــــا   ملبــــدم التنايــــ    ــــ  مإ ر،ــــتإ م  ت جمجمــــد م  مــــا  (20)النتــــا ر احملتماــــن ملثــــ   ــــ ا ا ــــ ق

 تمــدة األقـ  تــد    مــن لتح جمـ  ويجم تــر ايفما جمـن. ولتابجمــن شـ   الإــ و ة   ـ  مإ ت،ــتإ التيـجمان امل
. و ـــ  مإ ُتصـــمم حتشـــ،   قجمـــ  لتح جمـــ  (21)حتـــني التيـــا   الـــيت  ،ـــن مإ   ـــ  النتجمســـن املنشـــت ة

األ ـــداا احملـــد ة لااـــاما  وم ايـــن شـــتاغاها  ومإ ت  ـــ  ر ا عتبـــا   اجمـــ  الما  ـــن ال،اماـــن مـــن 
لتح جمــ  النتجمســن املنشــت ة   ايف ــتق  ا  الصــان حتــالتسمو امل ــين . ولــدو  درــد األ اة األقــ  تــد    

رنبغــع مإ تنتــ  الاــاما  ر طا  ــن مــن التــداحت   عاــى م  رــتم الاســتت قو ايفتــ  ق   مــ   م ــ . 
و  د الغارن  تُ تن مش،ال ايفت  ال،اع  كـا ر  لـ  نتـ  مما يـن ايفـ  حتشـ،   امـ  مو نتـ  م  

غــ  تنايــبجمن ر جت   ــا  ألمســا  ــتل مما يــن لاحــ  ر ممــا ن اــد ة مو ر موقــا  م جمنــن  قجــ اتا  
   (.63  ال   ة A/HRC/23/39 وإ النت  ر الت وا ا الن حت،  جتمو م ين  )ا ت  

وعنـــدما  ـــتر  ولـــن مـــا حتـــاألمن الـــتط  ومحارـــن النتـــار ال ـــار ر ت جمجمـــد جتمـــو   ـــ  مإ تبـــني  -31
مإ تشــ  الدولــن عمتمــا   . و  ر، ــع(22)حتدقــن طبجم ــن  لــ  التهدرــد ومــا رــنسم عنــر مــن خمــاط  اــد ة

_________________ 

 .13( حتش إ ن رن التن    ال   ة 1999)27ا ت  الاسنن امل نجمن   تق ار ااإ  الت اجم   قم  (18) 
 .OSCE/ODIHR, Guidelines, para. 35, and European Court of Human Rights, Hyde Park and others vا تــــــــــــــ   (19) 

Moldova, application No. 33482/06, 31 March 2009. 
 .European Court of Human Rights, Hashman and Harrup v. the United Kingdom, application Noا تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  (20) 

25594/94, 25 November 1999, para. 31, and Gillan and Quinton v. the United Kingdom, application No. 

4158/05, 12 January 2010, para. 76. 
 .14  ال   ة 27ا ت  الاسنن امل نجمن   تق ار ااإ  الت اجم  ال ار  قم  (21) 
 20  ا  ات امل تمــدة ر يل ضــد مجهت رــن  ت رــا  1119/2002ا تــ  الاسنــن امل نجمــن   ــتق ار اــاإ  الــب غ  قــم  (22) 

 .3-7  ال   ة 2005متتز/رتلجمر 
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قو التضــــو األمــــ . واملصــــاحن التطنجمــــن مو الاجمايــــجمن مو ايف،تمجمــــن لجماــــت م  افــــا  ليمــــن الــــتط  مو 
   النتار ال ار.

ايـتخدار مشـ ور لاحجمـف ال ـار مثاـر مثـ  النشـا  التسـا   مو ن  ـن   ـ ل   والتسم ا   ع -32
ر تــدحت ا  تناــجم جما  مــا يفمارــن خمتاــف املصــا   . ورتماــ  م  ايــتخدار لاحجمــف ال ــا(23) امل  بــا  واملشــاة

ــــدة  ،ــــن ليفــــ ا  اعتما  ــــا  يــــتخدار ال إــــاتا  ال امــــن. و ــــ   ل،ــــن قــــن يــــب  مشــــ وعن عدر
التاام  مو ماتتو م ني من ت مجم  ايفجماة ال ا رـن الـيت تتاـب  حتـر التسم ـا   كـا ر  لـ  ت مجمـ  

من التسا رـــــن  مـــــا م رُ ـــــ غ  ـــــ ا ايفـــــ  مـــــن ن  ـــــن املـــــ و   وارزعـــــا   ونـــــا قيفـــــاق الإـــــ   حتاأل شـــــ
   .(24)جت  د
ولامشـــا  ني ر التسم ـــا  ن رـــن ا تجمـــا  مإـــمتإ  يـــالتهم والت بـــ  عنـــر. و   ،ـــن فـــ ق  -33

قجمــت  عاــى مإـــمتإ ال يــالن الــيت تاـــ ى التسم ــا  قو قرصــا ا ق  وف ـــا  لا جمــت  املشــ وعن امل  وضـــن 
  املثــال  ال يــالن الــيت تنمــت  عاــى  عــتة قو ال، ا جمــن عاــى ايف ــتق املبجمنــن معــ د  ومنهــا عاــى يــبجم

ال تمجمن مو ال  قجمن مو الدرنجمن الـيت تشـ،    رإـا  عاـى التمجمجمـف مو ال ـدات مو ال نـف. وعنـد وجـت  مـن  
ل ــ ق قجمــت  عاــى ميــاا املإــمتإ  رنبغــع مإ تتخــ  الاــاما  التــداحت  األقــ  تــد    وت جمجمــدا  مل ايــن 

   املا لن.
جمــت  "الفمــاإ وامل،ــاإ والم ر ــن" قو قجمــت  ماــب ن تت اــ  حتفمــاإ وم،ــاإ و جم جمــن تنتــجمم وتشــ  ق -34

جتمــــو مــــا. و  رنبغــــع ايــــتخدار  ــــ د ال جمـــــت  محتــــدا  لت ــــترخ  يــــالن التسمــــو مو قجممتــــر الت ب رـــــن مو 
   لاحجماتلن  وإ مما ين ايف  ر ن رن التسمو.

د رنبغـع مإ رُتـا  لامنتمـني  جمـا  ور و ع ت تنر  قجمد ما عاـى الاـامن. ف نـد فـ ق م  قجمـ -35
التمـــــاا امل اج ـــــن ال إـــــا جمن  وعنـــــد ا قتإـــــات  امل اج ـــــن ار ا رـــــن  عاـــــى مإ ت،ـــــتإ امل اج ـــــن فت رـــــن 

   .(25)ومات ان و فرهن ومإ جت رها ايها  املختصن
 توصيار عملية: -36

ينبغااااي أن تكااااون صااااياجة القااااوانيج الدااااي تحكاااا  تياااار  الدولااااة فيمااااا يدعلااااق  )أ( 
  كمااا ينبغاي أن تدضامج  ااذ  القاوانيج ضااوابع تدعلاق بالشاارعية  الياة مااج الغماونبالدجمعاار 

والضااارورة والدناةااااو وينبغاااي أن تااانص القاااوانيج بوضاااوو علاااا الهي اااة المسااا ولة الداااي تملاااك 
غاااي أن تكاااون مسااادقلة ماااج أ  تاااد   و اااي  ي اااة ينبصاااالحية تلقاااي اإلشاااعارار والااارد عليهاااا  

موجا لهو وص ينبغي مانح  اذ  الهي اة ةال ة تقديرياة مفر اة: ينبغاي أن تكاون المعاايير الداي  ص
_________________ 

م،تـــ  املؤياـــا  الد   اطجمـــن ون ـــتق  -  ومنتمـــن األمـــن والت ـــاوإ ر مو وحتـــا 41  ال  ـــ ة A/HRC/20/27ا تـــ   (23) 
 .20  ال   ة املبا   التتججمهجمنار ااإ  

 (24) European Court of Human Rights, Kuznetsov v. Russia, application No. 10877/04, 23 October 2008, para. 44, 

and Inter-American Commission on Human Rights, Report on Citizen Security and Human Rights, para. 197. 
 .42  ال   ة A/HRC/20/27و ا ت  مرإا  25/38ق ا   اس ن تق ار ااإ  (25) 
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تعدماااد عليهاااا لفااارن القياااود مداحاااة للعماااو  كماااا يجاااا أن تمدثااا  للقاااانون الااادولي والمعاااايير 
 الدولية لحقوق اإلنسان؛

درحااااة وتبرير ااااا وإباااااله المن ماااايج بهااااا  وتضاااامينها ينبغااااي كدابااااة القيااااود المق )ب( 
مباااررار الدقيياااد  بماااا يدااايح للمن مااايج فرصاااة تقااادي  ورااااار معلوماااار والااارد علاااا أ  تقيياااد 

 مقدرو؛
ينبغي اإلباله عج القيود المقدرحاة فاي إ اار  مناي منياو  علياه فاي القاانون  ) ( 

يقنجاااز ابااا  الواااات المقدااارو  -وعاجااا  أو اندياااا  م اااات  -يدااايح وادااااً كافيااااً لدقااادي   عاااج 
   للدجمع؛
ينبغااي أن تاانص القااوانيج علااا إمكانيااة الوصااول إلااا ةااب  اصنديااا  اإلداريااةو  )د( 
اةاادنفاد ةااب  اصنديااا  اإلداريااة ص ينبغااي أن يكااون شاار اً مساابقاً يدعاايج علااا الماان   إص أن 

   اةديفاؤ  اب  الدماس المراجعة القضائيةو
  

 الحق في الدجمع السلميتيسر الدول ممارةة  -دال 
 
رتماــــ  ا لتــــفار ار ــــام لادولــــن حتإــــماإ ايف ــــتق مإ تجمّاــــ  الاــــاما  ع ــــد التسم ــــا .  -37

ورنبغع مإ تإو الـدول ا مـط املنايـبن لاتسم ـا   األمـ  الـ   رتماـ  جتمجمـو امل اتمـا  و اجماهـا  
افجمن ر لــــنو ال ــــ ا  وتتقــــو يــــجمنا رت ا  خمتا ــــن  وقجــــ ات ت جمجممــــا  م  مــــن لامخــــاط . ومتثــــ  الشــــ 

ماــ لن م  فرــن ر عماجمــن ختمــجمط التسم ــا  وتجماــ  ا  ور ايفــ   عاــى مإ ر،ــتإ م  قجــ ات تتخــ د 
يــــاما  ق  ــــا  ال ــــا تإ متنايــــبا  وضــــ و را . و ــــ  مرإــــا  وضــــو  مــــط لامــــتا   وتــــداحت  انينازرــــن. 

مـــا مـــو التـــ وا ورتماـــ  التخمـــجمط وارعـــدا  الاـــاجمماإ  لـــدا  متتالـــ   لي شـــمن ورنبغـــع ت،جمجم ه
   املتغّ ة.
والتتالـــــ  والت ـــــاوإ ال  ـــــا إ فجممـــــا حتـــــني مججمـــــو األطـــــ اا امل نجمـــــن م جمـــــداإ مرإـــــا  ر تجماـــــ   -38

(. ورتـــــجم  ايفـــــتا  امل تـــــت   قبـــــ  119  ال  ــــ ة A/HRC/17/28التسم ــــا  حتالشـــــ،  الاـــــاجمم )ا تـــــ  
ع ارشـ ا ا  ومتي ـت التسمو و  لر وحت دد  حتـني الاـاما  )كـا ر  لـ  الاـامن املاـؤولن عـن تا ـ

ا   اختــــا  مســــر محــــا ع وتجماــــ    ق  ــــا  ال ــــا تإ( ومنتمــــع التسمــــو  ق ا  ــــاإ الت ــــ ا عاــــجمهم مم،نــــ
ورنبغــع مإ تتخــ  و ــا   ومتي ــت ق  ــا  ال ــا تإ  .(26)راــاعد ر  ــفر فتجمــ  التــتت  ومنــو التصــ جمد مــا

ــــن لاتتالــــ  مــــو منتمــــع التسم ــــا  و/مو املشــــا  ني فجم ــــو ا مــــتا  امل  تل هــــا حتشــــ إ عماجمــــا  مججم
. و  رنحصــ  التتالــ  حتا تصــال الشــ ت   (27)الشــ طن وحتشــ إ مرــن تــداحت  تت اــ  حتالاــ من مو األمــن

_________________ 

 (26) Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights, Facilitating Peaceful Protests 

(2014), p. 16. 
 .European Court of Human Rights, Frumkin v. Russia, application No. 74568/12, 5 January 2016, parasا تــ   (27) 

127-128. 
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لـــ ا  ـــ  مإ ر،ـــتإ متي ـــت ق  ـــا  ال ـــا تإ مـــد حتني عاـــى األثـــ  احملتمـــ  أل  تتالـــ  غـــ  مباشـــ  قـــد 
م جمنـــن ولغــن اياـــد رنتــ  قلجمــر املنتمـــتإ واملشــا  تإ عاــى م ـــر ت  جمــ    تجـــت  مو ايــتخدار م ــدا  

 الصا  ة عن  ؤ ت املتي ني.
ورتتقــف التتالــ  ال  ــال عاــى وجــت  ع قــن ث ــن. ورنبغــع مإ ت مــ  و ــا   ق  ــا  ال ــا تإ  -39

حتايتم ا  عاى وضو ايـيناتجمسجما  لبنـات الث ـن مـو ا تم ـا  احملاجمـن الـيت ت ـد ر قلجمهـا  ـدماهتا. ورنبغـع 
 الين جمبـن الد غ افجمـن لت ـا   ق  ـا  ال ـا تإ. ورنبغـع مإ ر،ـتإ تـدف  مإ ُ ثَّ  ا تمـو احملاـع حت  ماـر ر

امل اتمــا  نــ ا  قبــ  التسم ــا  و   ــا   مــا رنبغــع قحتــ غ مججمــو األطــ اا امل نجمــن حت رــن تغجمــ ا  ر 
يـــجماق  ـــ د التسم ـــا  وي وفهـــا. و ـــ  مإ ر،ـــتإ اتـــ ا  منتمـــع التسم ـــا  واملشـــا  ني فجمهـــا ر 

ا  طتعجمـا  حتال،امـ  و ـ  م  رـؤ   حتشـ،   مسـع مو غـ   مسـع قو فـ ق التـفار م شمن التتال  وايفـت 
عاى املنتمـني حتالت ـاوق مـو الاـاما  عاـى زمـاإ التسمـو مو م،ا ـر مو ط ر تـر. ف ـ ق شـ و  مـن 

 (.56  ال   ة A/HRC/23/39  ا ال بجم  قد ر قى قو   جن ت جمجمد التسمو امل    )ا ت  
لتجماـــ  ماـــؤولجمن تـــتف   ـــدما  ميايـــجمن  حتجمنهـــا ق ا ة ن  ـــن الاـــ   ورشـــم  التـــفار الدولـــن حتا -40

ــ  املنتمـــتإ ماــؤولجمن تـــتف  (29)  و ـــدما  التنتجمــف(28)وت ــدا اريـــ افا  المبجمــن . ورنبغـــع م  حُيمَّ
   د ا دما   وم  رُمَا  قلجمهم املاالن ر ت،ا ن تتف  ا.

من ون ــــتق املشــــا  ني ر التسم ــــا  وحتارضــــافن قو ا لتــــفار حتالتجماــــ   تشــــ،  محارــــن يــــ  -41
 وامل اقبني واملت  جني ويجم ن ميايجمن من ويا ف ق  ا  ال ا تإ.

و ـ  مإ ر،ـتإ متي ـت ق  ــا  ال ـا تإ ُمـد حتني تـد ربا   افجمــا  عاـى تجماـ  التسم ـا . ورنبغــع  -42
جماـ  ايفشـت  مإ رتجم    ا التد ر  م  فن  افجمـن ل طـا  ال ـا ت  الـ   رـنتم التسم ـا   ولت نجمـا  ت

وق ا هتــا  ويف ــتق ار اــاإ ر يــجماق التسم ــا   ولاــدو  ا ــار الــ   تؤ رــر التسم ــا  ر م   تــار 
    اطـــع. و ـــ  مإ رشـــم  التـــد ر  املهـــا ا  الشخصـــجمن الـــيت تتـــجم  ملـــتي ع ق  ـــا  ال ـــا تإ جتنـــ  

 .  (30)ف النتص جمد ال نف وت اجم  النفاعا  قو مقصى ند   التتال  والت اوق والتتيط حتصت ة 
وقــــد رــــؤث  ايــــتخدار يــــاما  ق  ــــا  ال ــــا تإ لت،تجمــــ  التتقجمــــف والت تــــجم  ر الت امــــ  مــــو  -43

منتمـــع التسم ـــا  مو املشـــا  ني فجمهـــا عاـــى ن ـــتق  ـــؤ ت األشـــخا  ر ايف رـــن والاـــ من البد جمـــن  
 فإـــ   عـــن ن هـــم ر ا صتلـــجمن. و ـــ  م  ر،ـــتإ التتقجمـــف والت تـــجم  ت اـــ جما   وم  رنتهـــ  مبـــدم

_________________ 

امل،ا ــني حت   ــا   مــن املبــا   األيايــجمن حتشــ إ ايــتخدار ال ــتة واأليــاحن النا رــن مــن جا ــ  املــتي ني 5ا تــ  املبــدم  (28) 
 ال ا تإ.

 .32  ال   ة املبا   التتججمهجمن منتمن األمن والت اوإ ر مو وحتا  -ؤياا  الد   اطجمن ون تق ار ااإ م،ت  امل (29) 
منتمــن األمــن والت ــاوإ  - مــن املبــا   األيايــجمن  وم،تــ  املؤياــا  الد   اطجمــن ون ــتق ار اــاإ 20ا تــ  املبــدم  (30) 

 .147  ال   ة املبا   التتججمهجمنر مو وحتا  
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. و ــ   مشــا  ن الشــخص ر (31)عــدر التمجمجمــف. و ــ  مإ  جمــفد ال ــا تإ ومإ ر،ــتإ ضــ و را  ومتنايــبا  
 جتمو يامع   رش،  ر ند  اتر ميايا  م  ت   رج ات ت تجم  ما.

تتــــجم  و لــــ  حتــــ إ و ،ـــن لاــــامن التتقجمــــف مإ تـــؤ   ويجم ــــن محا جمــــن  امــــن ر التسم ـــا    -44
األشـخا  الـ رن رتصـ فتإ حت نـف عـن التسمـو. وتشـ  عبـا ة "التتقجمـف" ملتي ع ق  ا  ال ا تإ قحت ـا  

قو م  ن ماإ من ايف رن  و ع   ت تص  عاـى التتقجمـف ال مسـع كتجـ  ال ـا تإ احملاـع. ومـن األلجمـن 
ك،اإ مما ين ياما  التتقجمف كـا رتماشـى مـو امل ـار  الدولجمـن يف ـتق ار اـاإ  كـا ر  لـ  امل ـار  

   ر ا صتلجمن وايف رن وايف  ر احملا من نا  األلتل امل عجمن.املت ا ن حتايف
و   ـــتز ق إـــار م  شـــخص لاتتقجمـــف مو ا نتســـاز الت اـــ جمني. ور يـــجماق التسم ـــا    -45

ر،تاـــع  ـــ ا األمـــ  ملجمـــن  الـــن ر ماـــ لن جتـــ ا التسم ـــا  وا  ـــت ا ر الـــ م . وقـــد تُنتهـــ  
ن هم مــن مما يــن ن هــم ر ن رــن التسمــو الاــامع مو مشــ،ال ايفمارــن  ــ د عنــد تتقجمــف احملتســني ملــ

مل ــاقبتهم عاــى  لــ   حتتهمــن م ا  ــا  عاــى يــبجم  املثــال  مإ  ــ د التسم ــا  غــ  شــ عجمن  مو غــ  
م  تلــن مو ت ت ــ  قو التنايــ . وحتاملثــ     رنبغــع ايــتخدار التــداحت  التد اجمــن وا يــتباقجمن مــا م ر،ــن 

عنــــف وشــــجم . و ثــــ ا  مــــا رصــــ  "ا عت ــــال ايمــــاعع"   نــــا   مــــ  ف اــــع وواضــــ  وقــــا م  ــــدوث
 لامشا  ني ر التسم ا  قو نّد ا عت ا   ال شتا جمن والت ا جمن.

ور نالن ندوث تتقجمـف   ـ  مإ تاـتتر يـ وا ا نتسـاز امل ـار  الـد جما. ورنمبـ   لـ   -46
ا  ا نتســاز  عاــى م  م،ــاإ مو وضــو ُنــ ر فجمــر الشــخص مــن ن رتــر  كــا ر  لــ  الاــستإ وز فا ــ

واألمــــا ن ال امــــن وامل  بــــا  املاــــتخدمن لن ــــ  احملتســــفرن  وم  م،ــــاإ آ ــــ  فجمــــر اتســــفوإ. و ــــ  
  و  رنبغــع ق إــاعهم لات ــ ر  مو مل اماــن مو (32)م اماــن احملتســفرن حتم ر ــن ق اــا جمن وانــينار  ــ امتهم

   ع تحتن قايجمن مو   ق اا جمن مو مهجمنن.
ورب ـــ  فـــ ق ا نتســـاز ار ا   عاـــى ال اـــ  حتشـــ،   ـــا . وقـــد م ـــد  الاسنـــن امل نجمـــن  -47

  ــتق ار اــاإ مإ  ــ ا النــتر مــن ا نتســاز الــ     ر،ــتإ ر ا تتــا  احملا مــن عاــى هتمــن جنا جمــن  
   .(33)ت  ق لاح ماإ الت ا ع من ايف رنالرنمت  عاى خماط  شدردة تتمث  ر 

باطــا   الــا  حتال  تحتــا  ار ا رــن امل  وضــن ر يــجماق التسم ــا . وماــ لن التنايــ  تــ تبط ا ت -48
  ـ ق غ امـن  بـ ة حتشـ،  غـ  متنايـ   عاـى يـبجم  املثــال.   -فجمسـ  م  ت،ـتإ مرـن ع تحتـن ُم  طـن 

_________________ 

 (31) Working group on protecting human rights while countering terrorism, Basic Human Rights Reference Guide: 

The Stopping and Searching of Persons (September 2010). 
  ال رن رت  ضتإ أل  ش،  مـن مشـ،ال ا نتسـاز مو من  متعن املبا   املت ا ن  مارن مججمو األشخا 1املبدم  (32) 

 الاسن.
( لاسنــن امل نجمــن   ــتق ار اــاإ حتشــ إ نــ  ال ــ   ر ايف رــن ور األمــاإ عاــى 2014)35ا تــ  الت اجمــ  ال ــار  قــم  (33) 

 .15شخصر  ال   ة 



A/HRC/31/66 
 

 

GE.16-01527 15/30 

 

وتثـــ   ـــ د ال  تحتـــا  شـــتاغ  تت اـــ  حتاأللـــتل ال ا ت جمـــن التاجبـــن  وقـــد ر،ـــتإ  ـــا تـــ ث  يـــاي م ثـــ  
 ن رن التسمو الاامع.اتااعا  عاى مما ين ايف  ر 

 توصيار عملية: -49
ينبغااي أن تشااجع الاادول الدنااون فااي إنفاااذ القااانون  بحيااخ تاار  المجدمعااار  )أ( 

المحلية أنها ممثلًة في الشر ةو ويحدا  ذلاك إلاا  ي اة ذار تمثيا  كاا  تشاارك فيهاا النسااء 
 ومجموعار األاليار؛

فااي جميااع الدجمعااار تساادند  ينبغااي أن تدبااع الاادول نهقجاااً تخ ي يااة مدساااواة )ب( 
إلااا نمااوذ  اااائ  علااا تقيااي  الدهديااد والخ اار  وتشاام  اااوانيج ومعااايير حقااوق اإلنسااان فضاااًل 

   عج األ الايار؛
يجا أن تكون السل ار العامة  بما فاي ذلاك ةال ار إنفااذ القاانون  ااادرة  ) ( 

   كيج فيها؛علا إثبار ةعيها إلا الدواص  الفعلي مع من مي الدجمعار و/أو المشار 
دا اااا  ينبغااااي أن تحاااار  وكاااااصر إنفاااااذ القااااانون علااااا وجااااود جهااااة اتيااااال  )د( 
يسااه  الوصااول إليهااا اباا  الدجمااع و اللااه وبعااد و وينبغااي أن تكااون جهااة اصتيااال المن مااة 

مدربة علاا مهاارار الدواصا  وإدارة النزاعاار وأن تدياد  للمساائ  األمنياة وةالوك الشار ة  
ة واآلراء الدااااي يقعب اااار عنهااااا المشاااااركونو وينبغااااي أن تكااااون و يفااااة الفنياااا ال لبااااارفضاااااًل عااااج 

   اصرتباط منفيلة عج المها  األ ر  للشر ة؛
بشاااك  دائااا  الياااار إنشااااء ينبغاااي أن تضااامج الااادول و ي اااار إنفااااذ القاااانون  )ه( 

 ةدخال  المعلومار عققا اندهاء الدجمعار لديسير اةدخال  العببقر وضمان حماية الحقوق؛ص
ينبغاي أن تدعااون وكااصر إنفاااذ القاانون ماع مدعهااد  الدجمعاار عنادما يخدااار  )و( 

المن مااون ترتيااا الدجمااع علااا  ااذا النحااوو وينبغااي إتاحااة إمكانيااة الدعاار  علااا المدعهااديج 
مااااج تاااادريبار ومعلومااااارو وص ينبغااااي أن يناةااااا بوضاااوو  كمااااا ينبغااااي أن يحياااالوا علااااا ماااا 
 دعهديج؛تشدرط السل ار علا المن ميج توفير م

تجمااعو وص ينبغااي بشااأن أ  ص ينبغااي اللجااوء إلااا إجااراءار تد ليااة اةاادبااية  ) ( 
إعاااة تقاد  المشااركيج فاي تجماع ماا أثنااء ةاير   إلاا مكاان الدجماع  كماا ص ينبغاي تفديشاه  

   أو توايفه  ما ل  يكج  ناك   ر واضح واائ  بحدو  أعمال عنف وشيكةو
  

وفاااي حاااال اةااادخدامها يجاااا أن   لااا  يكاااج تجنبهاااا مدعاااذراً ص تقسااادخد  القاااوة ماااا  - اء 
 يكون ذلك مدماشيًا مع القانون الدولي لحقوق اإلنسان 

 
قإ الــــدول األعإــــات وو ــــا   ومــــتي ع ق  ــــا  ال ــــا تإ التــــاحت ني  ــــا مافمــــتإ وف ــــا  لا ــــا تإ  -50

الــدويل حتــانينار ومحارــن ن ــتق األشــخا  الــ رن رشــا  تإ ر جتم ــا   فإــ   عــن املــ اقبني واملــا ة  
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. ورشـــــم  ارطـــــا  امل جمـــــا   الـــــ   رـــــنتم ايـــــتخدار ال ـــــتة مبـــــا   الشـــــ عجمن وايفجممـــــن (34) وإ متجمجمـــــف
    ة والتناي  واملااتلن.والإ و 
ور إــــع مبــــدم الشــــ عجمن حتــــ إ تإــــو الــــدول قطــــا ا  قا ت جمــــا  ااجمــــا   يــــتخدار ال ــــتة    يــــجمما  -51

  A/HRC/26/36ا يتخدار احملتم  لا ـتة املمجمتـن  عاـى مإ  تثـ   ـ ا ارطـا  لام ـار  الدولجمـن )ا تـ  
تخدار األيــاحن والت،تجم،ــا   ــ ل (. ورنبغــع مإ ر جمــد ارطــا  امل جمــا   حتشــ،  اــد  ايــ56ال  ــ ة 

التسم ا   كـا ر  لـ  ا نتساجـا   واعتمـا  عماجمـن  مسجمـن لامتاف ـن عاـى  ـ ا ا يـتخدار وعاـى 
 .  (35) ش  األياحن وامل دا 

ارعـدا  لــر ور إـع مبـدم ايفجممـن حتاختـا  مججمــو ا مـتا  املم،نـن لـدو التخمــجمط لتسمـو مـا و  -52
ايـــتخدار ال ـــتة مو  ر ايفـــا   الـــيت رت ـــ   فجمهـــا جتنـــ   مـــن مجـــ  جتنـــ  وتن جمـــ  عماجمـــن تتصـــ  حتـــر

ــــ   ــــن  تث ــــر الإــــا ة. ونــــا ق ا  ــــاإ ايــــتخدار ال ــــتة ر نالــــن م جمن ايــــتخدار ال ــــتة  ايفــــد مــــن تب ات
مل تإــجما  الإــ و ة والتنايــ   ل،ــن  ــاإ مــن املم،ــن منــو يهــت  ايفاجــن قلجمــر مــن األيــاا   ،ــن 

ــــن عاــــى عــــدر اختا  ــــا تــــداحت    ــــناايــــبن الدول ــــا  ق ا ة (36)تطجم ــــد ر  ت نجم . ورنبغــــع مإ رشــــم  الت
. و ـ  مإ تت، ـ  (37)ايفشت  وتجما  ن  تهـا كـا رتتافـ  مـو ارطـا  ال ـا ت  الـ   رـنتم التسم ـا 

ـــــى  ـــــن قـــــد هتم عا ـــــاحت ني  ـــــا حتشـــــ،   و   ومإ ختت ايف،تمـــــا  حتتـــــد ر  مـــــتي ع ق  ـــــا  ال ـــــا تإ الت
 .  (38)ا هفرن  اا يتخدار ال ا ت  لا تة وايتخدار األياحن 

وحتا يـــتنا  قو ت جمـــجمم لامخـــاط   رنبغـــع مإ تشـــم  م ـــدا  مـــتي ع ق  ـــا  ال ـــا تإ  ـــ ل  -53
. ورنبغـــع مإ تتــــجم  (39)التسم ـــا  م ـــدا  منايـــبن لاـــدفار عـــن الـــن س وميـــاحن منايـــبن مقـــ  فت،ـــا  

امل بــتل  األيــاحن والت،تجم،ــا    ا  متــد جا  والتخ جمــف مــن نــدة التــتت . وحتنــات  عاــى  لــ   مــن غــ 
   .حتا    ا   عاى مياا عدر وجت  حتدر  آ   مق  فت،ا  غ  ال صاتفورد متي ع ق  ا  ال ا تإ 

_________________ 

ال ـتا ني  واملبـا   األيايـجمن حتشـ إ رنتم قا تإ ن تق ار ااإ  ومدو ن قتاعد الاات  لامـتي ني امل،ا ـني حت   ـا   (34) 
ايتخدار ال تة واألياحن النا رـن مـن جا ـ  املـتي ني امل،ا ـني حت   ـا  ال ـتا ني يـاتَ  مـتي ع ق  ـا  ال ـا تإ. ا تـ  

 مرإا  املبا   املت ا ن كنو عماجما  ارعدار  ا    ماق ال ا تإ وارعدار الت ا ع وارعدار حت ج اتا  متجفة.
 Amnesty International, Use of Force: Guidelines for Implementation of the UN Basicيبجم  املثال  ا ت   عاى  (35) 

Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials (2015), p. 46 . 
 (36) European Court of Human Rights, McCann and Others v. United Kingdom, application No. 18984/91, 27 

September 1995 . 
منتمــن األمــن والت ــاوإ ر  -مــن املبــا   األيايــجمن  وم،تــ  املؤياــا  الد   اطجمــن ون ــتق ار اــاإ  20املبــدم  (37) 

 .  147  ال   ة املبا   التتججمهجمنمو وحتا  
 يايجمن. من املبا   األ 19املبدم  (38) 
وقـــد تتـــ  األيـــاحن األقـــ  فت،ـــا   ا  تب ـــا  ممجمتـــن مو قـــد تـــؤث  عاـــى األشـــخا  مـــن املبـــا   األيايـــجمن.  2املبـــدم  (39) 

 من املبا   األيايجمن(. 3املت  جني )ا ت  املبدم 
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وعند الافور     مإ ر،ـتإ  ـؤ ت املتي ـتإ امجمـني عاـى النحـت املنايـ  مـن الم ـن و/مو  -54
ق  ــا   ال لــا   ك ــدا  مــن قبجمــ  الــد ور وال ب ــا  والاــينا  التاقجمــن  حتغجمــن ت اــجمص ناجــن مــتي ع

ال ــا تإ قو ايــتخدار األيــاحن. ورنبغــع عــدر الاــما  حتايــتخدار امل ــدا  واأليــاحن الــيت    ،نهــا 
مإ   ــ   ــدفا  مشــ وعا  مــن م ــداا ق  ــا  ال ــا تإ مو الــيت تشــ،  خمــاط    مــن   ــا    يــجمما ر 

 .(40)ي وا التسم ا 
ايفـا   املنايــبن  حتغجمـن زرـا ة ت جمجمــد والـدول مافمـن حتاقتنــات ميـاحن مقـ  فت،ــا   يـتخدامها ر  -55

ــــن مو املؤ رــــن ــــن (41)ايــــتخدار التيــــا   املمجمت . و ــــ  ق إــــار األيــــاحن األقــــ  فت،ــــا  لتســــا ب عامجم
مات ان قب  قق ا  ايـتخدامها   مـا  ـ  مإ راـتخدمها متي ـت ق  ـا  ال ـا تإ املـد حتتإ تـد ربا  ججمـدا  

مثــا  ممجمتــن مو مؤ رــن مــا م ُتاــتخدر ايــتخداما  ايــتخداما  ماــؤو    ألإ  ــ د األيــاحن قــد ت،ــتإ  ــا 
لــحجمحا   تثــ  لا ــا تإ الــدويل وم ــار  ن ــتق ار اــاإ. ورنبغــع مإ ت مــ  الــدول عاــى وضــو وتن جمــ  

 حت وتت ت    ولجمن لاتد ر  عاى األياحن األق  فت،ا  وايتخدامها.
  يــجمما ر يــجماق وحتاتــت  نــا   متعــن متنامجمــن مــن األيــاحن الــيت رُــتح،م  ــا عــن حت ــد   -56

ن ــــن النتــــار ر التسم ــــا . ورنبغــــع تــــت ع ايفــــ   الشــــدرد ر  ــــ ا الصــــد . ونجمثمــــا ُتاــــتخدر 
الت،نتلتججمــا املتمــت ة   ــ  مإ رتــ  متي ــت ق  ــا  ال ــا تإ  ر مججمــو األوقــا   متح،مــني شخصــجما  

  .  (42)(87-77  ال   ا  A/69/265حتا يتخدار ال  اع لا تة مو قط ق ال ناإ  ا )
  ورنبغــــع مإ تُــــدا  (43)ورنبغــــع مإ ر،ــــتإ ايــــتخدار مــــتي ع ق  ــــا  ال ــــا تإ لا ــــتة ايــــتثنا جما   -57

التسم ــا  ر األنـــتال ال ا رـــن  وإ الاســتت قو ال ـــتة. و ـــ  مإ  تثــ  م  ايـــتخدار لا ـــتة ملبـــد ع 
ــــ زر ر ــــتر و  جــــن ال ــــتة املاــــتخدمن حتايفــــد األ   ال ــــد شــــ   الإــــ و ة    الإــــ و ة والتنايــــ . ور جم
التــ وا  ا  الصــان )مقــ  التيــا   املتانــن ضــ  ا (  و ــت ممــ  حُيــد  حتت جمــجمم وقــا  ع لااــب  واألثــ . 
ورنبغع مإ تاـتهدا م  قـتة ماـتخدمن األشـخا  الـ رن راـتخدمتإ ال نـف  مـا رنبغـع مإ ر،ـتإ 

   ا دا منها ت ر م  هتدرد وشجم .
 مــــــا رشــــــ،ار الشــــــخص وحيــــــد  شــــــ   التنايــــــ  يــــــ  ا   يــــــتخدار ال ــــــتة حتا يــــــتنا  قو -58

املاــتهدا مــن هتدرــد. و ــ ا ن،ــم ت جمجممــع رــتازإ حتــني األضــ ا  وال تا ــد  ور إــع حتــ إ ر،ــتإ الإــ   
   ال   حُيتم  مإ رنسم عن ايتخدار ال تة متنايبا  وقاحت   لاتنر  م ا  ن حتال ا دة املنشت ة.

كـــا ر  لــ  ال ـــتة ورنمبــ  مبــدآ الإـــ و ة والتنايــ  عاـــى ايــتخدار ال ــتة عمجمـــو مشــ،ا ا   -59
الــيت قــد ت،ــتإ ممجمتــن. وتنمبــ  قتاعــد اــد ة عاــى ايــتخدار األيــاحن النا رــن ر ق  ــا  ال ــا تإ  كــا ر 

_________________ 

 .Amnesty International, Use of Force Guidelines, chap. 6ا ت   (40) 
 امل جو   ار. (41) 
 African Commission on Human and Peoples’ Rights, general comment No. 3 (2015) on the Africanا ت  مرإا   (42) 

Charter on Human and Peoples’ Rights: the right to life (article 4), para. 31. 
   ا  ال ا تإ.من مدو ن قتاعد الاات  لامتي ني امل،ا ني حت  3ا ت  الت اجم  عاى املا ة  (43) 
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. و   ـتز ايـتخدار األيـاحن النا رـن ق  لـدفو  مـ  اـدق  ـدا محارـن (44) ل    ل التسم ـا 
با (. وحتارضـافن قو  لـ   األ وا  مو ت ر نـدوث قلـاحتا   مـ ة )مـا   ـ  ايـتخدار ال ـتة متنايـ

   م  ر،تإ  نـا   جمـا  آ ـ  مم،ـن   ل ـات ال ـبخ عاـى الشـخص مو ايـتخدار ال ـتة غـ  املمجمتـن 
   ر متاجهن ا م  عاى ايفجماة )كا     ال تة ض و رن(.

و  رنبغـــع ايـــتخدار األيـــاحن النا رـــن محتـــدا   ـــ   ت  رـــ  جتمـــو مـــاو و  ُراـــم  محتـــدا  حتـــ ط ق  -60
(. و   ـــتز الاســـتت قو ايــــتخدار 75  ال  ــــ ة A/HRC/26/36عشـــتا جما  عاــــى ايمهـــت  )ا تـــ  النـــا  

ال ــتة حت صــد ال تــ  ق  ق ا ت ــ   متامـــا  جتنبــر مــن مجــ  محارــن نجمـــاة شــخص آ ــ  مــن  مــ  اـــدقو 
   (.70و  ا ما ُرشا  قلجمر منجما ا  كبدم محارن ايفجماة )امل جو   ار  ال   ة 

ما عاـى  مـ  ا تهـا  ايفـ  ر ن رـن الت بـ  وايفـ  ر التسمـو الاـامع  ورنمت  ت  ر  جتمو -61
فإــــ   عــــن ايفــــ  ر الاــــ من البد جمــــن. وقــــد رــــؤ   ت  رــــ  جتمــــو مــــا مرإــــا  قو تصــــ جمد التــــتت  حتــــني 

 ــ  عــدر الاســتت قو  لــ  ق  عنــدما رت ــ     املشــا  ني ومــتي ع ق  ــا  ال ــا تإ. و ــ د األيــباب
ى يـــبجم  املثـــال  النتـــ  ر  ـــ ا ا جمـــا  عنـــدما ر،ـــتإ ال نـــف  مـــ ا  ووايـــو جتنبـــر متامـــا . و ـــتز  عاـــ

ا  تشــا  و ثــ  هتدرــدا  وشــجم،ا  لااــ من البد جمــن مو املمتا،ــا   وعنــدما ر،ــتإ متي ــت ق  ــا  ال ــا تإ 
قــد اختــ وا مججمــو التــداحت  امل  تلــن لتجماــ  التسمــو ومحارــن املشــا  ني فجمــر مــن األ و. وقبــ  ققــ ا   جمــا  

ق  ــا  ال ــا تإ قو الت ــ ا عاــى م  فــ   عنجمــف وفصــار عــن التسمــو  مجهــفةرــ   رنبغــع مإ تاــ ى الت   
ال  جماـع والتمجمجمــف حتـني األشــخا  ال نجم ـني ر جتمــو مـا وغــ  م مـن األشــخا . ومـن شــ إ  لــ  مإ 

   رتجم  ا يتم ا  ر التسمو.
ــــ -62 ــــ  التسم ــــا  الاــــامجمن ق  ر نــــا     ــــدويل ت  ر ــــف ال ــــا تإ ال ا  ة. ف اــــى يــــبجم  و   جم

املثــال  قــد ر،ــتإ مــن ايــا ف ت  رــ  جتمــو يــامع حيــ ق عاــى التمجمجمــف مو ال ــدات مو ال نــف ر ا تهــا  
مــن ال هــد الــدويل ا ــا  حتــايف تق املد جمــن والاجمايــجمن  ق ا فشــات التيــا   األقــ  تــد     20لامــا ة 

  (45)رزعــا  الباــجمط لن ــ رنومتجمجمــفا  ر ق ا ة التضــو. وعاــى غــ ا   لــ   حتجمنمــا  ،ــن التاــام  مــو ا
مو مــو الت مجمــ  املؤقــت يف  ــن امل  بــا  مو املشــاة  فــ إ ت  رــ  التسمــو قــد ر،ــتإ مــن ا  عنــدما رــؤ   
قو منــــو التلــــتل قو ا ــــدما  األيايــــجمن    ق ــــال مــــد   المــــتا   ر ماتشــــ ى مــــا  مو عنــــدما 

تتالــــ     ــــ غ ق ط رــــ  يــــ رو ر،ــــتإ التــــد   ر ن  ــــن املــــ و  مو ر ايف  ــــن ا قتصــــا رن  مــــ ا  وم
     جماع ألرار. وعدر قش ا  الااما  حتتنتجمم جتمو ما   رش،  ميايا  لات  ر .

ـــن مو لاإـــبا   فجم ـــع  -63 ـــ  ق  لااـــاما  ايف،تمجم و  رنبغـــع مـــن  لـــ نجمن قلـــدا  ممـــ  الت  ر
اعتُــن املاـتتو الــ رن  ا،ــتإ م اتمــا   افجمــن و قجم ــن عـن التضــو الــ   رت،شــف عاــى األ ق. وق ا 

الت  رــ  ضــ و را    ــ  قحتــ غ املنتمــني واملشــا  ني ر التسمــو حتــ ل  حتشــ،  واضــ  وماــمتر   مــا 

_________________ 

 من املبا   األيايجمن. 9املبدم  (44) 
 .Inter-American Commission on Human Rights, Report on Citizen Security, para. 198ا ت   (45) 
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  وف ــط ر نالــن فشــ  املشــا  ني ر الت ــ ق  (46)رنبغــع قعمــات املشــين ني مهاــن م  تلــن لات ــ ق طتعــا  
    تز ملتي ع ق  ا  ال ا تإ التد   حتم ر ن مو م  و.

و ـــ  عاـــى الـــدول   ســـفت مـــن ماـــؤولجمتها املتمثاـــن ر ضـــماإ املاـــاتلن   درـــد قجـــ اتا   -64
ف الــن ل حتـــ غ عـــن مججمــو ايفـــتا ث املت ا ـــن حتالتسم ــا  الـــيت  ،ـــن مإ ُتاــتخدر فجمهـــا ال ـــتة حتشـــ،  

   .(47)  د ارج اتا  وم اج نغ  قا ت   
ايـــتخدار ال ـــتة قو  و ـــ  ق يـــات  جم،ـــ  قجمـــا ة واضـــ  وشـــ اا لت اـــجمص  مـــ  ال نـــف مو -65

ايفـــد األ    ولإـــماإ  مجمـــ  مـــتي ع ق  ـــا  ال ـــا تإ املاـــؤولجمن عـــن مرـــن معمـــال غـــ  مشـــ وعن وعـــن 
. و ــ  مرإــا  ا نت ــا  حتاــس   منايــبن (48)عــدر اختــا  م  ــ  مــا راــفر مــن تــداحت  لت ــا    لــ 

شـ،  واضـ  وفـ    ل  ا ا  ضبا  ال جما ة عاى مججمو املاتترا . و ـ  مإ تُتـا  قم،ا جمـن الت ـ ا حت
عاـى مــتي ع ق  ــا  ال ــا تإ  حتاــب  منهـا عاــى يــبجم  املثــال قحتــ از لتنـن  مــ  ايــم املتيــف مو  قمــر. 
وحتارضـــافن قو  لـــ   رنبغـــع وضـــو  تـــار واضـــ  يف ـــن الاـــس   مو يـــس  امل ـــدا  الـــيت ُزو   ـــا 

     .املتي تإ األف ا  ر عماجمن ما  كا ر  ل  امل  با  واألياحن النا رن وال  ا
و  اعــــدة عامــــن    رنبغــــع ايــــتخدار ايــــجم  يف ــــن النتــــار ر التسم ــــا . ور التــــ وا  -66

ا يـــتثنا جمن الـــيت رصـــب  فجمهـــا  ـــ ا ا يـــتخدار ضـــ و را    ـــ  مإ ر،ـــتإ ايـــجم   اضـــ ا  لااـــاما  
 . و ــــ  مإ ر،ــــتإ ايـــجم  مــــد حتا  تــــد ربا  تامـــا  ر  ــــال ال ــــا تإ الـــدويل واملبــــا   الدولجمــــن(49)املد جمـــن

يف ــــتق ار اــــاإ  فإــــ   عــــن مرــــن يجمايــــا  ومبــــا   تتججمهجمــــن وم  قجمــــا  تت اــــ  حت   ــــا  ال ــــا تإ  ومإ 
ر تمد ا وراتـفر  ـا   مـا  ـ  تفورـدد حتغـ   لـ  مـن التـد ربا  وامل ـدا  ال زمـن. وامتثـا    ـ د الشـ و   

   يجمته   ن ا . وضو من   ا ال بجم    عاى الدولن مإ تإو تداحت  ماب ن حتتقت طتر   ق ا  اإ 

 توصيار عملية: -67
ينبغااااي ضاااامان حيااااول مااااو في إنفاااااذ القااااانون علااااا المعاااادار والداااادريبار  )أ( 

والدعليمااار الال مااة لحفااا الن ااا  فااي الدجمعااار دون اللجااوء إلااا أ  اةاادخدا  للقااوة كلمااا  
   كان ذلك ممكناً؛

عااد   ينبغااي أن تركااز تكديكااار حفااا الن ااا  فااي الدجمعااار علااا تكديكااار )ب( 
الدياعيد باصةاادناد إلااا الدواصا  والدفاااون والدعاااون مااع المن مايجو وينبغااي أن يشاام  تاادريا 

_________________ 

  املبـــا   التتججمهجمـــنمنتمـــن األمـــن والت ـــاوإ ر مو وحتـــا   - ا تـــ  م،تـــ  املؤياـــا  الد   اطجمـــن ون ـــتق ار اـــاإ (46) 
   .168ال   ة 

 من مدو ن قتاعد الاات  والت اجم  عاجمها. 8من املبا   األيايجمن  واملا ة  22املبدم  (47) 
 من املبا   األيايجمن. 26-24املبا    (48) 
 من مدو ن قتاعد الاات . 1الت اجم  عاى املا ة  (49) 
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دورار تعليمياااة فاااي فياااول دراةاااية ابااا  الخدماااة و اللهاااا وفاااي عقاااد ماااو في إنفااااذ القاااانون 
   بي ار اائمة علا ةيناريو ار؛

إنفاااذ القااانون للمعاادار واادنائهااا  بمااا فااي ذلااك األةاالحة  أجهاازةاباا  ا ديااار  ) ( 
اااع الااادول  اااذ  المعااادار لدقياااي   األاااا  فدكااااً  صةااادخدامها فاااي الدجمعاااار  ينبغاااي أن تقخضب
شااافا  ومسااادق  بهاااد  تحدياااد ماااد  مالءمدهاااا للقاااانون الااادولي والمعاااايير الدولياااة لحقاااوق 

وموثوايدهااا لمعرفاة مااد  دادهاا  اإلنساانو وينبغااي تقياي   ااذ  المعادار  علااا وجاه الخيااو  
وااادرتها علااا تقلاايص األذ  الباادني والنفسااي إلااا أدنااا حااد ممكااجو وينبغااي أص تققدنااا  ااذ  
المعااادار إص حيثماااا توجاااد اااادرار كافياااة لدااادريا الماااو فيج تااادريباً فعااااًص علاااا اةااادخدامها 

   ؛ةليماً  اةدخداماً 
ار عملياتياة مفيالة بشاأن ينبغي وضع وتعمي  اواعد تن يمية محد دة وإرشااد )د( 

اةاادخدا  الخيااارار الدكديكيااة فااي الدجمعااار بمااا فااي ذلااك األةاالحة الدااي تقعااد عشااوائية مااج 
و ويجاااا أن يشااام  الدااادريا كالغاااا ار المسااايلة للااادمون و ااارا ي  المياااا حياااخ تياااميمها   

 اصةاادخدا  القااانوني والمالئاا  للمعاادار األااا  فدكاااً فااي أماااكج تواجااد الحشااودو وينبغااي أن
يكاااون مو فاااو إنفااااذ القاااانون مااادربيج تااادريباً مالئمااااً أيضااااً علاااا المعااادار الوااياااة كماااا ينبغاااي 
إع ااااؤ   تعليماااار واضاااحة باااأن  اااذ  المعااادار ينبغاااي اةااادخدامها حياااراً كاااأدوار دفاعياااةو 
وينبغااي أن ترااااا الاادول مااد  فعاليااة  ااذا الداادريا فااي منااع إةاااءة اةاادخدا   ااذ  األةاالحة 

 سف في اةدخدامها؛والدكديكار أو الدع
األوتوماتيكيااااة فااااي ضاااابع الن ااااا  فااااي الناريااااة ص ينبغااااي اةاااادخدا  األةاااالحة  )ه( 

 الدجمعار تحت أ   ر  مج ال رو ؛ 
ينبغااي ح اار من ومااار األةاالحة الذاتيااة الدشااغي  الدااي ص تحدااا  إلااا مراابااة  )و( 

تااااو ي أايااااا عااااج بقعااااد إص مااااع بشاااارية فعليااااة كمااااا ص ينبغااااي اةاااادخدا  القااااوة الماااادحك  بهااااا 
   الحذر؛ درجار
ينبغااي أن تضااع الاادول مبااادة توجيهيااة شاااملة بشااأن تفريااق الدجمعااار وفقاااً  ) ( 

للقاااانون الااادولي والمباااادة الدولياااة لحقاااوق اإلنساااانو وينبغاااي تعماااي   اااذ  المباااادة وإصااادار 
توجيهااار عمليااة لمااو في إنفاااذ القااانون تفيااا  ال اارو  الدااي يكااون فيهااا تفريااق الدجمعاااار 

رًا وجميع الخ وار الواجاا اتخاذ اا ابا  اتخااذ اارار الدفرياق )بماا فاي ذلاك تادابير وااف مقبر 
 الديعيد وذبكر األشخا  الذيج يحق له  إصدار أمر الدفريق؛

فعالااة لرصااد اةاادخدا  القااوة واإلباااله عنااه  كمااا  ن ماااً يجااا أن تضااع الدولااة  )و( 
ءار المدعلقااااة بأواااااار يجااااا أن تكااااون المعلومااااار ذار الياااالة  بمااااا فااااي ذلااااك اإلحيااااا

 اةدخدا  القوة وبمقج تقسدخدق  ضد    مداحة بسهولة للعمو ؛
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ينبغاااي أن يعقااااد مفاااون األماااا  المدحااادة السااااامي لحقاااوق اإلنسااااان اجدمااااان  )ط( 
 بااااراء لبحااااخ ت بيااااق اإل ااااار الاااادولي لحقااااوق اإلنسااااان علااااا األةاااالحة األااااا  فدكاااااً وعلااااا 

انون  بماا فااي ذلاك الدركياز علااا اةادخدامها فااي المن وماار ذاتياة الدشااغي  ألجاران إنفااذ القاا
 ةياق الدجمعار؛

ينبغااي إرةاااء ضااوابع فعالااة علااا اليااعيديج الااو ني والاادولي تح اار المداااجرة  ) ( 
فااي المعاادار البوليسااية ومعاادار ضاابع الحشااود  بمااا فااي ذلااك تكنولوجيااا المراابااة  حيثمااا 

  جياار المشاارون أو الدعااذيا أو يوجااد   اار شااديد يدمثاا  فااي إمكانيااة تيسااير ا لعمليااار القداا
المعاملة أو العقوبة القاةاية أو الالإنساانية أو المهيناة أو جيار ذلاك ماج اندهاكاار أو تجااو ار 

 حقوق اإلنسان في ةياق الدجمعارو
  

 الدجمعارومراابدها وتسجيلها يدمدع ك  شخص بالحق في مشا دة  -واو 
 
رتمتــو مججمــو األشــخا  حتــايف  ر مشــا دة  ومــن َلَّ م اقبــن التسم ــا . وُراــتمد  ــ ا ايفــ   -68

مــن ال هــد  2-19مــن ايفــ  ر التمــاا امل اتمــا  وايفصــتل عاجمهــا  و ــت نــ  امــع كتجــ  املــا ة 
الدويل ا ا  حتـايف تق املد جمـن والاجمايـجمن. وم هـتر امل اقبـن   رنمـت  ف ـط عاـى ف ـ  مشـا دة جتمـو 

 ـا حتغـ ق م ايـن ال ـت     رت داد قو التسمجمو النشـط لام اتمـا  والتح ـ  منهـا وا يـتخدار ما  حت
 .  (50)مش،   ن تق ار ااإ

مجاعــن وامل اقبـتإ  اــ  الت  رـف ال ــار  ـم مفــ ا  المــ ا الثالـ  غــ  املشـا  ني ر جتمــو مو  -69
. (51)رـــن ر التسم ـــا  ال امـــنميايـــا  قو م اقبـــن وتاـــسجم  األعمـــال واأل شـــمن ايا   الـــ رن رهـــدفتإ

وت م  املؤياـا  التطنجمـن يف ـتق ار اـاإ  ومؤياـا  ممـني املتـام  وال،جما ـا  ايف،تمجمـن الدولجمـن  
ومنتما  ا تمو املد   مـ اقبني عـا ة . ورـؤ   الصـح جمتإ  كـا ر  لـ  املتاطنـتإ الصـح جمتإ  و ا  

   .(52) اما  
تق مــــ اقي التسم ــــا . ورشــــم   لــــ  انــــينار ور ــــو عاــــى عــــات  الــــدول التــــفار  مارــــن ن ــــ -70

وتجما  ايف  ر مشا دة وم اقبن مججمـو جتا ـ  التسم ـا     نـا  حتـال جمت  الإـجم ن املاـمت   ـا واملبجمنـن 
مــــن ال هــــد الــــدويل ا ــــا  حتــــايف تق املد جمــــن والاجمايــــجمن. وحيــــت ن امل اقبــــتإ عمجمــــو  19/3ر املــــا ة 

ول   جم ـا  تامـا  ر م  ا تهـا  يف ـتق ار اـاإ ا الـن ن تق ار ااإ األ  و. ورنبغع مإ   ـ  الـد

_________________ 

)منشـــت ا  األمـــم   لجمـــ  التـــد ر  عاـــى  لـــد ن ـــتق ار اـــاإم تضـــجمن األمـــم املتحـــدة الاـــامجمن يف ـــتق ار اـــاإ   (50) 
 .28(  ال   ة E.01.XIV.2املتحدة   قم املبجمو 

 .201منتمن األمن والت اوإ األو وم  املبا   التتججمهجمن  ال   ة  -م،ت  املؤياا  الد   اطجمن ون تق ار ااإ  (51) 
ـــــــــــــــــــــــال   (52)   OSCE, “Special report: handling of the media during politicalا تـــــــــــــــــــــــ   عاـــــــــــــــــــــــى يـــــــــــــــــــــــبجم  املث

demonstrations” (2007).   
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حتــــامل اقبني مو م  جتــــاوز  ـــــ د ايف ــــتق. ورنبغـــــع مإ ت اضــــع اينـــــاة وتــــتف  يـــــب  ا تصــــاا م  مـــــن. 
   ومش،ال ايفمارن املمنتنن لام اقبني واجبن التمبجم  حتغخ النت  عما ق ا  اإ التسمو يامجما  مر  .

حتــايف  ر تاــسجم  جتمــو مــا   - ا  مو م اقبــا  مو مشــا دا  م ــاإ مشــا   -ورتمتــو  ــ  شــخص  -71
كـــا ر  لـــ  ايفـــ  ر تاـــسجم  عماجمـــن ق  ـــا  ال ـــا تإ. ورشـــم   لـــ  مرإـــا  ايفـــ  ر تاـــسجم  ت اعـــ  
راــسار فجمــر متيــف ن،ــتمع  و ــت مــا رشــا  قلجمــر منجما ــا  حتــايف  ر "م ــاو ة التاــسجم ". ورنبغــع مإ 

ة م ـدا  التاـسجم  امل  ـع مو املاـمتر و/مو ا يـتجم ت  مع الدولـن  ـ ا ايفـ . ورنبغـع نتـ  مصـا   
   عاجمها و/مو قت فها  وإ اتبار األلتل التاجبن   ما رنبغع م اقبن م ت،ي   د األعمال.

 توصيار عملية: -72

تضااامج الااادول وضاااع اةااادراتيجية شااااملة صةااادنهان المجدمعاااار المحلياااة   )أ( 
لدواصااا  بااايج ماااو في إنفااااذ القاااانون ووةاااائع تشااام  بااارامس وةياةاااار تقيااامل  لبنااااء الثقاااة وا

 اإلعال  وجير   مج مراابي الدجمعار؛
مااع المااراابيج اباا  ومساادمر ينبغااي أن تدواصاا  الساال ار علااا نحااو اةاادبااي  )ب( 

الدجماااع و اللاااه وبعاااد ؛ عاااج  رياااق تمكيااانه  ماااج الوصاااول وتاااوفير المعلوماااار لإلعالميااايج 
علااا تقااارير المااراابيج والاارد عليهااا بعااد اندهاااء وجياار   مااج المااراابيج؛ وعااج  ريااق اصضاا الن 

 الدجمعار؛
ينبغااااي أن تقخ اااار الساااال ار بشااااك  اعدياااااد  الم ةسااااار الو نيااااة لحقااااوق  ) ( 

اإلنساان أو جير اا مااج  ي اار اإلشاارا  المسادقلة ذار اليالة بالدجمعااار المرتقباة وأن تيساار 
 وصولها إليها لمراابة جميع مراح  الدجمع بشك  ةلي ؛

ينبغي أن تح ر الدول اانونااً أ  تاد   فاي تساجي  تجماع ماا  بماا فاي ذلاك  )د( 
اصةااديالء علااا أيااة معاادار أو إتالفهااا  إص إذا كااان ذلااك بموجااا مااذكرة صااادرة عااج اااان   

 يعدبر فيها القاضي أن  ذ  المعدار تن و  علا ايمة إثباتيةو
  

جيار جاائز تد الً جمع ما المعلومار الشخيية المدعلقة بدجمع يجا أص يدد    - ا  
 في الخيوصية أو جير ذلك مج الحقوق

 
مــــتي ع ق  ــــا  ال ــــا تإ مل اتمــــا   قجم ــــن م جمــــدا  ر ق ا ة التسم ــــا  ق ا ة  ومجــــقــــد ر،ــــتإ  -73

مـــن ا ضـــم ر كاـــؤولجماهتم املتمثاـــن ر التحإـــ  لاتسم ـــا  الاـــامجمن  ـــؤ ت ن يـــاجممن   ت ـــر  ّ،ـــ
اتمــــا  الشخصــــجمن وم ايتهــــا  حتاــــب  منهــــا مجهــــفة التاــــسجم   امل مجــــو وتجماــــ  ا. و ــــ  مإ  تثــــ  

والـــدوا   التا فرت جمـــن املغا ـــن  وعماجمـــا  الشـــ طن الاـــ رن  ألشـــ،ال ايفمارـــن مـــن التـــد   الت اـــ ع مو 
   غ  ال ا ت  ر  صتلجما  األف ا .
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وم ايــــــن امل اتمــــــا  املت ا ــــــن يمــــــو و ــــــ  مإ تشــــــم  التشــــــ ر ا  والاجمايــــــا  املنت مــــــن  -74
سم ـــا  مو كنتمجمهـــا واملشـــا  ني فجمهـــا م ـــار  الشـــ عجمن والإـــ و ة والتنايـــ . وعتبـــن  ـــ د امل ـــار  حتالت

 ــــ د األيــــالجم . وعنــــدما تتــــد    ــــ د األيــــالجم  ر المــــاحتو التــــد اع م ت  ــــن لاغارــــن حتــــالنت  قو 
  امل اتمــا  وم ايتهــا ا تها ــا  لاحــ  ر ن رــن التسمــو الاــامع وايفــمجــو مما يــن ايف ــتق  قــد  ثــ  

   ر ن رن الت ب .
فال د ة عاـى ايـتخدار ت،نتلتججمـا  امل اتمـا  ر قطـا  آمـن ر اعـع ا صتلـجمن ممـ  نجمـت   -75

لتنتـــجمم وققامـــن التسم ـــا . و ـــ  مإ ت،ـــتإ ال جمـــت  امل  وضـــن عاـــى التلـــتل قو ار ين ـــت مو عاـــى 
جمن مو جتا رــن مو م  تمب هــا  جم ــن ماــت ان عــن م  تــ ث ا  يجمايــمإ ن رــن الت بــ  ضــ و رن ومتنايــبن و 

تـــ ث ا  م ـــ و غـــ  مـــن ة  ورنبغـــع مإ ت،ـــتإ  نـــا  ضـــما ا   افجمـــن لاحمارـــن مـــن الت اـــف )ا تـــ  
A/HRC/17/27 رعاقـن تنتـجمم جتمـو مـا مو  -(. و ـا  ا  مـا تاـتتر مما يـن منـو امل ايـ   69  ال   ة

   (.31  د الش و  )امل جو   ار  ال   ة  -ارع إ عنر عاى شب،ن ار ين ت 
تت اــ  حت   ــا  ال ــا تإ واملاــاتلن  لتاــسجم  جتمــو مــا    و غــم قم،ا جمــن وجــت  ميــباب مشــ وعن -76

عاـــى مما يــن ايف ـــتق  كـــا ر  لــ  ايفـــ  ر ن رـــن التسمـــو   ُمثب مـــا   فــ إ لتاـــسجم  املشـــا  ني فجمــر مثـــ ا  
ـــــن الت بـــــ . و ثـــــ  تاـــــسجم  املشـــــا  ني ر الت سم ـــــا  وايفـــــ  ر ت،ـــــترن ايم جمـــــا   وايفـــــ  ر ن ر

  تـــد    غـــ  املاـــتخدمن الاـــامجمن حتشـــ،  رـــؤ   قو الين جمـــ  مو املإـــار ن  ،ـــم الاـــجماق والم ر ـــن
   جا ف ر   د ايف تق.

امل اتمــــا  ا يــــتخبا رن املت ا ــــن حتالتسم ــــا  مجــــو ورمــــ   ايــــتخدار الإــــبا  الاــــ رني ر  -77
 ــا  لاح ــتق  ورنبغــع لاغارــن ورنمــت  عاــى انتمــال  بــ   ــدوث ا تها تم اــع قشــ،الجمن مــا. فهــت 

حتالتــايل عــدر الاــما  حتــر مــا م ت،ــن  نــا  ميــباب م  تلــن تثــ  شــ،ت ا  نــتل قم،ا جمــن ا ت،ــاب عمــ  
قج امــــع  مــــ . ورنبغــــع مإ تنتــــ  الاــــاما  ر مــــا ق ا  ــــاإ النشــــا  الاــــ   امل ــــين   ــــت التيــــجمان 

  التـد  . ورنبغـع مإ التنجمدة لاحصتل عاى امل اتمـا  املماتحتـن  ومـا ق ا  ا ـت قجممـن امل اتمـا  تـن 
   رُنت  ر ت ث   ل  عاى ن تق مججمو املتإ  رن ولجمس عاى ن تق املاتهدفني ف ط.

 توصيار عملية: -78

ينبغااااي أن ياااانص القااااانون المحلااااي علااااا إ  ااااار الجمهااااور لااااد  تسااااجيله أو  )أ( 
باحدمااال تسااجيله  ااالل تجمااع ماااو وربمااا يقدضااي ذلااك  علااا ةاابي  المثااال  وضااع صفدااار 

علا  ول ال ريق الم دية إلاا مكاان الدجماع المقارر لإلشاارة إلاا الكااميرار الثابداة  أو  م ادة
 إنذارار بوجود مركبار  يارة جير مأ ولة تقو  بالديوير؛

ينبغااي أن ت بااق الاادول أشااكاًص مدينااة ومالئمااة لحمايااة  يوصاايار الجمهااور  )ب( 
لاك برامجياة الدعار  علاا الوجاه  فاي وةالمده اب  اعدماد أية تكنولوجيار بيومدرية  بما في ذ

 ةياق الدجمعار؛



 A/HRC/31/66 

 

24/30 GE.16-01527 

 

ينبغااي أن تقااو  الاادول بوضااع وتنفيااذ اااوانيج وةياةااار تقضااي بعااد  السااماو  ) ( 
بجماااع المعلوماااار الشخياااية أو اصحدفااااا بهاااا إص ألجاااران اانونياااة ومشاااروعة تدعلاااق بإنفااااذ 

 د ا القانون؛القانونو وينبغي إتال   ذ  المعلومار بعد فدرة  منية معقولة يحد
ينبغاااي ماااع ذلاااك اصحدفااااا بالمعلومااااار الهاماااة الداااي تبااايج اةااادخدا  القااااوة  )د( 

وأعماال اصعدقاال أو الدواياف أو الدفرياق أو الداي تدعلاق بموضاون شاكو  ماا؛ أو عنادما تكاون 
و لااااد  الشااااخص موضااااون المعلومااااار ألااااد  ةاااال ار إنفاااااذ القااااانون أو ةاااال ار المراابااااة 

 ؛أو ةوء ةلوكشكوك معقولة حول ارتكاب جريمة 
إذا كاناااات  ناااااك الدأكااااد ممااااا ينبغااااي أن تضااااع الاااادول اليااااار تداااايح ل فااااراد  )ه( 

معلوماااار مخزلناااة  ومعرفاااة ما ياااة  اااذ  المعلوماااار فاااي حالاااة وجود اااا  وتمكااايج األفاااراد ماااج 
جمااع معلوماااته  الخاصااة واصحدفاااا بهااا  الشاارون فااي عمليااة مقجديااة لدقاادي  شااكاو  بشااأن

 واةدخدامها يمكج أن ت د  إلا معالجة الخ أ أو حذ  المعلومار المسجلة؛
ينبغاااي أن تضاااع الااادول نق قمااااً ديمقرا ياااة واضاااحة لمرااباااة عملياااار الشااار ة  )و( 
تدضامج بشاك  صاريح معياار   - مج  االل تشاريعار وأن ماة وةياةاار مدماةاكة -السرية 

لدناةااا  وتباايج بوضااوو كيفيااة تقيااي  مخااا ر الدااد   وإدارتهاااو وينبغااي أن يشاام  الضاارورة وا
ذلااك عمليااة مراجعااة دا ليااة  فضاااًل عااج إشاارا  تقااو  بااه  ي ااة أو  ي ااار  ارجيااة مساادقلةو 
وينبغااي الحيااول علااا إذن مااج الساال ة القضااائية اباا  القيااا  بااأ  نشاااط مااج أنشاا ة الشاار ة 

   السرية في ةياق تجمع ماو
  

 ار المدعلقة بالدجمعار يحق لك  شخص الوصول إلا المعلوم -حاء 
 
قإ ال د ة عاى التلتل قو امل اتمـا  ميايـجمن لتم،ـني األفـ ا  مـن مما يـن ن هـم ر يـجماق  -79

التسم ـــا  وضـــماإ املاـــاتلن. وتشـــم  امل اتمـــا  الاـــس   الـــيت  ـــت ن  ـــا  جم ـــن عامـــن عاـــى م  
   .(53)  مهاما  عامنماتتو من املاتترا  مو  جم ا   الن تؤ 

ورنبغـع ضــماإ نصـتل ايمهــت  عاـى  ــ د امل اتمــا  حتم ر ـن  يــهان وفت رـن وف الــن وعماجمــن   -80
عنهـا  ويــن تشـ ر ا  تجماـ  ولــتل ايمهـت  قو امل اتمـا . ورنبغــع  عمـن  ـ ل ال،شــف ا يـتباق

  مــــن مإ ت،ــــتإ التشــــ ر ا  الــــيت تجماــــ   ــــ د ارم،ا جمــــن قا مــــن عاــــى مبــــدم ال،شــــف عــــن م ــــن قــــد

_________________ 

. 18( املت ا    رـن الـ م  ون رـن الت بـ   ال  ـ ة 2011)34ا ت  الاسنن امل نجمن   تق ار ااإ  الت اجم  ال ار  قم  (53) 
 ا ت  مرإا  قع إ مبا   ن رن الت ب  ر مف ر جما.
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امل اتمــــا  وتؤيــــس ل  ضــــجمن م ا  ــــا مإ امل اتمــــا   ــــ  مإ ت،ــــتإ متانــــن فجممــــا عــــدا ايــــتثناتا  
 .  (54)ادو ة
ورنبغــع عــدر ق إــار ايفــ  ر التلــتل قو امل اتمــا  ق  لنتــار ايــتثناتا  ضــجم  ومصــمم  -81

يــتثناتا  ق  حت نارــن يفمارــن املصــا  ال امــن وا الــن  كــا ر  لــ  ايفــ  ر ا صتلــجمن. و  تنمبــ  ا 
ر نالــن وجــت   مــ  قيفــاق ضــ   حتــال  حتاملصــاحن املشــمتلن حتايفمارــن وعنــدما ر،ــتإ الإــ   م ــن مــن 

. ورنبغــع مإ ر ــو عاــى الاــامن ال امــن (55)املصــاحن ال امــن قمجــا   فجممــا رت اــ  حتالتلــتل قو امل اتمــا 
. و ـــ  مإ ختإـــو (56)عـــ ت قثبـــا  مإ امل اتمـــا  امل نجمـــن تنـــد   ضـــمن  مـــاق  تـــار ا يـــتثناتا 

   ق ا اهتا لام اقبن وامل اج ن.
 توصيار عملية: -82

ينبغي أن تعم  الدول علا نحو  اةادبااي المعلوماار الرئيساية المدعلقاة باإدارة  )أ( 
الدجمعاااارو وينبغاااي أن تشااام   اااذ  المعلوماااار ماااا يلاااي: القاااوانيج واألن ماااة المدعلقاااة باااإدارة 

وإجاااااراءار الوكااااااصر والهي اااااار الداااااي تاااااادير الدجمعاااااار؛ ومعلوماااااار تدعلاااااق بمسااااا وليار 
الدجمعار؛ والسياةار واألوامر المسادديمة للعملياار  بماا فاي ذلاك مدوناة اواعاد السالوك  
الدااي تاان   عمليااار ضاابع الن ااا  فااي الدجمعااار؛ وأنااوان المعاادار الدااي تساادخد  عااادًة فااي 

ومعلومااار عااج   ضاابع الن ااا  فااي الدجمعااار؛ ومعلومااار عااج تاادريا مااو في إنفاااذ القااانون؛
 كيفية الوصول إلا عمليار المساءلة؛ 

ينبغااي أن تسااج الاادول تشااريعار شاااملة  بينهااا علااا ةاابي  المثااال اااوانيج عااج  )ب( 
حريااة اإلعااال   مااج أجاا  تيسااير وصااول الجمهااور إلااا المعلومااار  اةاادناداً إلااا مباادأ الكشااف 

تكاااون شااااملة عاااج أاياااا اااادر ماااج المعلوماااارو وينبغاااي أن تااادير الااادول المعلوماااار بحياااخ 
أن تاارد الاادول بشااك  فااور  وتااا  علااا جميااع  يدساانا اةاادرجاعها بشااك  ميسااور  كمااا ينبغاايو 

  لبار الحيول علا معلومار؛
ينبغااي أن تضااع الاادول اليااة فعالااة للمراابااة تدمدااع بيااالحية تلقااي الشااكاو   ) ( 

والدحقيق فيها وإصدار أوامر ملزمة تدعلق بنشر المعلوماار عنادما تار  أن ذلاك لياالح مقاد  
 ال لا أو المشدكيو

_________________ 

 ـ  حتت فرـف ومحارـن ايفـ  ر ن رـن الـ م  والت بـ   وممثـ  ارع إ املشين  الصا   عن امل    ا ـا  ليمـم املتحـدة امل (54) 
منتمـن األمـن والت ــاوإ ر مو وحتـا امل ــ    رـن ويـا ط ارعــ ر  وامل ـ   ا ــا  ملنتمـن الـدول األم ر،جمــن امل ـ    رــن 

 (.2004 ا تإ األول/ رامن   6الت ب  حتش إ قم،ا جمن التلتل قو امل اتما  )
 امل جو   ار. (55) 
 امل جو   ار. (56) 
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عمااال الدجاريااة مساا ولية احداارا  حقااوق اإلنسااان فااي ةااياق تدحماا  م ةسااار األ - اء 
 الدجمعار

 
تتحمــــ  مؤياــــا  األعمــــال التسا رــــن ماــــؤولجمن انــــينار ن ــــتق ار اــــاإ  كــــا ر  لــــ  ر  -83

يـجماق التسم ـا . ورتماــ   لـ  مإ تتسنــ  املؤياـا  التسا رــن التاـب  ر ا ثــا  الإـا ة   ــتق 
األ شــــمن الــــيت تإــــماو  ــــا  ومإ ت ــــا  ا ثــــا  الإــــا ة الــــيت ار اــــاإ مو املاــــالن فجمهــــا مــــن  ــــ ل 

. ورناـــح   لـــ  عاـــى ا ثـــا  امل تبمـــن ا تباطـــا  مباشـــ ا  حت ماجمـــا  شـــ  ن (57)تاح هـــا   ـــتق ار اـــاإ
األعمــال التسا رــن مو منتساهتــا مو  ــدماهتا   مــا  ـــت ايفــال عنــدما تــتف  شــ  ن األعمــال ميـــاحن مو 

 م اقبن تاتخدر ر ضبط النتار ر التسم ا . م دا  مق  فت،ا  مو ت،نتلتججما  
ور   ا جتاد  ـت ختصـجمص األمـا ن ال امـن   م ا ـف التاـتق  ومنجمـات ويـانا  املشـاة  مإ  -84

التسم ا  تتم عـا ة  عاـى ممتا،ـا  متا،هـا شـ  ا  األعمـال التسا رـن  و ـت مـا ُرشـا  قلجمـر ر حت ـخ 
ا . و غــم مإ ملــ   ال مــار ا ــا  ايفــ  عمتمــا  ر األنجمــاإ حتاألمــا ن ال امــن املمات ــن لا مــار ا ــ

 درـد األشـخا  الـ رن حيـ   ـم   ـتل ممتا،ـاهتم  فـ إ ايف ـتق املتصـان حتـالتسمو قـد تتماـ  اختــا  
   .(58)تداحت  محارن ق احتجمن نا ر قطا  ال  قا  حتني األف ا 

ط النتـار ر التسم ـا . وتؤ   شـ  ا  األعمـال التسا رـن مرإـا   و ا  متفارـد األلجمـن ر ضـب -85
ق   ــتز مإ تإــماو املصــا  األمنجمــن املد جمــن ا الــن  عاــى يــبجم  املثــال  حتــدو   ُرشــبر  و  الشــ طن مــو 
ال جمـــار ر التقـــت   اـــر  مارـــن املمتا،ـــا  مو األلـــتل ا الـــن  ـــ ل جتمـــو  مـــا  وتـــؤ   الشـــ  ا  

(. ورنبغـــع 33  ال  ـــ ة A/HRC/23/39/Add.1ا الـــن ر ال،ثـــ  مـــن األنجمـــاإ  و ا  ر امل اقبـــن )ا تـــ  
   مــا رنبغــع التخ جمــف (59)مإ تتــت ى مؤياــا  األعمــال التسا رــن ال نارــن التاجبــن   ــتق ار اــاإ

مــن نــدة م  مثــ  اتمــ  عاــى التسمــو وعاــى ايف ــتق  ا  الصــان رــتم  درــدد. و  رنبغــع مإ تتــتو 
ت اـ  حتالتسم ـا . ل،ـن نجمثمـا حيــدث شـ  ا  ا ـدما  األمنجمـن املد جمـن ا الـن مهـار الشــ طن فجممـا ر
 مـا رنبغـع مإ متتثـ  ألعاـى م ـار    (60) ل      مإ  ـينر  ـ د الشـ  ا  ن ـتق ار اـاإ و مجمهـا

   .(61)الاات  المتعجمن

_________________ 

)م( مــن املبـا   التتججمهجمــن حتشـ إ األعمــال التسا رـن ون ــتق ار اـاإ: تن جمــ  قطـا  األمــم املتحــدة 13و 11املبـدآإ  (57) 
   امل ف .(A/HRC/17/31)امل نتإ "ايفمارن وا نينار وا  تصاا" 

 (58) Plattform Ärtze für das Leben v. Austria, para.32. 
 من املبا   التتججمهجمن حتش إ األعمال التسا رن ون تق ار ااإ. 21-17ا ت  املبا    (59) 
 Human Rights, and United Nations Office ا تـ  املبـا   التتججمهجمـن حتشـ إ األعمـال التسا رـن ون ـتق ار اـاإ  و (60) 

on Drugs and Crime, State Regulation concerning Civilian Private Security Services and their Contribution to 

Crime Prevention and Community Safety (2014). 
(   ،ــن ا طــ ر عاجمهــا عاــى 2000ا تــ  عاــى يــبجم  املثــال  املبــا   المتعجمــن حتشــ إ األمــن ون ــتق ار اــاإ ) (61) 

 ./www.voluntaryprinciples.orgال احتط التايل 
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وتا ى مؤياـا  األعمـال التسا رـن عـا ة  قو ايفصـتل عاـى موامـ  قإـا جمن وُيـُب  ا تصـاا  -86
واملشـــا  ني فجمهـــا ايـــتنا ا  قو قـــتا ني م،افحـــن التحـــ    مو مد جمـــن م ـــ و ضـــد منتمـــع التسم ـــا  

قـــتا ني م،افحـــن الت ـــد  عاـــى األمـــ    مو قـــتا ني التشـــه   و ـــت مـــا ُرشـــا  قلجمـــر ر حت ـــخ األنجمـــاإ 
حتالـدعاوو ا يــيناتجمسجمن ضـد املشــا  ن ال امـن. ور ــو عاـى الــدول التـفار حتإــماإ اتبـار األلــتل التاجبــن 

   املد جمن اليت   مياا  ا. ومحارن األشخا  من الدعاوو
هـــا  فاعاـــن وقــد تتحمـــ  الدولـــن املاـــؤولجمن عـــن ا تها ـــا  ن ــتق ار اـــاإ الـــيت ت ت،بهـــا ج -87

تتافـــ  عاـــى تاـــ  األعمـــال مو تـــدعمها مو ت باهـــاو مو تتخاـــف عـــن حتـــ ل  مـــن غـــ  الـــدول ق ا  ا ـــت
اـى النحـت التاجـ . وعاـى ال نارن التاجبن ملنو ا  تها و مو تتخاف عـن ضـماإ التح جمـ  واملاـاتلن ع

يــتت الــدول مرإــا  واجــ  اختــا  التــداحت  امل  مــن ملنــو مؤياــا  األعمــال التسا رــن مــن ا ت،ــاب م  
يات  ر  ـ ا ا ـال ورجـ ات التح جم ـا  وتـتف  ُيـُب  ا  تصـاا ال  الـن حتشـ  ر  وعاجمهـا مإ  ايـ  

مــن ايفجمــاة مو املشــا  ني فجمــر ر  مطــ اا ال مــار ا ــا  املاــؤولني عــن التاــب  ر ايف مــاإ الت اــ ع
   ققاجمم الدولن مو و رتها ال إا جمن.

 توصيار عملية: -88
ينبغااي أن تحمااي الاادول األفااراد مااج تااد   م ةسااار األعمااال الدجاريااة فااي  )أ( 

حقااواه  فااي ةااياق الدجمعااار  بمااا فااي ذلااك عااج  ريااق اتخاااذ   ااوار  للوفاااء بالمساا وليار 
 بشأن األعمال الدجارية وحقوق اإلنسان؛ المبينة في المبادة الدوجيهية

عناااادما تكااااون األماااااكج المملوكااااة للق ااااان الخااااا  مفدوحااااًة لعامااااة الجمهااااور  )ب( 
معهاا كماا لاو كانات مسااحار عاماة ألجاران الحاق  الدعام وتسدخد  كمساحار عامة  ينبغي 

 في حرية الدجمع والحق في حرية الدعبير؛
حماياة من ماي الدجمعاار والمشااركيج فيهاا ماج ينبغي أن تعدمد الدول ةقابقاًل ل ) ( 

 الجمهور عج المشاركةو ثني الدعاو  المدنية العبثية أو الهادفة إلا 
  

 تقساءل الدولة وأجهزتها عما تدخذ  مج إجراءار تدعلق بالدجمعار -ياء 
 
ر ــــو عاــــى الدولــــن التــــفار حتتــــتف  يــــبجم  ا تصــــاا م  ــــم  وف ــــال  وفــــت    ليشــــخا  الــــ رن  -89
ُته،ــت ن ــتقهم ر يــجماق جتمـــو  مــا  عاــى مإ  ـــد   ــ ا الاــبجم  يـــامن خمتصــن تتمتــو حتصـــ نجمن ا 

. ورشم  ايف  ر ا  تصاا ايفـ  ر الاسـتت قو ال إـات عاـى  ـت  مت،ـافم  وف ـالو وجـن (62)ق  ا د

_________________ 

. ا تــ  مرإــا  املبــا   األيايــجمن واملبــا   15  ال  ــ ة 31 اجمــ  ال ــار  قــم ا تــ  الاسنــن امل نجمــن   ــتق ار اــاإ  الت (62) 
التتججمهجمــــن حتشـــــ إ ايفـــــ  ر ا  تصـــــاا وايـــــن لإـــــحارا ا  تها ــــا  اياـــــجممن لا ـــــا تإ الـــــدويل يف ـــــتق ار اـــــاإ 

   وا  تها ا  ا م ة لا ا تإ الدويل ار اا .
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مــا يفــ  حتالإــحجمن مــن ضــ   عاــى  ــت منايــ  وف ــال وفــت  و والتلــتل قو امل اتمــا   ا  الصــان 
   ن حتا  تها ا  وآلجما  جن الإ  .املت ا 
 ا  فت رـــ  جم ـــا  و ـــ  عاـــى الـــدول مإ   ـــ  ر مرـــن ا تها ـــا  مفعتمـــن ر يـــجماق التسم ـــا   -90

عــن ط رــ   جم ــا  ماــت ان واارــدة. وحتارضــافن قو  لــ   ر إــع ال نصــ  ارج ا ــع لاحــ  ر  وف ــا   
قا ت جمـن مو ت اـ جمن. و ثــ  ختاـف الدولــن  ايفجمـاة حتـ إ   ــ  الـدول ر م  مـفاعم تت اــ  حت ماجمـن قتـ   غــ 

عـــن قجـــ ات   جمـــ  منايـــ  ر معمـــال ال تـــ  غـــ  ال ا ت جمـــن مو الت اـــ جمن املشـــتبر ر ا ت،ا ـــا ا تها ـــا  
. وعاــى غــ ا   لــ   قــد رشــ،  ا  ــدار املاــاتلن عــن ا تهــا  ايفــ  (A/70/304)لاحـ  ر ايفجمــاة   اــر 
. و ــع ر،ــتإ التح جمــ  ف ــا    رنبغــع مإ (63)لــ ل  ايفــ ر نــد  اتــر  ا تها ــا    ر الاــ من اياــدرن

رتإــــمن ال تامــــ  التالجمــــن: مإ ر،ــــتإ  مسجمــــا جت رــــر الدولــــنو ومإ ر،ــــتإ املنخ طــــتإ فجمــــر ماــــت اني عــــن 
ا اضـــــ ني لـــــرو ومإ ر،ـــــتإ قـــــا  ا عاـــــى  درـــــد مـــــا ق ا  ا ـــــت ال ـــــتة املاـــــتخدمن مـــــن ة ر يـــــ وا 

ال ت رـــن والاـــ عن امل  تلـــنو وماـــتتو مـــن ال قاحتـــن  ايـــتخدامهاو ومإ ُرشـــين  فجمـــر ماـــتتو مـــن امل ايـــن
   .(64)ال امن
و ـــــ  تمبجمـــــ  ع تحتـــــا  جنا جمـــــن و/مو مد جمـــــن  عنـــــد ا قتإـــــات  ورنبغـــــع مإ رشـــــم   مـــــاق  -91

املاــؤولجمن ضــبا  ال جمــا ة الــ رن خي  ــتإ ر مما يــن ال جمــا ة والاــجمم ة عاــى النحــت ال  ــال. ورنبغــع مإ 
املــتي ني ق ا  ـــا تا عاــى عاــم  مو  ــاإ رتتجــ  عاــجمهم مإ ر امـــتا  تُا ــى املاــؤولجمن مرإــا  عاــى  بــا  

حتـ إ املــتي ني امل،ا ــني حت   ــا  ال ــا تإ ال ــاماني  ـت قمــ هتم يــ وا قو ا يــتخدار غــ  املشــ ور لا ــتة 
مو لييـــاحن النا رـــن  وإ مإ رتخـــ وا  ـــ  مـــا ر ويـــ هم اختـــا د مـــن تـــداحت  ملنـــو  ـــ ا ا يـــتخدار مو 

 .  (65)عنروق ر مو ارحت غ 
ومـــن شـــ إ ا يـــتخدار الاـــاجمم ألجهـــفة التصـــتر  امل تـــداة عاـــى اياـــم مـــن جا ـــ  مـــتي ع  -92

ق  ــا  ال ــا تإ ر يــجماق التسم ــا  مإ راــاعد ر التح جم ــا  الدا اجمــن مو ر آلجمــا  امل اقبــن املد جمــن. 
التــــد    و  تــــفال  ــــ د الت،نتلتججمــــا ر مهــــد ا  ورنبغــــع النتــــ  ر   جمــــ  تــــتازإ  قجمــــ  حتجمنهــــا وحتــــني

احملتمــ  ر  صتلــجما  األفــ ا   ل،ــن ر  ــ د امل ناــن  ربــدو مإ قــن قم،ا جمــن لت فرــف املاــاتلن نجمثمــا 
 تتضو ضما ا   افجمن. 

ورنبغـــع مإ رإـــماو املـــدعتإ ال ـــامتإ حتتيـــا  هم  جما رـــن و وإ متجمجمـــف   مـــا رنبغـــع مإ رتلـــتا  -93
. وعنـــدما رُ اضـــى متي ـــت (66)مـــتمجمنيا  تمـــار التاجـــ  مل ن ـــن مـــ ت،ي ايـــ ا م مـــن املـــتي ني ال 

ق  ــا  ال ــا تإ  رنبغــع مإ ت صــ  الاــامن ال إــا جمن ر املاــا   امل  وضــن عاجمهــا  وإ  جمــف  و وإ مرــن 
_________________ 

 (63) McCann and Others v. United Kingdom.  
 (64) European Court of Human Rights, Isayeva v. Russia, application No. 57950/00, 24 February 2005  ا ت  مرإا .

A/HRC/26/36 80  ال   ة.  
  .من املبا   األيايجمن 24املبدم  (65) 
  من املبا   التتججمهجمن حتش إ  و  معإات النجماحتن ال امن. 15)م( و13املبداإ التتججمهجماإ  (66) 
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ت جمجمـدا  مو تــ ث ا  غــ  يــاجممن مو قغــ اتا  مو ضــغت  مو هتدرــدا  مو تــد    مباشــ ة  ا ــت مو 
مو  جم ــن قإــا جمن عا رــن  ومإ تــتفَّ   ــم فــ   . ورنبغــع مإ  ثُــ  املتهمــتإ ممــار ا،مــن (67)غــ  مباشــ ة

   ايفصتل عاى اا من عا لن وف ا  ملا رإمنر ال ا تإ الدويل.
وحتارضـــافن قو ضــــماإ املاــــاتلن مـــن  ــــ ل ال ماجمــــا  ال إـــا جمن  رنبغــــع مإ ت تمــــد الــــدول  -94

شــ اا ماــتترا  قضــافجمن مــن ارشــ اا غــ  ال إــا ع  تشــم  عماجمــن   جم ــا   ا اجمــن ف الــن و جم ــن ق
ماــت ان. ورنبغــع مإ رــتم ق  ــا   ــ د الــنتم قو جا ــ  يــب  ا تصــاا قا ت جمــن جنا جمــن عامــن و الــن 

. و ،ــن ايــت،مال  و   جم ــن ارشــ اا (68)مــن يــتت يــات  الشــ طن  ولــجمس حتــدر   عــن  ــ د الاــب 
   املد جمن املخصصن حت م  املؤياا  التطنجمن يف تق ار ااإ وممني املتام.

  ا  تصـــاا  تـــتف  الدولـــن ايـــن لإـــحارا مـــا ت ـــتر حتـــر مو متتنـــو عنـــر مـــن وفجممـــا رت اـــ  حتاـــب -95
مف ـال تشــ،  ا تها ـا  جاــجممن لا ـا تإ الــدويل يف ـتق ار اــاإ وا تها ـا   مــ ة لا ـا تإ الــدويل 

. ورنبغــــع مإ ر،ــــتإ ايــــن متنايــــبا  مــــو  مــــت ة ا  تهــــا  والإــــ   املت،بــــد  ورنبغــــع مإ (69)ار اــــا 
وضـــــما ا  عـــــدر والينضــــجمن الـــــ   ــــع ا يـــــين ا  والت ــــترخ و   ا عتبـــــا  رشــــم   متعـــــن مــــن ال ن

الت،ــــــ ا   فإــــــ   عــــــن التلــــــتل قو امل اتمــــــا   ا  الصــــــان املت ا ــــــن حتا  تها ــــــا  وآلجمــــــا  جــــــن 
   .(70)الإ  
 توصيار عملية: -96

ينبغااي أن تكفاا  الاادول بالقااانون والممارةااة عااد  تمدااع مااو في إنفاااذ القااانون  )أ( 
 المس ولية الجنائية أو المدنية في حاصر ةوء السلوك؛بالحيانة مج 

ينبغااااي أن تقااااو  الاااادول بإرةاااااء وتموياااا  مساااادويار إضااااافية مااااج الراابااااة جياااار  )ب( 
القضااائية  بمااا فااي ذلااك عمليااة تحقيقااار دا ليااة فعالااة و ي ااة راابااة اانونيااة مساادقلةو وعناادما 

بغااي أن تحااال المسااألة فااوراً إلااا تدااوفر أةااباب تاادعو إلااا اصعدقاااد أن جريمااة مااا ارتقكباات  ين
 ةل ار المالحقة القضائية كي تقجر  تحقيقًا مالئمًا وكاماًل؛

إرةاااال مو اااف ماااج ماااو في إنفااااذ القاااانون يخضاااع لدحقياااق  إعاااادة ص ينبغاااي ) ( 
  ارجي أو دا لي إلا الميدان اب  اةدكمال الدحقيق وتبرئده مج المخالفة؛

عة الن ااق لهي اة رااباة مسادقلة تدمداع بجمياع ينبغي أن تمانح الادول وصياة واةا )د( 
الياااالحيار والسااال ار الال ماااة لهاااا كاااي تحماااي الحقاااوق فاااي ةاااياق الدجمعاااارو وينبغاااي أن 

_________________ 

 من املبا   األيايجمن حتش إ ايت  ل الاامن ال إا جمن. 2املبدم  (67) 
 (68) Council of Europe, Commissioner for Human Rights, “Opinion of the Commissioner for Human Rights concerning 

independent and effective determination of complaints against the police” (12 March 2009), para. 25.  
  من املبا   األيايجمن واملبا   التتججمهجمن. 15املبدم  (69) 
  من املبا   األيايجمن واملبا   التتججمهجمن. 11املبدم  (70) 
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تديح الوصية لهذ  الهي ة الدحقيق في شاكاو  الجمهاور  واباول اإلحااصر ماج الشار ة والقياا  
غااي أن تحقاق  اذ  الهي ااة بنفساها بفادح تحقيقااار عنادما تساددعي المياالحة العاماة ذلاكو وينب

فااي جميااع حاااصر اةاادخدا  القااوة مااج جانااا مااو في إنفاااذ القااانونو وينبغااي أن تدمدااع  ي ااة 
الشاااكاو  بشاااك  فاااور  وموضاااوعي معالجاااة الرااباااة بياااالحيار تحقياااق كاملاااة  كماااا ينبغاااي 

 ومنيف  وفقًا لمعايير واضحة؛ 
بشاااك  مسااادمر ن إنفااااذ القاااانو وتيسااار اياااا  أجهااازة ينبغاااي أن تشاااجع الااادول  )ه( 

أجهازة ماج باه جهاا  ا ار قاو  يلعملياار ضابع الن اا   علاا أن وجاا ي جيار باةدعران أااران 
إنفاااذ القااانون إن أمكااجو وينبغااي إجااراء  ااذ  اصةدعراضااار إلااا جانااا الداازا  الدولااة بإنشاااء 
اليااار مساادقلة للمراجعااة القضااائية للدحقيااق فااي اندهاكااار حقااوق اإلنسااان ومعاابااة مرتكبيهااا  

 ون اةدبعاد  ذا اصلدزا ؛ د
ينبغاااااي أن تن ااااار الاااااادول فاااااي إمكانياااااة مسااااااا مة تكنولوجياااااار المعلومااااااار  )و( 

علاا فاي محاةابة ماو في إنفااذ القاانون  واصتياصر  كأجهزة الديوير المرتاداة علاا الجسا  
   ما يرتكبونه مج اندهاكار في ةياق الدجمعارو

  
 الخاتمة -ثالثاً  

 
الدجمعااار دوراً حيوياااً فااي حمايااة وإعمااال حقااوق اإلنسااان والحياااة يمكااج أن تاا د   -97

الديمقرا ية في المجدماعو وص ينبغاي الن ار إليهاا كدهدياد با  كوةايلة إلااماة حاوار تنخارط فياه 
ضمان حماية المجموعة الكاملة ماج الحقاوق الناشا ة فاي ةاياق الدجمعاار إص أن و (71)الدولة

   اد ي رو عددًا مج الدحديارو
وتقاااد  الدوصااايار العملياااة توجيهاااار عاااج ال ريقاااة الداااي يمكاااج بهاااا للااادول أن تفاااي  -98

بالدزاماتهااا فااي حمايااة حقااوق اإلنسااان وتعزيز ااا فااي ةااياق الدجمعااارو إص أن القيمااة الكاملااة 
فااذر بالشااك  المناةااا علااا اليااعيد الااو نيو يمكااج تحقيقهااا إص إذا نق  الدوصاايار ص لهااذ 

ذ الاادول والمن مااار الدوليااة وم ةسااار األعمااال الدجاريااة ومااج شااأن ذلااك أن يقدضااي اتخااا
ومن مااار المجدمااع الماادني   ااوار مدروةااةو وينبغااي أن تقااو  األماا  المدحاادة  مااج  ااالل 
مجلاااس حقاااوق اإلنساااان  بماااا فاااي ذلاااك عاااج  رياااق اصةااادعران الااادور  الشاااام  وجيااار  ماااج 

اإلاليمياااة لحقاااوق  اآللياااار الخاصاااة  وكاااذلك عاااج  رياااق ن اااا   ي اااار المعا ااادار والهي اااار
اإلنسااان  برصااد مااد  اصمدثااال لهااذ  الدوصاايار كمااا ينبغااي أن تواصاا  جهود ااا لوضااع معااايير 

   اانونية دولية تدعلق بالدجمعارو
 

_________________ 

  .17  ال   ة A/68/299والتثجم ن  22/10ا ت  ق ا   اس ن تق ار ااإ  (71) 


