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جمل�س اأوروبا هو املوؤ�س�سة احلقوقية الرائدة يف القارة الأوروبية، 
وي�سم 47 دولة ع�سو، منها 28 ع�سو يف الحتاد الأوروبي، وقد 
حلقوق  الأوروبية  التفاقية  على  املجل�س  اأع�ساء  جميع  وقع 
والدميوقراطية  الإن�سان  حقوق  حلماية  ت�سعى  والتي  الإن�سان، 
و�سيادة القانون. ت�رشف املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان على 

تطبيق التفاقية يف الدول الأع�ساء.

مبادئ توجيهية
ب�ساأن احلقوق الأ�سا�سية
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معلومات �إ�ضافّية: 
جلنة �لبندقّية

جمل�س �أوروبا، �لد�ئرة �لعاّمة
33DG-I, Council of Europe

Strasbourg Cedex France  67075
Tel.: +33 3 88 41 20 67
Fax: +33 3 88 41 37 38

E-mail: venice@coe.int

اإن دور جلنة البندقية -وا�سمها الكامل هو: اللجنة الأوروبية
من اأجل الدميقراطية من خالل القانون- هو توفري امل�سورة 

القانونية للدول الأع�ساء فيها وباخل�سو�س م�ساعدة الدول 
الراغبة يف جعل هياكلها وموؤ�س�ساتها القانونية يف ات�ساق 

مع املقايي�س الأوروبية واخلربة الدولية يف جمالت الدميقراطية 
وحقوق الإن�سان و�سيادة القانون.

كما اأنها ت�ساعد يف تاأمني ن�رش وتعزيز تراث د�ستوري 
م�سرتك، لعبة يف ذلك دورا فريدا يف اإدارة النزاعات كما توفر 
»م�ساعدات د�ستورنة طارئة« لفائدة دول متر مبرحلة انتقالية.

ت�سم اللجنة 60 دولة ع�سوا؛ الدول الـ 47 الأع�ساء مبجل�س
اأوروبا، اإ�سافة اإلى كو�سوفو و13 بلدا غري اأوروبي )اجلزائر، الربازيل

الت�سيلي، اإ�رشائيل، كزاخ�ستان جمهورية كوريا قريغيز�ستان
املغرب، املك�سيك، بريو، تون�س والوليات املتحدة(
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مت حت�ضريها من طرف منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا ومكتب 
الدميقراطية واملوؤ�ض�ضات وحقوق الإن�ضان حول حرية التجمع 

ال�ضلمي، وجلنة البندقية
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مقدمة  

مت حت�ضري هذه املبادئ التوجيهية حول حرية التجمع ال�ضلمي، وكذلك املالحظات 
التف�ضريية من طرف املجموعة ال�ضت�ضارية حول حرية التجمع التابعة ملكتب 
املنظمات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان )BIDDH( يف منظمة الأمن والتعاون 
يف اأوروبا )OSCE( بالت�ضاور مع اللجنة الأوروبية للدميقراطية من خالل القانون 

)جلنة البندقية التابعة ملجل�ص اأوروبا(1.

اأع�صاء املجموعة هم:
 Nine BELYAEV- نني بيليوف
 Thomas BULL- توما�ص بيل

David GOLDBERGER - دافيد غولدبريجر
Michael HAMILTON - مايكل هاملتون

Neil JARMAN - نيل جارمان
Muatar S. KHAIDAROVA - مواتار �ص. غايداروفا

Serghei OSTAF - ضريجي و�ضتاف�
Vardan POGHOSYAN - فاردان بوغو�ضيان

Alexander VASHKEVICH - األك�ضندر فا�ضكيفي�ص
Yevgeniy A. ZHOVTIS - ويوفجني اأ. زهوفتي�ص

عن  ينف�ضل  ول  يتجزاأ  ل  جزءا  باء(  )الق�ضم  التف�ضريية  املالحظات  ت�ضكل 
املبادئ التوجيهية )الق�ضم األف(، ويجب اأن تتم قراءتها معها.

قبل  من  الأ�ضل  يف  التف�ضريية  واملالحظات  التوجيهية  املبادئ  �ضياغة  متت 
مناق�ضتها  ومتت   ،)BIDDH( الإن�ضان  وحقوق  الدميقراطية  املنظمات  مكتب 
اأثناء اأربع اجتماعات طاولت م�ضتديرة انعقدت عام 2006 تباعا يف تيبل�ضي، 
وبلغراد، واأملاتي، ووار�ضو. اجتمع خالل هذه التظاهرات 150 م�ضاركا من 29 دولة 
اأع�ضاء يف منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا )OSCE(. ومثل امل�ضاركون م�ضالح 
خمتلفة من بينها خدمات حفظ الأمن، وجمموعات غري حكومية للدفاع عن 
1 اأنظر اأي�ضا CDL.AD )2005(040 راأي حول املبادئ التوجيهية ملنظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا من اأجل �ضياغة القوانني اخلا�ضة 
بحرية التجمع )اعتمدتها جلنة البندقية خالل دورتها العامة 64، البندقية 21 و22 ت�رشين الأول/اأكتوبر 2005(. �ضارك ع�ضو من جلنة 
البندقية )بيرت باكزويلPeter Paczolay( من هنغاريا يف الطاولة امل�ضتديرة لوار�ضو، واحدة من اأربع طاولت م�ضتديرة حيث متت مناق�ضة 

املبادئ التوجيهية.
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ا�ضتفادت  وقانونيون.  وجامعيون،  التجمعات،  ومنظمو  ووزراء،  الإن�ضان،  حقوق 
الوثيقة كثريا من جتارب حمددة للم�ضاركني يف جمالت متنوعة. وا�ضتلهمت 
حينها الطبعة الأولى من املبادئ التوجيهية، من العديد من الآراء القانونية 
وكذلك املبادئ التوجيهية امل�ضرتكة للمجموعة ال�ضت�ضارية ملكتب املنظمات 
اأوروبا  يف  والتعاون  الأمن  وملنظمة   ،)BIDDH( الإن�ضان  وحقوق  الدميقراطية 
)OSCE( حول حق التجمع ال�ضلمي، وجلنة البندقية2. ومتت كذلك الإ�ضارة اإلى 
وهيئات  الإن�ضان3،  حلقوق  الأوروبية  املحكمة  اجتهادات  يف  التوجيهية  املبادئ 
الأمم املتحدة4. تّعد هذه الطبعة الثانية للخطوط التوجيهية حتديثا لطبعة 
عام 2007 على �ضوء الجتهادات احلديثة. وتت�ضم اأي�ضا ب�ضفة اأكرث �ضمولية 
حيث اأنها تعتمد على ال�رشوح وما و�ضل من معلومات اإلى الفريق ال�ضت�ضاري.

ترتكز املبادئ التوجيهية )الق�ضم األف(، وال�رشوح التف�ضريية )الق�ضم باء(، اإلى 
املعاهدات والوثائق الدولية والإقليمية الأخرى التي تهدف اإلى حماية حقوق 
الإن�ضان5، وتطور ممار�ضات الدول )وخا�ضة تلك التي تعك�ضها القرارات ال�ضادرة 
عن املحاكم الوطنية(6، واملبادئ العامة للقانون التي تعرتف بها الأمم. وهي 
اأدنى تبعا لتلك املعايري التي يجب اأن حترتمها ال�ضلطات الوطنية  ت�ضع حدا 
اأثناء جهودها لتنظيم حرية التجمع ال�ضلمي. وتختلف الوثيقة مع ذلك عن 
الوثائق الأخرى من حيث هدفها يف اأن تلّخ�ص تقنني هذه املعايري اأو تلخي�ص 
وبالتايل  الأف�ضل،  ت�ضجيع  اإلى  اأكرث  تهدف  الواقع  يف  املنا�ضبة.  الجتهادات 
تقدم مناذج ملمار�ضات جيدة )اإجراءات ثبتت فعاليتها يف عدة حماكم اأو اأنها 

�ضاهمت ب�ضكل وا�ضح يف �ضمان حماية مالئمة حلرية التجمع(.

بعني  توؤخذ  اأن  ويجب  معقدة.  م�ضاألة  التجمع  حلرية  القانوين  التنظيم  اإّن 
العتبار جمموعة من الأ�ضئلة - اإجرائية ومادية - تفانيا يف ت�ضهيل التمتع 
بها. بالإ�ضافة اإلى ذلك، فاإن املقاربة يف جمال التنظيم تختلف ب�ضدة ح�ضب 
البلدان الأع�ضاء يف منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا: فمن اعتماد قانون واحد 
ال�ضلمية يف خمتلف جمموعات  بالتجمعات  تتعلق  التي  املواد  ت�ضمني  اإلى 

2 ميكن الإطالع على هذه الآراء من خالل الروابط التالية:
 http://www.legislationline.org

 http://www.venice.coe.int/site/dynamics/N_Opinion_ef.asp?L=E

3 انظر على �ضبيل املثال، ق�ضية Oya Ataman v. Turkey عام 2006، الفقرة 16، حيث متت الإ�ضارة اإلى راأي جلنة البندقية حول اخلطوط 
التوجيهية؛ وق�ضية Gillan and Quinton v. UK عام 2010، حيث متت الإ�ضارة اإلى الفقرة 86 من تقرير اللجنة الربملانية املوؤلفة من 

كل الأحزاب ال�ضيا�ضية للغرفتني، وعنوانه “عر�ص لحرتام احلقوق، مقاربة حقوق الإن�ضان لحتجاجات �ضيا�ضية” )اآذار/مار�ص 2009(.

الإن�ضان  حقوق  ت�ضجيع  الإن�ضان:  حقوق  عن  املدافعني  بحالة  املتعلق  العام  لالأمني  اخلا�ص  املمثل  تقرير  املثال،  �ضبيل  على  انظر   4
واحلريات  الإن�ضان  حلقوق  فعلية  ملمار�ضة  حماية  لأف�ضل  الإجراءات  بينها خمتلف  ومن  الإن�ضان،  بحقوق  خا�ضة  اأ�ضئلة  وحمايتها: 
الأ�ضا�ضية )الدورة A/62/225 62(، الفقرة 91 و92 فيما يتعلق بدور املراقبة الذي تقوم به املفو�ضية ال�ضامية لالأمم املتحدة اأثناء 
اخلا�ص  املمثل  تقرير   UN Doc. A/HRC/7/28/Add.3الوثيقة اأي�ضا  انظر  النيبال.  2006 يف  ني�ضان/اأبريل  املنظمة يف  الن�ضاطات 
لالأمني املتحدة فيما يتعلق بحالة املدافعني عن حقوق الإن�ضان، ال�ضيدة هينا جيالين Hina Jilani، مهمة �رشبيا، وكذلك الكو�ضفو )4 

اآذار/مار�ص 2008( الفقرة 111.

اأ�ضا�ضي، املعايري التي ين�ص عليها العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية، والتفاقية الأوروبية حلقوق الإن�ضان،  5 ب�ضكل 
وكذلك اجتهادات جلنة حقوق الإن�ضان التابعة لالأمم املتحدة، واملحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان.

6 ومن بينها املحاكم الد�ضتورية يف الدول الأع�ضاء وكذلك الدول غري الأع�ضاء يف منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا.

القوانني )ومن بينها القوانني التي حتدد �ضلطات قوات حفظ النظام، والقوانني 
اجلزائية والإدارية، والت�رشيعات �ضد الإرهاب، والقوانني النتخابية(. اعتبارا لهذا 
على  )وبخا�ضة  املعنية  البلدان  اأو�ضاع  يف  الكربى  الفروق  وكذلك   - التنوع، 
الق�ضائي(  اجلهاز  وا�ضتقاللية  القانون  ولدولة  الدميقراطية،  التقاليد  �ضوء 
اإْذ من غري املمكن،  مل يحاول من حرر هذه الوثيقة تقدمي مقرتحات م�ضبقة، 
كل  ينا�ضب  منوذجي«  »قانون  واحد  قانون  �ضياغة  تتم  اأن  فيه،  املرغوب  ول 
الدول الأع�ضاء يف منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا. حتاول املبادئ التوجيهية 
واملالحظات التف�ضريية يف الأ�ضل اأن تو�ضح بع�ص الأ�ضئلة الهامة وت�ضري اإلى 

حلول حمتملة.

يف جمال تنظيم حرية التجمع، من ال�رشوري اأن يكون هناك ت�رشيع مت اإعداده 
من  ذلك  يتطلب  لل�ضلطات7.  املمنوحة  التقديرية  ال�ضالحيات  تاأطري  بعناية 
الأفراد  ي�ضت�ضريوا  اأن  الت�رشيع  يقومون ب�ضياغة  الذين  والأ�ضخا�ص  احلكومات 
واملجموعات التي تتاأثر فعال )ومن بينها املنظمات املحلية للدفاع عن حقوق 
الإن�ضان( يف جمال التعاون والتي ت�ضكل جزءا اأ�ضا�ضيا من اإجراءات ال�ضياغة. 
اإنّها  ومع ذلك فلي�ص ن�ص القانون، يف الغالب، هو الذي ي�ضبب م�ضكلة، بل 
طرق تنفيذه. وعليه، وحتى لو كانت املبادئ التوجيهية واملالحظات التف�ضريية 
تهدف اإلى اإعالم من يحرر الت�رشيع املتعلق بحرية التجمع، فاإنها تتوجه اأي�ضا 
املعنية  وتلك  الإدارية  )ال�ضلطات  الت�رشيع  هذا  تنفيذ  عن  امل�ضئوولني  اإلى 
التوجيهية  التنفيذ. وهكذا، فاملبادئ  يتاأثرون من  القانون(، وكذلك من  باإنفاذ 
واملالحظات التف�ضريية تتوجه اأول اإلى اأهل امليدان وامل�رشعني، ورجال ال�ضيا�ضة 
واحلقوقيون ورجال ال�رشطة واأع�ضاء اخلدمات الأخرى املعنية بحماية النظام، 
غري  واملنظمات  التجمعات  امل�ضاركني يف  اأو  املنظمني  والأ�ضخا�ص  والنقابيني 
احلكومية ومنظمات املجتمع املدين والأ�ضخا�ص املكلفني بال�ضهر على ممار�ضة 

حرية التجمع واأعمال ال�رشطة.

واإذ اأّن الباب األف يت�ضمن ن�ص املبادئ التوجيهية، فال يعّد الق�ضم باء �رشوريا 
فح�ضب حل�ضن تفهم هذه املبادئ، بل اإنه ملئ بالأمثلة عن »ح�ضن املمار�ضات«، 
 )5 اإلى   1 )الف�ضول من  باء  الباب  الأول من  اجلزء  اأهمية خا�ضة.  يعطيه  مما 
تركز على املكانة الأ�ضا�ضية حلرية التجمع وحتدد باخت�ضار �ضفاتها الأ�ضا�ضية. 
اأهمية هذه احلرية )الف�ضل الأول(، وحتدد امل�ضكالت الأ�ضا�ضية التي  وتو�ضح 
تتعلق بتنظيمها )الف�ضل الثاين(، وتعلن جمموعة من املبادئ العامة املفرت�ص 
وخمتلف  القانونية  الأ�ضباب  ودرا�ضة   ،)3 )الف�ضل  التنظيم  بهذا  تتعلق  اأن 
اأنواع القيود )الف�ضل 4(، ودرا�ضة خمتلف الأ�ضئلة الإجرائية املنا�ضبة )الف�ضل  
5(. الق�ضم الثاين )الف�ضول من 6 اإلى 8( اأكرث حتديدا، ويبحث يف اأ�ضكال تنفيذ 
الت�رشيع اخلا�ص بحرية التجمع. ويغطي الرقابة على التجمعات العامة )الف�ضل 
7 كما �رشحت بذلك جلنة حقوق الإن�ضان الربيطانية، فمن الأف�ضل »�ضياغة الت�رشيع بذاته بعبارات حمددة ب�ضكل وا�ضح - لتحديد 
ال�ضالحيات التقديرية لل�رشطة وتوجيهها - على اأن يتم العتماد على اأ�ضحاب القرار ل�ضمان ممار�ضتهم ال�ضلطات التقديرية ب�ضكل 
ينا�ضب حقوق الإن�ضان«. انظر، جلنة حقوق الإن�ضان الربيطانية، عر�ص احرتام احلقوق: مقاربة حقوق الإن�ضان لالحتجاجات البولي�ضية 
)اجلزء الأول(، لندن، اآذار/مار�ص 2009 )HMSO، HL Paper 47-I; HC 320-I، 23(، �ص 22-21، الفقرة 76 )مت اقتبا�ص هذه ال�ضيغة يف 

التو�ضية 4(.
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6(، وم�ضوؤولية منظمي الجتماعات )الف�ضل 7( ودور و�ضائل الإعالم ومنظمات 
الرقابة امل�ضتقلة )الف�ضل 8(.

مكتب  مواقع  عرب  التف�ضريية  واملالحظات  التوجيهية  املبادئ  حتميل  ميكن 
وكذلك  البندقية،  وجلنة   ،)BIDDH( الإن�ضان  وحقوق  الدميقراطية  املنظمات 
من بنك املعلومات الت�رشيعية ملكتب املنظمات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان 
ن�ضو�ص  خا�ضة  يت�ضمن  والذي   )BIDDH(، )www.legislationline.org(

القوانني الوطنية ووثائق قانونية اأخرى منا�ضبة.

التف�ضريية  واملالحظات  التوجيهية  للخطوط  الثانية  الطبعة  فهذه  وعليه، 
الإن�ضان  وحقوق  الدميقراطية  املنظمات  مكتب  ويهتم  حيوية.  تبقى  وثيقة 
)BIDDH(، وجلنة البندقية بدعوة الأ�ضخا�ص الراغبني اأن ير�ضلوا لهم تعليقاتها 

ومقرتحاتهم على العنوان التايل: 
.assembly@BIDDH.pl

الباب الأول
مبادئ توجيهية خا�صة
بحرية التجمع ال�صلمي

1.حرية التجمع ال�سلمي

حرية التجمع ال�سلمي

اأن ميار�ضه الأفراد واجلماعات  اأ�ضا�ص ميكن  اإن�ضاين  حرية التجمع ال�ضلمي حق 
واجلمعيات غري امل�ضجلة والأ�ضخا�ص العتباريني واملوؤ�ض�ضات ويتمتعون به. ميكن 
اأن يخ�ض�ص التجمع لعدة غايات من بينها التعبري عن خمتلف الآراء، التي ل 
حتظى ب�ضعبية اأو العائدة اإلى اأقلية. ميكن اأن ي�ضكل و�ضيلة اأ�ضا�ضية للحفاظ 
اأو احلفاظ على الهوية الوطنية. حماية حرية التجمع  الثقافة ودعمها  على 
ال�ضلمي �رشورية لقيام جمتمع مت�ضامح ومتعدد ي�ضمح للمجموعات التي 

لها قناعاتها، اأو ممار�ضاتها، اأو توجهاتها املختلفة، بالتعاي�ص ب�ضكل �ضلمي.

تعريف مفهوم »جتمع«

من  جمموعة  تواجد  »جتمع«  مبفهوم  يُق�ضد  التوجيهية،  املبادئ  منظور  يف 
عن  التعبري  بهدف  موؤقت  وب�ضكل  ق�ضد  عن  عمومي،  مكان  الأ�ضخا�ص يف 

وجهة نظر م�ضرتكة.

يقر هذا التعريف باأنه، حتى لو كان ال�ضكل اخلا�ص للتجمع ي�ضبب م�ضكالت 
خا�ضة على �ضوء تنظيمها، فاإن التجمعات ال�ضلمية - مهما كان �ضكلها 
و�ضواء انعقدت يف اأمكنة عمومية اأو خ�ضو�ضية اأو داخل من�ضاآت مغلقة - 

فاإنّها ت�ضتحق حماية.

 التجمعات ال�سلمية وحدها حممية

واأن  نوايا �ضلمية  املنظمون  اأظهر  بال�ضلمية طاملا  التجمع  يت�ضف  اأن  يجب 
التجمع �ضيتم دون عنف. يجب اأن ت�ضمل �ضفة »�ضلمي« الت�رشفات التي ل 
تزعج اأو جترح الآخرين اأو حترجهم اأو متنع اأو تعيق ن�ضاطات ق�ضم من ال�ضكان.
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هة 2. مبادئ موجَّ

1.2. افرتا�سات ل�سالح عقد التجمعات

اأ�ضا�ضي، وقدر الإمكان، طريقة  اأن تكون حرية التجمع ال�ضلمي كحق  يجب 
للممار�ضة دون اأن تكون خا�ضعة للتنظيم. كل ممار�ضة مل يتم حظرها ب�ضكل 
وا�ضح من قبل القانون، يجب اأن يُفرت�ص ال�ضماح بها والأ�ضخا�ص الراغبون يف 
اأن ين�ص  اأن يُلزموا باحل�ضول على ترخي�ص م�ضبق. ينبغي  التجمع، ل ينبغي 

القانون ب�ضكل �رشيح على افرتا�ص احلرية.

2.2. التزام اإيجابي للدولة بت�سهيل عملية التجمعات ال�سلمية

من بني امل�ضوؤوليات الأ�ضا�ضية للدولة، اإيجاد اآليات واإجراءات منا�ضبة ت�ضمن 
يجب  فيها.  مبالغ  بريوقراطية  اإجراءات  دون  التجمع  حلرية  العملية  املمار�ضة 
اأن حتاول ت�ضهيل وحماية انعقاد جتمع �ضلمي يف  على الدولة خا�ضة ودائما 
املكان الذي يختاره املنظمون. وت�ضهر اأي�ضا على اأن تكون اجلهود بغر�ص ن�رش 

معلومات غري متناق�ضة حول مكان هذا التجمع.

3.2. العدل

حلقوق  الأوروبية  لالتفاقية  وموافقا  قانونيا  مفرو�ص  قيد  كل  يكون  اأن  يجب 
الإن�ضان، والوثائق الدولية املعروفة. ولهذا الغر�ص، من ال�رشوري �ضياغة الت�رشيع 
يجب  لل�ضلطات.  املمنوحة  التقديرية  ال�ضالحيات  من  يحّد  وب�ضكل  بعناية 
الإن�ضان،  الدولية حلماية حقوق  ذاته مطابقا للمعايري  القانون بحد  اأن يكون 
ووا�ضحا ب�ضكل كاف لي�ضمح للفرد بتحديد ما اإذا كان ت�رشفه ينتهك القانون 

اأم ل، ويف هذه احلالة، معرفة النتائج املحتملة لهذه النتهاكات.

4.2. التنا�سبية

تعطي  اأن  يجب  متنا�ضبة.  التجمع  حرية  على  القيود  كل  تكون  اأن  يجب 
ال�ضلطات الأف�ضلية دائما للو�ضائل الأقل تهجما للو�ضول اإلى هدف قانوين 
م�رشوع. يتطلب مبداأ التنا�ضبية من ال�ضلطات اأن متتنع عن فر�ص قيود ب�ضكل 
دائم وبطريقة تعدل ب�ضكل اأ�ضا�ص طبيعة التظاهرة كاأن تنقل التجمع اإلى 
�ضيّعد  القانونية  للقيود  عام  تطبيق  كل  املدينة.  مركز  عن  بعيدة  منطقة 
ب�ضكل عام مبالغا فيه ول ي�ضتجيب للمعايري التنا�ضبية اإذا مل ي�ضمح باأخذ 

الظروف اخلا�ضة بعني العتبار.

5.2. عدم التمييز

يحق لكل فرد اأن يتمتع بحرية التجمع ال�ضلمي على قدم امل�ضاواة. يجب اإذن 
على ال�ضلطات املخت�ضة اأن متتنع، عندما تنظم هذه احلرية، عن متييز اأي فرد اأو 

جمموعة حتت اأي ذريعة كانت.

يجب �ضمان حرية تنظيم جتمعات �ضلمية، وامل�ضاركة فيها، لالأفراد وللجماعات 
واملنظمات غري امل�ضجلة ولالأ�ضخا�ص العتباريني وللموؤ�ض�ضات واأفراد الأقليات 
)من  الرعايا  وغري  والرعايا  الدينية،  واملجموعات  واجلن�ضية  والوطنية  العرقية 
بينهم عدميي اجلن�ضية والالجئني والأجانب وطالبي اللجوء واملهاجرين وال�ضياح( 
والأطفال والن�ضاء والرجال واأفراد قوات الأمن والأفراد الذين ل يتمتعون بكامل 

القدرات القانونية ومن بينهم مر�ضى الأمرا�ص العقلية.

6.2. ح�سن الإدارة

يجب اأن يكون عموم النا�ص على علم با�ضم الهيئة املكلفة باتخاذ القرارات يف 
جمال تنظيم حرية التجمع ويجب اأن تكون تلك الهيئة حمددة ب�ضكل وا�ضح 
من قبل القانون. يجب اأن ت�ضهر هذه الهيئة بنف�ضها على اأن يتمكن اجلمهور 
من الو�ضول اإلى معلومات �ضحيحة تتعلق باإجراءاتها وطريقة عملها. يجب 
اأن  ميكن  الذين  الأ�ضخا�ص  وكذلك  ال�ضلمية،  التجمعات  منظمو  يتمكن  اأن 
تتاأثر حقوقهم وحرياتهم بتجمع ما، من التوجه مبا�رشة - خّطّيا اأو �ضفاها - 
اإلى هيئة التنظيم. يجب اأن ت�ضمح اإجراءات التنظيم بتقدير متوازن ومن�ضف 
لكل املعلومات املنا�ضبة. يجب تبليغ منظمي التجمع بكل قيد مفرو�ص على 
املعللة  الأ�ضباب  التبليغ  هذا  يُو�ضح  اأن  ويجب  وكتابيا،  �رشيع  ب�ضكل  جتمع 
للتقييد. يجب اأي�ضا اعتماد هذه القرارات باأ�رشع ما ميكن، وب�ضكل ي�ضمح اأن 

يُنظر يف التظلم من قبل حمكمة م�ضتقلة قبل التاريخ املحدد للتجمع.

7.2. م�سوؤولية �سلطة التنظيم

ينبغي اأن حترتم ال�ضلطات املكلفة بالتنظيم التزاماتها القانونية، وخا�ضة اأن 
تو�ضح موقفها يف حال ق�ضور اإجرائي اأو مادي يف هذه اللتزامات. يبغي تقدير 
هذه امل�ضوؤولية عمال باملبادئ املنا�ضبة للقانون الد�ضتوري والرقابة الق�ضائية 

يف جمال تع�ضف ال�ضلطات.
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3. قيود على حرية التجمع

1.3 دواعي �رشعية للقيود

الدولية والإقليمية حلماية  الوثائق  القانونية للقيود بوا�ضطة  الأ�ضباب  تُعلن 
حقوق الإن�ضان. ل ميكن اأن يقرر القانون الوطني دوافع اإ�ضافية.

2.3. الأماكن العامة

كن�ضاط  م�رشوع  ب�ضكل  العمومي  املكان  ا�ضتخدام  اإلى  التجمعات  ت�ضعى 
تقدير  عند  العتبار  بعني  ذلك  اأخذ  يجب  والراجلني.  للحافالت  تنقل  اأو  جتاري 

�رشورة هذا القيد اأو ذاك.

3.3. قيود تتعلق بامل�سمون

وعليه،  عمومي.  مكان  عمومية يف  نظر  وجهة  �رشح  اإلى  التجمعات  تهدف 
فهي ت�ضعى اإلى اإي�ضال ر�ضالة. يجب اأن تخ�ضع القيود التي تتعلق بامل�ضمون 
التهديد  وتفر�ص فقط يف حال  لر�ضالة ما ل�رشوط م�ضددة  وامل�ضموع  املرئي 

املبا�رش بانتهاكات.

4.3. قيود متعلقة بالزمان واملكان والطريقة

ميكن ل�ضلطات التنظيم عمليا اأن تفر�ص جمموعة من القيود دون اأن توؤثر على 
اإذن اأن تكون هناك حلول بديلة مقبولة يتم اقرتاحها  الر�ضالة املعلنة. يجب 

عندما تتعلق القيود ب�ضاعة التجمع ومكانه واأ�ضكاله.

5.3. »على مراأى وم�سمع«

منظمة  اأو  جلماعة  اأو  ل�ضخ�ص،  ر�ضالة  نقل  اإلى  العامة  التجمعات  تهدف 
تتعلق بالأفراد. وبالتايل، وب�ضكل عام، يجب ت�ضهيل عقد التجمعات يف اأماكن 

ميكن منها جلمهور معني اأن يرى املنظمني وي�ضمعهم. 

4. اأ�سئلة اإجرائية

1.4.الإخطار امل�سبق

لي�ص من ال�رشوري، مبقت�ضى القانون الدويل حلقوق الإن�ضان، الإخطار م�ضبقا 
بعقد جتمع. يف الواقع، ويف جمتمع منفتح، ل يخ�ضع عدد كبري من اأ�ضكال 
التجمعات لأي �ضكل من التنظيم الر�ضمي. ل يجب ا�ضرتاط اإذن م�ضبق اإل اإذا 

كان هذا ال�رشط يهدف اإلى متكني الدولة من اتخاذ اإجراءات �رشورية لت�ضهيل 
حرية التجمع وحماية النظام والأمن العام، وكذلك حقوق الآخرين وحرياتهم. 
يجب ا�ضرتاط كل ن�ص قانوين بهذا املعنى من قبل منظمي التجمع لالإعالن 

عن نيتهم على اأن يتم تقدمي طلب بالإذن.

ينبغي  بريوقراطيا.  ول  ثقيال  ذلك  يكون  األ  تقدمي طلب م�ضبق على  يف�ضل 
األ يكون اأجل الإخطار امل�ضبق طويال جدا، مع اأن ي�ضمح لل�ضلطات املخت�ضة 
بتنظيم احلدث وحت�ضريه ب�ضكل ي�ضمن التزاماتها الإيجابية ويوفر للمنظمني 

اإمكانية التقا�ضي ب�رشعة اأمام حمكمة ب�ضاأن قيد حمتمل.

متى مل تعرت�ص ال�ضلطات ب�رشعة على احلدث املخطر به، يجب اأن يتاح ملنظمي 
التجمع متابعة ن�ضاطاتهم ح�ضب الطرق املعروفة، ومن دون قيود.

2.4. جتمعات عفوية 

عندما يفر�ص الت�رشيع قيودا م�ضبقة، يجب اأن تبني ب�ضكل وا�ضح ال�ضتثناء 
ال�ضتثناء  هذا  فقط  يتعلق  املمار�ضة.  بهذه  ت�ضمح  التي  باحلالة  املتعلق 
بالظروف التي تو�ضح متى ل تكون املهلة القانونية حمرتمة. يجب اأن حتمي 

دائما ال�ضلطات وت�ضهل التجمعات العفوية طاملا تت�ضف بطابع ال�ضلمية.

3.4. جتمعات متزامنة

اأو عدة جتمعات ل عالقة بينها و�ضادف انعقادها يف  عند الإخطار بتجمعني 
نف�ص الزمان واملكان، يرجى ت�ضهيل انعقادها قدر الإمكان. وعلى الأغلب فاإّن 
منع جتمع عمومي بدافع اأنه �ضيعقد يف نف�ص مكان وزمان جتمع اآخر، �ضوف 
يبدو مبالغا فيه اإذا كان من املمكن اأن يتزامن احلدثان ب�ضكل مقبول. يقت�ضى 
مبداأ عدم التمييز بالإ�ضافة اإلى ذلك اأن تت�ضم التجمعات ب�ضفات مت�ضابهه 

واأل تخ�ضع كل واحدة منهما مل�ضتوى خمتلف من القيود.

4.4. مظاهرات م�سادة

متثل املظاهرات امل�ضادة �ضكال خا�ضا من جتمعات مرجتلة حيث يوّد امل�ضاركون 
التعبري عن معار�ضتهم لالآراء املعرو�ضة يف اإطار جتمع اآخر. ل يعني احلق يف 
مظاهرة م�ضادة اأن ي�ضل الأمر اإلى تعطيل ممار�ضة الآخرين حقهم يف التظاهر. 
اأن  وت�ضهيله، طاملا  الدولة   يف حماية كل حدث  واجب  التاأكيد على  يجب 
قوات  تر�ضل  اأن  ال�ضلطات  وعلى  عفوية  اأنّها  اأو  منظمة  امل�ضادة  املظاهرة 
واملتزامنة،  املبا�رشة  التجمعات  عقد  لت�ضهيل  املكان  عني  اإلى  كافية  �رشطة 

وذلك قدر الإمكان وعلى مراأى وم�ضمع الآخرين.
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5.4. قرارات اإجرائية

�ضفافة  القرارات  اإجراءات  تكون  اأن  على  التنظيم  �ضلطات  ت�ضهر  اأن  يجب 
متوازن  بتقييم  اخل�ضو�ص،  على  الإجراءات،  هذه  ت�ضمح  اأن  ينبغي  ووا�ضحة. 
مفرو�ضة  قيود  كل  عن  التبليغ  ينبغي  املتوفرة.  املعلومات  لكل  ومو�ضوعي 
على جتمع، دوَن تاأخري وخّطّيا اإلى املنظمني الذين يجب اأن يعرفوا اأي�ضا اأ�ضباب 
هذه القيود. يجب اأي�ضا اأن يُّتخذ هذا القرار ب�ضكل �رشيع قدر الإمكان، وب�ضكل 
ي�ضمح ل�ضاحب الأمر اأن يتقدم ب�ضكوى اإلى حمكمة م�ضتقلة وقبل التاريخ 

املعلن لهذا التجمع.

6.4. رقابة وطعون

ي�ضمل احلق يف تظلم فعلي احلق يف الطعن يف مو�ضوع القيود اأو احلظر املتعلق 
بتجمع. ميكن اأن تخفف اإمكانية املطالبة م�ضبقا برقابة اإدارية من وطاأة عمل 
املحاكم وت�ضاهم يف قيام عالقة اأكرث اإيجابية بني ال�ضلطات واجلمهور. اإل اأن 
هذه الرقابة لن توؤدي اإلى نتيجة مر�ضية من وجهة نظر ال�ضاكي، اإذ يجب اأن 
ميتلك هذا الأخري اآلية طعن اأمام حمكمة م�ضتقلة. وينبغي النظر ب�رشعة يف 
هذا الطعن ق�ضد تعديل اأي قرار لل�ضلطات مبا ي�ضمح بتقدمي هذا الطعن دون 
تاأثري اأكرب على حقوق ال�ضاكي. يجب اإذن اأن يتم اتخاذ القرار النهائي - اأو اأي 

اأمر- قبل التاريخ املفرت�ص للتجمع.

5. تطبيق الت�رشيع اخلا�ص بحرية التجمع ال�سلمي

1.5. تنظيم احلدث م�سبقا مع امل�سوؤولني عن حفظ النظام

نو�ضي املنظمني، كلما كان ذلك بالإمكان - وخا�ضة يف حال التح�ضري لتجمع 
كبري اأو لتجمع حول مو�ضوع �ضائك - مبناق�ضة امل�ضوؤولني عن خدمات حفظ 
الأمن حول اإجراءات الأمن والوقاية العمومية التي ينبغي حت�ضريها قبل احلدث. 
ميكن اأن تتعلق هذه املناق�ضات خا�ضة بن�رش قوات ال�رشطة وخدمات النظام 

والن�ضغالت املتعلقة بالعمليات املحتملة حلفظ الأمن.

2.5. التكاليف

)ومن  والأمن  ال�ضالمة  اإجراءات  تكاليف  العامة  ال�ضلطات  تتحمل  اأن  يجب 
نفقات  اأي  الدولة  تطلب  اأن  يجب  ل  واجلماهري(.  ال�ضري  حركة  تنظيم  بينها 
على  يجب  ل  ال�رشورية.  ال�رشطة  بنفقات  يتعلق  فيما  الآخرين  من  اإ�ضافية 
موظفي التجمعات العامة غري التجارية الكتتاب على تاأمني م�ضوؤولية عامة 

يتعلق باحلدث الذي يح�رشون له.

3.5. مقاربة من  حمنى حقوق الإن�سان يف جمال حفظ النظام 
       اأثناء التجمعات

يف  املنا�ضبة  املبادئ  تطبق  اأن  التجمعات  اأثناء  الأمن  حفظ  جمال  يف  يجب 
والتنا�ضبية،  وال�رشورة،  امل�ضاواة،  بينها  ومن   - الإن�ضان  حقوق  حماية  جمال 
وعدم التمييز - واحرتام املعايري املطبقة. ويقع على عاتق الدولة خا�ضة، واجب 
اإيجابي باتخاذ الإجراءات املعقولة واملالئمة لل�ضماح بعقد جتمعات �ضلمية من 
دون اأن تكون لدى امل�ضاركني خماوف بخ�ضو�ص �ضالمتهم البدنية. ويجب اأي�ضا 
اأن يحمي امل�ضئوولني عن قوات النظام امل�ضاركني يف جتمع �ضلمي �ضد كل 
�ضخ�ص اأو جمموعة )من بينها الأ�ضخا�ص املحر�ضني و�ضد املعار�ضني( يحاولون 

تعكري انعقاد جتمع اأو منعه مبختلف الو�ضائل.

4.5. اللجوء اإلى الت�ساور و/اأو الو�ساطة لتخفيف التوتر

يف حال توقف اأو وقوع حدث اآخر خالل انعقاد جتمع، ميكن اأن ت�ضكل املناق�ضات 
اأو احلوار باإ�رشاف و�ضيط و�ضيلة منا�ضبة للو�ضول اإلى حل مقبول. هذا احلوار 
- حتى ولو مل يكلل بالنجاح - ميكن اأن ي�ضاهم يف منع تطور التوتر، اأو فر�ص 

قيود تع�ضفية غام�ضة اأو اللجوء اإلى القوة.

5.5. اللجوء اإلى القوة

يجب اأن ينظم القانون املحلي اللجوء اإلى القوة، واأن يعدد الظروف التي تربر 
هذا الإجراء )ومن بينها �رشورة التنبيه ح�ضب الأ�ضاليب املقررة(، وم�ضتوى القوة 
الأفعال  احلكومة جمموعة  اأن حت�رش  يجب  التهديدات.  ملنع خمتلف  املقبولة 
التي ت�ضمح باللجوء املتنوع والن�ضبي للقوة. ينبغي اأن تت�ضمن هذه الأفعال 

تطوير اأ�ضلحة غري مميتة، تُ�ضتخدم يف حالت يف�ضل فيها التدخل ال�ضلمي.
 

6.5. م�سوؤولية واإلزام ال�سطب من احل�ساب بحق اأع�ساء قوات 
       حفظ الأمن

بالن�ضبة  فيها  مبالغا  تكون  اأو  القوة  با�ضتخدام  القانون  ي�ضمح  ل  عندما 
ويتعّر�ضون  الأمن  قوات  على  جزائية  و/اأو  مدنية  م�ضوؤولية  تقع  لالأو�ضاع، 
اأي�ضا يف حال عدم  القوات م�ضوؤولة  تكون هذه  اأن  ويجب  تاأديبية.  لإجراءات 
تدخلها اإذا كان هذا التدخل من �ضاأنه اأن مينع اأفراد �رشطة اآخرين من اللجوء 

اإلى القوة ب�ضكل مبالغ فيه.
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7.5. م�سوؤولية املنظمني

مل  متى  م�ضوؤوليتهم   يف  كمق�رشين  التجمعات  منظمي  اعتبار  يجب  ل 
يبذلوا بجهودا معقولة يف هذا الجتاه. ل ميكن اعتبارهم م�ضوؤولني عن اأعمال 
امل�ضاركني الفرديني اأو غري امل�ضاركني اأو اأفراد حمر�ضني. وباملقابل، يجب حتميل 
امل�ضوؤولية الفردية لكل �ضخ�ص ارتكب �ضخ�ضيا خمالفة اأو امتنع عن المتثال 

لأوامر امل�ضوؤولني عن قوات الأمن.
 

8.5. تنظيم التجمعات

عليه  التعرف  ميكن  ب�ضكل  اأمن  نظام  بو�ضع  التجمعات  منظمو  يو�ضى 
عنه  التبليغ  يتم  قيد  كل  احرتام  وت�ضمن  احلدث  ت�ضهل  وبطريقة  بو�ضوح، 
قوات  عن  للم�ضوؤولني  ممنوحة  �ضلطات  النظام  هذا  ميلك  ل  قانونية.  بطرق 
حفظ النظام، ول يجب اأن يلجاأ اإلى القوة، بل ي�ضعى اإلى حل�ضول على تعاون 

امل�ضاركني يف التجمع باإظهار دليل على حزمه.

9.5. الرقابة

اأ�ضا�ضيا للمعلومات  ال�ضلمية م�ضدرا  امل�ضتقلة للتجمعات  املراقبة  ت�ضكل 
واأع�ضاء قوات الأمن. ميكن ا�ضتعمال هذه املعلومات  حول ت�رشف امل�ضاركني 
وال�ضلطات  احلكومة  بني  احلوار،   مبداأ  خلدمة  واأي�ضا  العام  النقا�ص  لتغذية 
املحلية وامل�ضوؤولني عن خدمات حفظ النظام واملجتمع املدين، خدمة مفيدة. 
دورا  املدين  املجتمع  من  القادمني  وكذلك  احلكوميني  غري  املنظمون  يلعب 
اأ�ضا�ضيا ككالب حرا�ضة يف كل دميقراطية، ويجب عليه ال�ضماح لهم مبراقبة 

التجمعات العامة بكل حرية.

10.5. الو�سول اإلى الإعالم

حول  والأفكار  املعلومات  اإي�ضال  هو  عمومي«  حرا�ضة  »كلب  كـ  الإعالم  دور 
املوا�ضيع التي تت�ضف مب�ضلحة عمومية، معلومات يحق للجمهور اأي�ضا اأن 
يح�ضل عليها. ميكن اإذن اأن ت�ضع عالقات الإعالم امل�ضوؤولية العامة للمنظمني 
يجب  اآخر.  �ضكل  على  تكون  اأن  ميكن  ل  ممار�ضة  املحك:  على  الأمن  ولقوات 
كل  واإلى  التجمعات  اإلى  ممكن  و�ضول  اأف�ضل  لالإعالميني  ن�ضمن  اأن  بالتايل 

عملية تكون لل�رشطة عالقة بها.

الباب الثاين
مالحظات تف�صريية

الق�صم الأول
اأهمية حرية التجمع  .1

يف هذه املبادئ التوجيهية، مت تف�ضيل مفهوم »احلق يف حرية التجمع   .1
ال�ضلمي« على مفهوم »حق التجمع ال�ضلمي« بغر�ص الإ�ضارة اإلى فكرة 
اأن كل »حق للتجمع« يقوم على حرية اأكرث اأ�ضا�ضا ويقت�ضي معناها اأن 
تتم ممار�ضتها من دون تدخل8. يجب اإذن اأن تكون امل�ضاركة يف التجمعات 

العامة طوعية متاما وحرة من كل �ضغط9.

وميكن  به  التمتع  ميكن  اأ�ضا�ص  اإن�ضاين  حق  ال�ضلمي  التجمع  حرية   .2
والأ�ضخا�ص  امل�ضجلة،  غري  واجلمعيات  واجلماعات،  الأفراد  ميار�ضه  اأن 
العتباريني، واملوؤ�ض�ضات. يعرتف بها كاإحدى دعائم كل دميقراطية حيوية. 
وي�ضاعد ت�ضهيل امل�ضاركة يف التجمعات ال�ضلمية على �ضمان تعبري 
اآرائهم التي يتقا�ضمونها مع الآخرين. من  اأع�ضاء جمتمع ما عن  كل 
هذا املنطلق، فحرية التجمع ال�ضلمي ت�ضهل احلوار داخل املجتمع املدين 

وبني هذا الأخري وامل�ضوؤولني ال�ضيا�ضيني واحلكومة.

ميكن اأن تخدم حرية التجمع عدة اأهداف من بينها )ولكن لي�ص لوحدها(   .3
واملنا�ضبات،  والحتفالت،  امل�ضرتكة،  امل�ضالح  الآراء وحماية  التعبري عن 
تت�ضف  اأن  ميكن  والحتجاجات.  التظاهرات  مبختلف  للقيام  والتجمع 
هاما  عن�رشا  وت�ضكل  وتنظيمي  رمزي  مبعنى  التجمع  حرية  ممار�ضة 
حلفظ ثقافة ما ودعمها، اأو هوية اأقليات. تكملها حقوق وحريات اأخرى 
مثل حرية تكوين اجلمعيات10 وحرية قيام ات�ضالت يف دولة ما واحلفاظ 

8 انظر على �ضبيل املثال ق�ضية )Bączkowski and Others v. Poland )2006، �ص 5: “ي�ضمن الد�ضتور بكل تاأكيد كل حرية، ل حق، 
التجمع. لي�ص على الدولة فر�ص مثل هذا احلق: كل ما يجب عليها اأن تقوم به، هو ال�ضهر على اأن تتم هذه التجمعات ب�ضكل �ضلمي”.

9 على �ضبيل املثال، يحدد ت�رشيع طاجيك�ضتان »امل�ضاركون«، ويركز على دعم املعنيني بالأهداف التي ي�ضبو اإليه التجمع.

10  املادة 22 من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية، واملادة 11 من التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�ضان. لأمثلة اأخرى عن 
حتفظات غري مبا�رشة حول حرية التجمع، انظر لحقا الفقرة 107.
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التعبري14  وحرية  الدولية13  احلدود  عبور  وحرية  التنقل12  وحرية  عليها11 
وكذلك حرية التفكري واملعتقد والدين15. ويف هذا املجال، تكت�ضي حرية 
التجمع بهذا املعنى اأهمية اأ�ضا�ضية بغر�ص اإنعا�ص وكرامة وتنمية كل 

فرد وكذلك بغر�ص التقدم ورفاهية املجتمع16.

حماية احلق يف حرية التجمع ت�ضهل اأي�ضا تطبيق احلقوق الجتماعية   .4
والقت�ضادية )ومن بينها احلق يف العمل والدفاع عن امل�ضالح املهنية(، 
وكذلك مبا يُتعارَف على ت�ضميته »حقوق اجليل الثالث« )كاحلق يف بيئة 
الأهمية  على  الأوروبي  الحتاد  ميثاق  من   12 املادة  تركز  مثال،  نظيفة(. 
اخلا�ضة للحق يف حرية التجمع ال�ضلمي وتكوين اجلمعيات يف املجال 
ال�ضيا�ضي والنقابي واملدين17. اإ�ضافة اإلى ذلك، فاإن الأ�ضخا�ص الراغبني 
يف حماية وت�ضجيع امل�ضالح الجتماعية-القت�ضادية، اخلا�ضة بالتنمية 
)تّعد بحق غري منف�ضلة عن احلقوق املدنية وال�ضيا�ضية(، ميكن اأي�ضا اأن 
ي�ضريوا اإلى »احلق النقابي« الذي اعرُتِفت املادة 5 من امليثاق الجتماعي 
الأوروبي18، والتفاقية رقم 87 ملنظمة العمل الدولية حول احلرية النقابية 
وحماية احلق النقابي19. يجب دائما تف�ضري احلق يف عمل وطني ح�ضب 

هذه املعايري.

11  املادة 17 من التفاقية-الإطار ملجل�ص اأوروبا اخلا�ص بحماية الأقليات، التي ت�ضتوحي من الفقرات 4.32 و 6.32 من وثيقة كوبنهاغن 
ملنظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا.

12 املادة 12 من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية، واملادة 2 من الربوتوكول رقم 4 من التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�ضان.

13 انظر على �ضبيل املثال ق�ضية )Djavit An v. Turkey )2003(; Foka v. Turkey )2008. انظر اأي�ضا، لحقا، قيود غري مبا�رشة على 
حرية التجمع، الفقرة 107.

14 املادة 19 الفقرتني 2 و3 من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية، واملادة 10 من التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�ضان. ت�ضمل 
حرية التعبري حرية التعبري عن الآراء، وكذلك احل�ضول املعلومات اأو الأفكار اأو اإر�ضالها من دون اأن يكون هناك تدخل لل�ضلطات العامة، 
ومن دون اعتبار للحدود. تعرتف التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�ضان يف عدة جمالت بحرية التجمع وحرية التعبري ب�ضكل متكرر، وعمليا، 
 Djavit An v. الفقرتان 37 و51؛ وق�ضية ، Ezelin v. France )1991( ،تكون هاتان احلريتان مرتابطتني. انظر على �ضبيل املثال ق�ضية
 Öllinger الفقر ة 62؛ وق�ضية ، Christian Democratic People’s Party v. Moldova )2006(، الفقرة 39؛ وق�ضية ، Turkey )2003(

)v. Austria )2006 ، الفقرة 38.

15 املادة 18 من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية، واملادة 9 من التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�ضان.

16 انظر تقرير حول العن�رشية والإعالم. اإعداد املقرر اخلا�ص لالأمم املتحدة حلرية الراأي والتعبري، ممثل منظمة الأمم والتعاون يف اأوروبا 
حلرية الإعالم واملقرر اخلا�ص ملنظمة الدول الأمريكية حلرية التعبري. وانظر اأي�ضا:

 Fenwick، Helen ‘The Right to Protest، the Human Rights Act and the Margin of Appreciation’ )1999( 62 Modern Law
.Review 491 at 492-3

17 انظر ق�ضية )Enerji Yapi-Yol Sen v. Turkey )2009، حيث اعتربت الغرفة الكربى للمحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان اأن امل�ضاركة 
يف يوم اإ�رشاب، هو حق لأع�ضاء نقابة يف ممار�ضة حرية التجمع ال�ضلمي. بالإ�ضافة اإلى ذلك، وحتى لو مل يكن حق الإ�رشاب مطلقا، 

فاإن املنع الكامل للقيام باإ�رشاب - يتعلق بكل املوظفني - ي�ضكل اإجراءا مبالغا فيه مع اأنه ل يتعلق بحاجة اجتماعية اأ�ضا�ضية.

18 يف ن�ضخته املّعدلة )STE No.163( تاريخ 3 اأيار/مايو 1996.

19  اأ�ضار املوؤمتر الدويل للعمل، يف قرار اتخذه يف دورته 54 املنعقدة عام 1970، اإلى اأن حرية التجمع )من بني حريات اأخرى( »�رشورية 
للممار�ضة الطبيعية للحقوق النقابية«. انظر »احلرية النقابية ونقا�ضات جماعية: قرار عام 1970 املتعلق باحلقوق النقابية وعالقتهم 
باحلريات املدنية« )وثيقة رقم 251994G16(. انظر درا�ضة مثال عملي الوثيقة التي اأعدتها جلنة اخلرباء لتطبيق اتفاقيات وتو�ضيات 
منظمة العمل الدولية )CEACR( وعنوانها: مالحظات فردية تتعلق باتفاقية )رقم 87( حول احلرية النقابية وحماية احلق النقابي. 
1948 )رقم 87( مالوي )ت�ضديق رقم 062006MW108، نُ�رش عام 2006(: »اللجنة ت�ضجل )...( اأن حرية التجمع والتظاهر ت�ضكل جانبا 
اأ�ضا�ص للحقوق النقابية و )...( يجب على ال�ضلطات اأن متتنع عن كل تدخل ميكن اأن يّحد من هذا احلق اأو يوؤثر على املمار�ضة القانونية، 

مع التحرز من اأن ممار�ضة هذه احلقوق ل ي�ضكل تهديدا خطريا ومبا�رشا للنظام العام )...(«.

ت�ضتوقف  الإعالم،  قبل  من  كامل  ب�ضكل  مغطاة  تكون  اأن  ب�رشط   .5
اإّن  كله.  العامل  وكذلك  والوطني  املحلي  اجلمهور  العامة  التجمعات 
حرية التجمع يف البلدان التي لالإعالم فيها اإمكانيات حمدودة اأو تكون 
النظر حول  يلفتوا  اأن  الراغبني  بالن�ضبة لالأ�ضخا�ص  حمل قيود، حيوية 
اأهمية  املعلومات  الإمكانية يف جمال  تو�ضح هذه  املحلية.  امل�ضكالت 

حرية التجمع على �ضوء وجود تغيري.

غالبا ما تت�ضف التجمعات العمومية باأهمية ومغزى متعاظمني اأوقاَت   .6
واملر�ضحون  ال�ضيا�ضية،  الأحزاب  ت�ضعى  عندما  اآخر،  مبعنى  النتخابات، 
اأو جمموعات اأو منظمات اأخرى اإلى �رشح وجهات نظرهم و�ضمان دعم 
لهم )ملزيد من التفا�ضيل، انظر لحقا الفقرة 107(20. ل يجب اأن تكون 
الإجراءات القانونية املنا�ضبة اأكرث ت�ضددا يف نطاق تنظيم طبيعي يتعلق 
بحرية التجمع، ول يجب اأن تكون �رشورية لعقد التجمعات التي تنظم 
اأو مبا�رشة بعدها، حتى ولو كانت التوترات ب�ضكل  خالل فرتة انتخابية 
بالقانون  يُكتفى  اأن  يجب  بالعك�ص،  الفرتة.  هذه  يف  ظهورا  اأكرث  عام 
العام اخلا�ص بالتجمعات لتغطية تلك التجمعات التي يتم تنظيمها 
يف جمال احلمالت النتخابية ومن بينها تنظيم اأحداث عمومية تكون 
�ضيا�ضي  لتجمع  واملفتوح  احلر  التعبري  يت�ضف  منها21.  يتجزء  ل  جزءا 

باأهمية خا�ضة حلماية حقوق الإن�ضان.

�ضالح  يف  ت�ضّب  يف  اأنها  جانب  اإلى  بحرية،  التجمع  على  القدرة  اإّن   .7
لتاأ�ضي�ص جمتمع متعدد  اأ�ضا�ضية  اأهمية  اأي�ضا  الدميقراطية، تكت�ضي 
ومعتقدات  اأ�ضول  لها  التي  املجموعات  ت�ضتطيع  حيث  ومت�ضامح 
وممار�ضات اأو �ضيا�ضيات خمتلفة - مبعنى اآخر متعاك�ضة - اأن تعي�ص مع 
بع�ضها البع�ص ب�ضالم. كذلك ل تلزم حرية التفكري وال�ضمري والدين 
ال�ضلطات »بعدم رفع اأ�ضباب التوتر بغر�ص حمو التعددية، واإمّنا بال�ضهر 

20  تعلقت عدة ق�ضايا على �ضبيل املثال بتنظيم املظاهرات املرتبطة بالنتخابات يف مولدافيا يف عام 2009. انظر، على �ضبيل املثال، 
الق�ضية رقم 09/29837، تقدم بها )رادو بوبا Radu Popa( �ضد مولدافيا يف 8/8/2009؛ الق�ضية رقم 09/24163 تقدم بها )�ضريجيو 
 Stati Marinescu( �ضد مولدافيا يف 11/5/2009؛ الق�ضية رقم 09/19828 تقدم بها )�ضتاتي وماريني�ضكوSergiu Mocanu موكانو
(، �ضد مولدافيا يف 16/4/2009. انظر اأي�ضا، الق�ضية رقم 05/43546، وق�ضية رقم 06/844 تقدم بهما تباعا )بوري�ص همولوفي�ص 
Boris Hmelevschi(، و)فالدميري مو�ضكاليفVladimir Moscalev(، �ضد مولدافيا بتاريخ 1 و8/12/2005 )ق�ضايا تتعلق اأي�ضا بال�ضوؤال 

عن عالمات غري م�ضجلة(.

�ضالح،  دون  من  �ضلمي،  ب�ضكل  للتجمع  املواطنني  بحق  املتعلق  القانون  تعديالت  حول  امل�ضرتك  الراأي  املثال،  �ضبيل  على  انظر    21
والتجمع، والتظاهر احلر جلمهورية قريغيز�ضتان. راأي رقمFOA – KYR/111/2008، تاريخ 27/6/2008، ميكن الإطالع عليه على الرابط:

http://www.legislationline.org/download/action/download/id/824/file/test.pdf

انظر اأي�ضا، تقرير مهمة مراقبة النتخابات ملنظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا يف جمهورية قريغيز�ضتان، انتخابات رئا�ضية، 23/7/2009: 
و�ضع حالة الأولية واخلامتة، �ص 3؛ اللجنة املعنية بحقوق الإن�ضان التابعة للالأمم املتحدة، مالحظات ختامية للجنة املعنية بحقوق 
الإن�ضان: جمهورية مولدافيا CCPR/C/MDA/CO/2،، تاريخ 4/11/2009، الفقرة 8 )د(، حيث اأن هذه اللجنة - ت�ضري اإلى تظاهرات ما 
بعد النتخابات يف �ضهر ني�ضان/اأبريل -2009 �رشحت اأنه: “يجب على الدولة الطرف )...( )د( �ضمان احرتام حق حرية التجمع ال�ضلمي 
التي كر�ضتها املادة 21 من العهد، وبخا�ضة �ضمان تنفيذ القانون 2008 حول التجمعات وقيام و�ضائل الوقاية وتكوين منا�ضب ي�ضمح 
بتجنب اأن حتدث تلك املخالفات حلقوق الإن�ضان من قبل قوات الأمن ول اأن تتكرر يف امل�ضتقبل”: اللجنة املعنية بحقوق الإن�ضان التابعة 
لالأمم املتحدة. مالحظات نهائية للجنة املعنية بحقوق الإن�ضان: اأذربيجان CCPR/C/AZE/CO/3 تاريخ 13/8/2009، الفقرتني 16 

و17.
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على اأن تت�ضامح املجموعات املتناف�ضة فيما بينها«22. اإ�ضافة اإلى ذلك،   
اأهمية  تويل  باأنها  �رشحت  قد  الإن�ضان  حلقوق  الأوروبية  املحكمة  فاإن 
اأّن  )...( مع   « املنفتحة للمجتمع:  والروح  والت�ضامح،  للتعددية،  خا�ضة 
م�ضالح الأفراد يجب اأحيانا اأن تخ�ضع مل�ضالح اجلماعة، فاإن الدميقراطية 
لراأي الأغلبية، ولكنها تطلب توازنا ي�ضمن  اإلى تف�ضيل دائم  ل تقود 

لالأقلية معاملة عادلة تتجنب كل تع�ضف من موقف مهيمن«23.

2. تنظيم حرية التجمع ال�سلمي

الإطار القانوين

املعايري الدولية والإقليمية

التفاقيات  ت�ضكل جزءا من  الفقرة  عّرفتها هذه  التي  احلقوق  م�ضادر   .8
الأكرث اأهمية التي اأ�ضار اإليها مكتب الدميقراطية واملوؤ�ض�ضات وحقوق 
املعايري  تعتمد  ما.  ت�رشيع  �ضوء  على  درا�ضتها  عند   )BIDD( الإن�ضان 
وثيقتني  على  اأ�ضا�ضا  التجمع  بحرية  اخلا�ضة  والإقليمية  الدولية 
 ،24)ICCPR( قانونيتني: العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية
 ،)ECHR( والتفاقية الأوروبية حلماية حقوق الإن�ضان وحرياته الأ�ضا�ضية

وبروتوكولتها الختيارية25. تت�ضف اأي�ضا التفاقية الأمريكية حلقوق 

22 فقرة 30. يف مثل هذه الظروف، املادة 11 يجب تف�ضريها على �ضوء املادة 9 )انظر الفقرات 20 و44 من نف�ص القرار(. �رشح اأي�ضا 
ق�ضاة �ضرتا�ضبورغ يف الفقرة 31: »لن يتوافق مع القيم ال�ضمنية لالتفاقية واأن ممار�ضة احلقوق التي ت�ضري اإليها هذه الوثيقة من قبل 

جمموعة اأقلية يعتمد قبولها على راأي الأغلبية« )ترجمة غري ر�ضمية(.

23 انظر خا�ضة ق�ضية )Bączkowski and Others v. Poland )2007 ، الفقرة 30. يف مثل هذه الظروف، املادة11 يجب تف�ضريها على 
لن يكون من�ضجما مع  �ضوء املادة 9 )انظر فقرات 20 و44 من نف�ص القرار(. و�رشح اأي�ضا ق�ضاة �ضرتا�ضبورغ بخ�ضو�ص الفقرة 31: “ 
القيم التي ت�ضمنها التفاقية اأن تكون ممار�ضة احلقوق التي تن�ص عليها هذه الوثيقة من قبل جمموعة اأقلية يخ�ضع قبولها لراأي 

الأغلبية” )ترجمة غري ر�ضمية(.

24 الإعالن العاملي حلقوق الإن�ضان )UDHR( اعتمدته اجلمعية العامة لالأمم املتحدة عام 1948، هو وثيقة كا�ضفة اأكرث منها اإلزامية. 
العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق القت�ضادية والجتماعية والثقافية والعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية )ICCPR(، وكذلك 
بروتوكوله الختياري الأول، مت اعتمادها عام 1966بغر�ص منح تاأثري للمبادئ التي ن�ص عليها الإعالن العاملي حلقوق الإن�ضان. وت�ضكل 
 .)The International Bill of Human Rights( الإن�ضان«  حلقوق  الدولية  “ال�رشعة  تن�ضميتها  الأحرى  من  جمموعة  الثالث  الوثائق 
يت�ضمن العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية معايري اأ�ضا�ضية عاملية مقبولة يف نطاق احلقوق املدنية وال�ضيا�ضية. ترتتب 
على دولة �ضادقت على العهد اأو ان�ضمت اإليه التزامات مبجرد اأن ت�ضبح هذه الدولة طرفا يف هذه الوثيقة. تتم مراقبة تطبيق هذا 
العهد من قبل الدول الأطراف عن طريق جلنة موؤلفة من خرباء م�ضتقلني: اللجنة املعنية حلقوق الإن�ضان لالأمم املتحدة. على كل 
الدول الأطراف اأن تقدم ب�ضكل دوري تقارير للجنة حول طريقة تطبيقها للحقوق. ومبقت�ضى املادة 41 من العهد، فاللجنة خمت�ضة 
اأي�ضا بدرا�ضة ال�ضكاوى احلكومية.هذا، وقد واإّن الربوتوكول الأول الختياري امل�ضاف اإلى العهد يعطي اللجنة �ضلطة درا�ضة ال�ضكاوى 

الفردية التي تتهم بوقوع انتهاكات للعهد من قبل دولة طرف يف هذا الربوتوكول. وملزيد من التفا�ضيل، انظر امللحق اأ.

25  ت�ضكل التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�ضان اتفاقية حماية حقوق الإن�ضان الأكرث كمال والأكرث تطبيقا يف اأوروبا. مت فتحها 
للتوقيع عام 1950. يجب على كل الدول الأع�ضاء يف جمل�ص اأوروبا الت�ضديق عليها اأثناء مهلة �ضنة اعتبارا من تاريخ ان�ضمامهم اإلى 
هذه املنظمة. تن�ص التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�ضان على عدة حقوق وحريات اأ�ضا�ضية تلتزم الدول الأطراف فيها ب�ضمان ممار�ضة 
كل �ضخ�ص يخ�ضع لق�ضائها لهذه احلقوق واحلريات. تدر�ص املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان ومقرها �ضرتا�ضبورغ ال�ضكاوى الفردية 
اأوروبا اإعطاء راأي ا�ضت�ضاري يتعلق بتف�ضري التفاقية الأوروبية  واحلكومية. ميكن للمحكمة اأي�ضا وبناء على طلب جلنة وزراء جمل�ص 

حلقوق الإن�ضان وبروتوكولتها. وملزيد من التفا�ضيل، انظر امللحق اأ.

الإن�ضان باأهمية خا�ضة بالن�ضبة لأع�ضاء منظمة الدول الأمريكية26.   
جند من بني التفاقيات املنا�ضبة الأخرى اتفاقية الأمم املتحدة اخلا�ضة 
بحقوق الطفل، ميثاق احلقوق الأ�ضا�ضية لالحتاد الأوروبي، اتفاقية حقوق 
 .27)CEI )اتفاقية  امل�ضتقلة  الدول  لحتاد  الأ�ضا�ضية  واحلريات  الإن�ضان 

نعر�ص املواد الأ�ضا�ضية اخلا�ضة بحق التجمع ال�ضلمي لحقا:

املادة 20 )1(، الإعالن العاملي حلقوق الإن�صان
لكل �ضخ�ص احلق يف حرية ال�ضرتاك يف الجتماعات واجلمعيات ال�ضلمية28.

املادة 21، العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�صيا�صية
يكون احلق يف التجمع ال�ضلمي معرتفا به. ول يجوز اأن يو�ضع من القيود 
التي تفر�ص طبقا للقانون وت�ضكل تدابري  اإل تلك  على ممار�ضة هذا احلق 
�رشورية، يف جمتمع دميقراطي، ل�ضيانة الأمن القومي اأو ال�ضالمة العامة 
اأو النظام العام اأو حماية ال�ضحة العامة اأو الآداب العامة اأو حماية حقوق 

الآخرين وحرياتهم.

املادة 15، التفاقية اخلا�صة بحقوق الطفل
1 - تعرتف الدول الأطراف بحقوق الطفل يف حرية تكوين اجلمعيات وفى 

حرية الجتماع ال�ضلمي.
2 - ل يجوز تقييد ممار�ضة هذه احلقوق باأية قيود غري القيود املفرو�ضة طبقا 
الأمن  ل�ضيانة  دميقراطي  جمتمع  يف  ال�رشورة  تقت�ضيها  والتي  للقانون 
الوطني اأو ال�ضالمة العامة اأو النظام العام، اأو حلماية ال�ضحة العامة اأو 

الآداب العامة اأو حلماية حقوق الغري وحرياتهم.

املادة 11، التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�صان
1 - لكل �ضـخ�ص احلـق يف حـرية امل�ضـاركة يف الجتمـاعات ال�ضـلمية، 
ويف حـرية تكـوين اجلمعيـات. وي�ضـمل هذا احلق حـرية اإن�ضـاء النقابات 

مع الآخرين، والن�ضمام اإليها للدفاع عن م�ضـاحله.
2 - ل يجوز اإخ�ضاع ممار�ضـة هذه احلقـوق اإلّ للقيـود التي يحـددها القانون 
الوطن  �ضـالمة  تدابري �ضـرورية حلفـظ  دميقراطي  تّعد يف جمتمع  والتي 
واأرا�ضـيه، والأمن العام وحمـاية النظـام، ومنع اجلرميـة، وحمـاية ال�ضـحة 

26 تن�ص املادة 44 من التفاقية الأمريكية حلقوق الإن�ضان على ما يلي: »يحق لأي �ضخ�ص اأو جماعة اأو اأية هيئة غري حكومية معرتف 
بها قانونيا يف دولة اأو اأكرث من الدول الأع�ضاء يف املنظمة، اأن ترفع اإلى اللجنة عرائ�ص تت�ضمن �ضجبا اأو �ضكاوى �ضد خرق لهذه 

التفاقية من قبل دولة طرف«. وملزيد من التفا�ضيل، انظر امللحق اأ.
27  مت فتح اتفاقية حقوق الإن�ضان واحلريات الأ�ضا�ضية لحتاد الدول امل�ضتقلة )اتفاقية CEI( للتوقيع بتاريخ 26/5/1995 ودخلت حيز 
التنفيذ بتاريخ 11/8/1998. وقعت عليها �ضبع دول من اأ�ضل 12 دولة اأع�ضاء يف الحتاد )اأرمينيا، رو�ضيا البي�ضاء، جورجيا، كازك�ضتان، 
مولدافيا، رو�ضيا، �ضي�ضان( و�ضادقت عليها رو�ضيا البي�ضاء، وكازاخ�ضتان، ورو�ضيا، وطاحك�ضتان. انظر لحقا، وعلى �ضبيل املثال، قرار 
تاريخ 2/6/2004 اخلا�ص ب�ضالحية املحكمة )الأوروبية حلقوق الإن�ضان( لتخاذ راأي ا�ضت�ضاري حول التو�ضية اخلا�ضة: »ان�ضجام اتفاقية 

حقوق الإن�ضان واحلريات الأ�ضا�ضية لحتاد الدول امل�ضتقلة والتفاقية الأوروبية حلقوق الإن�ضان«.

28 انظر املادة 29 من الإعالن العاملي حلقوق الإن�ضان، وعلى �ضبيل املثال ال�رشط الذي ي�ضمح بتقيد احلقوق وممار�ضة احلريات.
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والأخالق، وحمـاية حقـوق الآخرين وحرياتـهم. ل متنـع هذه املـادة من فر�ص 
قيـود قانونيـة على ممار�ضـة اأفراد القـوات امل�ضـلحة اأو ال�ضـرطة اأو اإدارة 

الدولـة لهذه احلقـوق.

املادة 15، التفاقية الأمريكية حلقوق الإن�صان
حق الجتماع ال�ضلمي، بدون �ضالح، هو حق معرتف به. ول يجوز فر�ص قيود 
على ممار�ضة هذا احلق اإل تلك املفرو�ضة طبقا للقانون والتي ت�ضّكل تدابري 
�رشورية، يف جمتمع دميقراطي مل�ضلحة الأمن القومي اأو ال�ضالمة العامة 
حقوق  اأو  العامة  الأخالق  اأو  العامة  ال�ضحة  حلماية  اأو  العام،  النظام  اأو 

الآخرين وحرياتهم.

املادة 12، ميثاق احلقوق الأ�صا�صية لالإحتاد الأوروبي
1 - لكل �ضخ�ص احلق يف حرية التجمع ال�ضلمي وحرية التجمع على كل 
امل�ضتويات، وبخا�ضة يف املجالت ال�ضيا�ضية، والنقابية، واملدنية، مما ينتج 
عنه حق كل �ضخ�ص اأن يوؤ�ض�ص مع اآخرين نقابات واأن ين�ضم اإليها للدفاع 

عن م�ضاحلهم.
الإرادة  بالتعبري عن  ال�ضيا�ضية على م�ضتوى الحتاد  الأحزاب  2 - ت�ضاهم 

ال�ضيا�ضية ملواطني اأو مواطنات الحتاد.

امل�صتقلة  الدول  لحتاد  الأ�صا�صية  واحلريات  الإن�صان  حقوق  اتفاقية   ،12 املادة 
)CEI اتفاقية(

وله  الجتماع،  وحرية  ال�ضلمي  التجمع  حرية  احلق يف  �ضخ�ص  لكل   -  1
احلق خا�ضة بتكوين نقابات مع اآخرين والن�ضمام اإلى نقابات للدفاع عن 

م�ضاحلهم.
2 - ل تخ�ضع ممار�ضة هذه احلقوق لقيود غري تلك التي يقررها القانون، وتكون 
�رشورية يف جمتمع دميقراطي مل�ضلحة الأمن القومي اأو ال�ضالمة العامة اأو 
النظام العام، اأو حلماية ال�ضحة العامة اأو الأخالق العامة اأو حقوق الآخرين 
وحرياتهم. ل متنع هذه املادة من فر�ص قيود قانونية على ممار�ضة هذه احلقوق 

من قبل اأع�ضاء القوات امل�ضلحة، اأو ال�رشطة اأو اإدارة الدولة.

وثيقة كوبنهاغن ملنظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا لعام 1999
)الدول امل�ضاركة اتفقت على ما يلي(:

2.9 لكل �ضخ�ص احلق يف تنظيم التجمعات واملظاهرات ال�ضلمية. كل قيد 
ميكن اأن يتعلق مبمار�ضة هذه احلقوق يجب اأن ين�ص عليه القانون واأن يكون 

متوافقا مع املعايري الدولية املقبولة عموما.

التي  الجتهادات  من  والوثائق  التفاقيات  هذه  مغزى  جهة،  من  ينبع،   .9
�ضاغتها هيئات الرقابة بالرتتيب التايل: اللجنة املعنية حلقوق الإن�ضان 
لالأمم املتحدة29، املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان30، واللجنة الأمريكية 
تف�ضري  ثقلها يف جمال  لها  الق�ضائية  الهيئات  هذه  الإن�ضان.  حلقوق 
املكلفون  الأ�ضخا�ص  بو�ضوح  اأن يفهمها  والتي يجب  املنا�ضبة  املعايري 
نو�ضي  وعليه،  التجمع.  بحرية  اخلا�ضة  الوطنية  القوانني  بتطبيق 
احلكومات بال�ضهر على اأن يرُتجم كل قرار هام ويُوزع على نطاق وا�ضع31.

تنظيم حرية التجمع ال�سلمي يف القانون الوطني

يجب اأن ت�ضتفيد حرية التجمع ال�ضلمي من حماية د�ضتورية تت�ضمن   .10
الإيجابي  واللتزام  احلق  هذا  على  ب�رشاحة  ين�ص  اإعالنا  الأقل  على 
بحمايته. كما يجب �ضياغة ن�ص د�ضتوري ي�ضمن عدالة الإجراءات التي 
املواد  تن�ص  اأن  ذلك،  مع  يجب،  ل  بها.  املعرتف  احلقوق  بتحديد  ت�ضمح 
اإذا  ذلك،  اإلى  بالإ�ضافة  خا�ضة.  اإجراءات  اأو  تفا�ضيل  على  الد�ضتورية 
مل ين�ص الد�ضتور ب�ضكل �رشيح على مبادئ العدل والتنا�ضبية، فغالبا 
وميكن،  تعميمي،  بطابع  التجمع  بحرية  املتعلقة  املواد  هذه  تت�ضم  ما 
بالتايل، اإعطاء ال�ضلطات �ضلطة تقديرية كبرية ت�ضكل خطورة متنامية 

مبمار�ضة التع�ضف.

يتعلق  خا�ص  قانون  باإ�ضدار  ملزمة  امل�ضاركة  الدول  تكن  واإن مل  حتى   .11
احلماية  ملحوظ  ب�ضكل  يّقوي  اأن  القانون  لهذا  ميكن  التجمع،  بحرية 
�ضد التدخالت التع�ضفية بخ�ضو�ص احلق يف حرية التجمع ال�ضلمي32. 
ومع ذلك، يعطي كل ت�رشيع على هذا ال�ضكل حماية وا�ضعة جدا حلرية 
التجمع، مع اأن حُتّدد ب�ضكل �ضيق نوعية التجمعات التي ميكن اأن تربر 
م�ضتوى معّينا للتنظيمات. لن تكفي الإ�ضارة اإلى اأنه، يف جمتمع منفتح، 

29 انظر:.
 Nowak، M. U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary )2nd ed.; Kehl: N.P. Engel: 2005( at 481-494;
 Joseph، S.، Schultz، J.، and Castan، M. The International Covenant on Civil and Political Rights )2nd ed.; New York: OUP:

2004( at 568-575.

30  انظر، على �ضبيل املثال، منظمة الدول الأمريكية:
 Annual Report of the Office of the Special Rapporteur for Freedom of Expression )2005(، Chapter 5، ‘Public Demonstrations
as an exercise of freedom of expression and freedom of assembly’. Available online at: http://www.cidh.oas.org/relatoria/

 showarticle.asp?artID=662&lID=1 ; U.N. Doc. A/62/225 Human Rights Defenders: Note by the Secretary-General، 13
 August 2007، Section D at pp.8-14: ‘Monitoring the right to protest at the regional level: jurisprudence and positions of

  regional mechanisms.’ Available online at: http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/4732dbaf2.pdf

 Stankov and the United Macedonian Organisation 31 على �ضبيل املثال، بعد قرار املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان بق�ضية
Ilinden v. Bulgaria )2001(،، اأر�ضل وزير العدل البلغاري ن�ص هذا القرار - مرتجم اإلى البلغارية ومرفق بر�ضالة تعميمية – اإلى عمدات 
http:// :املدن املعنية لإعالم املحاكم وال�رشطة بالتف�ضري اجلديد وامللزم بالقانون، ون�رش الوزير اأي�ضا الرتجمة البلغارية للقرار على موقع

 ISSN(  .49-50 28/2/2005، �ص   –  1/12/2004  ،64 رقم  الإن�ضان،  www.mjeli.government.bg/. انظر ن�رشة معلومات حول حقوق 
http://www.coe.int/T/E/Human_Rights/ :9618-1608(، وميكن الإطالع على هذه الوثيقة كما هي على الرابط H/Inf )2005

.hrib64e.pdf

القانون من  يلزم يف �ضفات مثل هذا  وتتعلق مبا   39 Mkrtchyan v. Armenia )2007(الفقرة  املثال، ق�ضية   انظر على �ضبيل   32
ا�ضتيفاء ل�رشورة التوقع.
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تقنينات.  مو�ِضع  تكون  اأن  يجب  ل  التي  التجمعات  اأنواع  هي  كثرية 
ت�ضتطيع اأي�ضا مواد قانون حمدد اأن تخدم التوجه اإلى ا�ضتخدام قرارات 
اأو  دول  فعدة  بالتايل،  التنظيم.  �ضلطات  قبل  ب�ضكل جيد من  معللة 
�ضلطات حملية ت�ضدر ت�رشيعا يتعلق خا�ضة بالتجمعات العامة وتتم 
اإ�ضافته اإلى ال�ضمانات الد�ضتورية33. ل ينبغي اأبدا اأن يكون الهدف من 
ذلك الت�رشيع منع ممار�ضة احلق الد�ضتوري يف حرية التجمع، بل بالعك�ص، 
ت�ضهيل ممار�ضة هذا احلق و�ضمان حمايته. من وجهة النظر هذه، يّعد 
اأ�ضا�ضيا كل قانون خا�ص يتجنب قيام نظام بريوقراطي اأو تنظيمي مبالغ 
فيه. هذه اخلطورة قائمة بالفعل يف عدة دول وانتقدتها جلنة البندقية34. 
ي�ضتطيع مع ذلك ت�رشيع منا�ضب اأن يقي من زيادة التنظيمات يف هذا 

املجال.

التجمع متطابقة  تنظم حرية  التي  الوطنية  القوانني  اأن تكون  يجب   .12
مع ما �ضادقت عليه الدولة املعنية من �ضكوك دولية. كما يجب اأي�ضا 
اأن تتم �ضياغتها وتف�ضريها وتطبيقها ح�ضب الجتهادات واملمار�ضات 
الدولية والإقليمية املنا�ضبة واجليدة. يرتكز تطبيق هذه القوانني اأ�ضا�ضا 
جهاز  وعلى  �ضحيح  ب�ضكل  ومدربة  نزيهه  �رشطة  خدمات  وجود  على 

ق�ضائي م�ضتقل.

اإ�ضافة اإلى ذلك، تتطلب دولة القانون وجود قوانني ثابتة و�ضفافة، وتعديل   .13
القوانني الذي يتم كرد فعل على اأحداث بعينها وتنتج عنه، باخل�ضو�ص، 
يف الغالب تعديالت جزئية وخمت�رشة وما�ّضة بحماية احلقوق والندماج 
القانونية  الوثائق  حمررو  ي�ضت�ضري  اأن  يجب  قانوين.  نطاق  يف  العام 
املجموعات  اأو  الآخرين  والأ�ضخا�ص  بتطبيقها  تاأثرا  الأكرث  الأ�ضخا�ص 
املوجودة يف اخلط الأول )وبخا�ضة املنظمات املتخ�ض�ضة يف جمال حماية 
حقوق الإن�ضان(. يجب اعتبار هذه ال�ضت�ضارة على اأنها جزء ل يتجزء من 
اإجراءات �ضياغة القوانني. لهذه الغاية، قد يكون من املفيد اأن يُفر�ص 
على ال�ضلطة املخت�ضة اإلزام قانوين باإعادة درا�ضة القوانني ب�ضكل دوري 

على �ضوء التطبيق وعمليا اقرتاح تو�ضيات بغر�ص تعديلها.

33 �ضاغت اأوكرانيا على �ضبيل املثال ولأول مرة قانونا يتعلق باملظاهرات. اأقرت كو�ضفو ب�رشورة وجود وثائق قانونية وا�ضحة خا�ضة 
بالتجمعات العامة: انظر الوثيقة املرجعية UN Doc. A/HRC/7/28/Add.3، تقرير املمثل اخلا�ص لالأمني العام لالأمم املتحدة فيما 
يتعلق بو�ضع املدافعني عن حقوق الإن�ضان، ال�ضيدة هينا جيالين، مهمة �رشبيا، ومعها كو�ضوفو )4/3/2008(، الفقرة 111: »اعتمد 
برملان كو�ضوفو، وقت الزيارة، قانونا يتعلق بالتجمعات العامة، ومت اإخ�ضاعها للدرا�ضة من قبل مكتب قانوين MINUK. مت تبليغ املمثل 
اخلا�ص لحقا باأن القانون ل ميكن اعتماده لأن الت�رشيع يف هذا املجال ل يّعد من بني �ضالحيات برملان كو�ضوفو. الت�رشيع املطبق حول 
حرية التجمع هو اإذن قانون اعتمد عام 1981 فيما كان يُ�ضمى اجلمهورية ال�ضرتاكية الفيدرالية ليوغ�ضالفيا )...(. دعت املمثلة اخلا�ضة 
ال�ضلطات اإلى اعتماد ت�رشيع منا�ضب حول حرية التجمع ال�ضلمي فورا. اإن ت�ضيعا منا�ضبا يطبق بدقة هو اأ�ضا�ضي لتجنب العودة 
اإلى الأحداث الكارثية التي حدثت يف 10 �ضباط/فرباير 2007. اقرتحت املمثلة اخلا�ضة العودة اإلى املبادئ التوجيهية حول حرية التجمع 
ال�ضلمي التي ن�رشها مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان )BIDDH( يف منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا بغر�ص تطبيق 
الت�رشيع يف هذا املجال. وي�ضري اأي�ضا اإلى التو�ضيات التي ت�ضمنتها تقارير اجلمعية العامة عام 2006 و2007، والتي تتعلق اأ�ضا�ضا بحرية 

التجمع ال�ضلمي وحق التظاهر يف جمال هذه احلرية. )ترجمة غري ر�ضمية(.

.CDL-AD)2005(040، Point 12.  34

حرية التجمع ال�سلمي يف اإطار حقوق وحريات اأخرى

بحرية  املتعلقة  القوانني  �ضياغة  على  للقائمني  اأي�ضا،  الأ�ضا�ضي  من   .14
التجمع ال�ضلمي وتطبيقها، اأن يولوا العالقة بني احلقوق واحلريات التي 
ت�ضتحقه  ما  الإن�ضان  حلقوق  والإقليمية  الدولية  املعايري  عليها  تن�ص 
ي�ضبب  ال�ضلمي  التجمع  حرية  حق  على  القيود  فر�ص  اإن  اأهمية.  من 
يف الواقع، وب�ضكل كبري، �رشرا حلقوق حريات التجمع والتعبري والتفكري 
الأخرى، يجب  اأ�ضئلة تتعلق بهذه احلقوق  تربز  والدين. عندما  وال�ضمري 
 .)lex specialis( درا�ضة الأ�ضئلة املادية يف نطاق احلق الأن�ضب نظرا للواقع
يجب اعتبار احلقوق الأخرى مكملة )lex generalis(35. يبدو ذا مغزى، يف 
قراءة  يجب  الإن�ضان،  حلقوق  الأوروبية  املحكمة  وبح�ضب  النطاق،  هذا 
التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�ضان ككل، وتطبيق مادة بعينها ويجب اأن 

يكون التطبيق موافقا لروح التفاقية36.

متت الإ�ضارة اإلى ال�ضفة الإلزامية لعتماد مقاربة يف جمال حرية التجمع   .15
من قبل الن�ضو�ص اخلا�ضة »ه�ضم احلقوق« التي تن�ص عليها املادة 30 
اخلا�ص  الدويل  العهد  5 من  واملادة  الإن�ضان،  العاملي حلقوق  الإعالن  من 
حلقوق  الأوروبية  التفاقية  من   17 واملادة  وال�ضيا�ضية،  املدنية  باحلقوق 
الإن�ضان37. وكما �ضيتم �رشحه مبزيد من التف�ضيل اأكرث يف الفقرة 96، 
وبخا�ضة يف �ضياق هذه الوثيقة، فاإن امل�ضاركني يف جتمع عام يت�ضف 
بالعداء الوطني اأو العرقي اأو الديني ي�ضكل دعوة اإلى التمييز اأو الكراهية 
اأو العنف، وينظر اإليه على اأنه تنازل عن حماية حقوقهم يف التعبري كما 
ن�ضت عليها التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�ضان والعهد الدويل اخلا�ص 

باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية.

املادة 30، الإعالن العاملي حلقوق الإن�صان

املادة 30 الإعالن العاملي حلقوق الإن�صان
على  انطواءه  يفيد  نحو  على  تاأويله  يجوز  ن�ص  اأي  الإعالن  هذا  لي�ص يف 
تخويل اأية دولة اأو جماعة، اأو اأي فرد، اأي حق يف القيام باأي ن�ضاط اأو باأي 

فعل يهدف اإلى ه�ضم اأي من احلقوق واحلريات املن�ضو�ص عليها فيه.
  35انظر، على �ضبيل املثال، ق�ضية )Ezelin v. France )1991، الفقرة 35. وهكذا، اإذا كان احلق يف التجمع ال�ضلمي يّعد يعلو على غريه 
) lex specialis ( يف ق�ضية معينة، فلن يُعقل حلكمة اأن ترى ب�ضاأن ق�ضية اأّن هناك انتهاكا للحق يف التعبري اإذا �ضبق لها، فيما يتعلق 
بنف�ص الوقائع، اأن ن�ضت على غياب انتهاك للحق يف حرية التجمع ال�ضلمي. لقد مت التطرق لهذا املو�ضوع من قبل ال�ضيد كورت 

Kivenmaa v. Finland )1994( CCPR/C/50/D/412/1990، at para. 3.5. من خالل راأيه املخالف يف ق�ضية Kurt Hemdl هومدي

36  انظر ق�ضية )Otto-Preminger-Institut v. Austria )1994 الفقرة 47.

37  انظر، على �ضبيل املثال ق�ضية، )2008( Vajnai v. Hungary ، الفقرات 26-20 )حيث حلل ق�ضاة �ضرتا�ضبورغ الجتهادات اخلا�ضة 
باملادة 17 من التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�ضان وتو�ضلوا اإلى نتيجة مفادها اأن تقدمي �ضكوى ل ي�ضكل تع�ضفا با�ضتعمال حق اللجوء 

اإلى ال�ضكاوى عمال مبا تن�ص عليه املادة 17(. وعلى نف�ص الن�ضق، ل ميكن تطبيق املادة 17 يف ق�ضايا:
 Soulas v. France )2008(، Association of Citizens Radko & Paunkovski v. the former Yugoslav Republic of Macedonia )1999(

at para.77.
يتوافق املوقف املعتمد يف هذه الق�ضايا مع النتائج املعتمدة يف ق�ضايا 

 Glimmerveen and Hagenbeek v. the Netherlands )1979(; Garaudy v. France )2003(; Lehideux and Isorni v. France )1998(.
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املادة 5، العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�صيا�صية
-1 لي�ص يف هذا العهد اأي حكم يجوز تاأويله على نحو يفيد انطواءه على 
حق لأي دولة اأو جماعة اأو �ضخ�ص مببا�رشة اأي ن�ضاط اأو القيام باأي عمل 
يهدف اإلى اإهدار اأي من احلقوق اأو احلريات املعرتف بها يف هذا العهد اأو اإلى 

فر�ص قيود عليها اأو�ضع من تلك املن�ضو�ص عليها فيه.

املادة 17، التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�صان
اأي  تخول  اأنها  على  التفاقيـة  هذه  اأحكام  من  حكم  اأي  تاأويل  يجوز  ل 
دولـة اأو جمـاعة اأو فرد حق القيـام بن�ضـاط اأو عمـل يهدف اإلى اإهـدار 
احلقـوق واحلـريات املقررة يف هذه التفاقية، اأو فر�ص قيـود على هذه احلقـوق 

واحلـريات اأكرث من تلك التي ن�ضت عليها التفاقية.

التعاريف واملجموعات الأ�سا�سية للتجمعات

الفعلي  التواجد  جتمع  م�ضطلح  يعني  التوجيهية،  املبادئ  هذه  �ضياق  يف 
واملوؤقت لعدة اأفراد يرغبون يف التعبري عن وجهة نظر عامة يف ف�ضاء عام38.

جتمع، ح�ضب التعريف، يتطلب على الأقل وجود �ضخ�ضني. اإل اأّن �ضخ�ضا   .16
اجل�ضدي  ح�ضوره  دام  وما  التعبري،  حرية  يف  حقه  فرديا  ميار�ص  حمتجا 
اأن ي�ضتفيد من نف�ص  التعبري، فينبغي  ي�ضكل جزءا ل يتجزء من هذا 

احلماية التي متنح لالأفراد املجتمعني يف اإطار جتمع.

عدد من الن�ضاطات املختلفة، يحميها احلق يف حرية التجمع ال�ضلمي:   .17
العامة  واجلماهري  العمومية  )كالتجمعات  الإح�ضائية  التجمعات 
والأحداث على �ضاكلة »املظاهرات املوؤقتة«39 املظاهرات والعت�ضامات 
واجلنازات  واملواكب  امل�ضريات  )مثل  املتنقلة  والتجمعات  وال�رشابات(40 

38  انظر اأي�ضا: »مل يتم تعريف مغزى م�ضطلح »جتمع«، ولكن مت فقط تقديره يف العهد. وبالنتيجة، يجب تف�ضري هذا 
امل�ضطلح بالتطبيق للمعنى العريف الذي يت�ضف به عامة يف الأنظمة القانونية مع اأخذ الغر�ص والهدف النهائي من هذا احلق 
املطابق له بعني العتبار. ومن نافل القول اإن كل جتمعات الأ�ضخا�ص ل تتطلب حماية خا�ضة. يف الواقع، ت�ضتفيد التجمعات املق�ضودة 

واملوؤقتة لعدة اأ�ضخا�ص ولهدف معني من حماية حرية التجمع«. جاء يف:
 Manfred Nowak، U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary )2nd ed.; Kehl: N.P. Engel: 2005( at

.p.373
يف الوثيقة ،Kivenmaa v. Finland Communication No. 412/1990 at para.7.6 عرفت اللجنة املعنية حلقوق الإن�ضان “التجمع العام 

باأنه كل جتمع ل�ضخ�ضني اأو اأكرث بهدف م�رشوع ويف مكان عام ميكن اأن ي�ضله اأ�ضخا�ص اآخرون غري الذين تتم دعوتهم«.

39  اأو flash mob: اجتماع ملجموعة من الأ�ضخا�ص يف مكان حمدد خالل فرتة زمنية ق�ضرية بهدف القيام بعمل قبل اأن 
يتفرقوا. مظاهرة تنف�ص ب�رشعة ميكن اأن يخطط لها وتنظم باللجوء اإلى تقنيات جديدة. 

الع�ضكرية.  املن�ضاآت  اأمام  و�ضعت  التي  الطرق  بحواجز  اخلا�ضة  الأملانية  الد�ضتورية  املحكمة  قرارات  عموما  انظر    40
BVerfGE 73،206، BVerfGE 92،1 and BVerfGE 104،92. جتب الإ�ضارة ، مع ذلك، اإلى قطع حماور الطرق العامة كموؤ�رش على الحتجاج 
انظر على  الإن�ضان.  الأوروبية حلقوق  التفاقية  11 من  املادة  2 من  الفقرة  الظروف مبقت�ضى  اأن يكون مو�ضع قيود يف بع�ص  ميكن 
�ضبيل املثال ق�ضية: )2003( Lucas v. UK )قبول(. رف�ص ق�ضاة �ضرتا�ضبورغ يف هذه الق�ضية طلب �ضخ�ص تظاهر يف قاعدة بحرية 
يف منطقة )فا�ضالن( با�ضتكوتلندا )يف اإطار حدث حيث تظاهر اأ�ضخا�ص و�ضدوا طريقا احتجاجا على تواجد غوا�ضة نووية من نوع 

)تريجنت(، ومتت بالنتيجة اإدانته لالإ�رشار بالنظام العام.

واحلج واملواكب(41. هذه الأمثلة لي�ضت ح�رشية، وميكن اأن يحدد القانون 
املحلي اأ�ضكال التجمعات التي ت�ضتحق حماية ب�ضكل وا�ضع قدر الإمكان 
املنا�ضبة كازاخ�ضتان وفنلندة متت  الت�رشيعات  )كما تو�ضحه مناذج من 
الإ�ضارة اإليها لحقا(. يظهر الجتهاد احلديث التنوع يف الأ�ضكال اجلديدة 
لالحتجاجات ب�ضكل يو�ضح اأن احلق يف حرية التجمع يجب اأن ي�ضملها. 
وتت�ضمن هذه الأ�ضكال تنقل جمموعة من �ضائقي الدراجات على خط 
اأن احلق يف التعبري  حمدد42، و«مواكب ب�رشعة بطيئة«43، والتاأكيد على 
دون تدخل غري منطقي من قبل  الأفكار،  اأ�ضكال نقل  اختيار  يت�ضمن 

ال�ضلطات، وخا�ضة فيما يتعلق باأعمال الحتجاجات الرمزية44.

اإّن م�ضاألة ابتداء من اأي وقت ل ميكن اعتبار جتمع كح�ضور موؤقت )مبعنى   .18
اآخر، يف الوقت الذي تتجاوز فيه درجة الت�ضامح التي كان من املفرو�ص اأن 
متنحها ال�ضلطات لكل جتمع �ضلمي( يجب درا�ضتها على �ضوء ظروف 

41 يف ق�ضية Christians Against Racism and Fascism )CARAF( )1980(، اأو�ضحت اللجنة الأوروبية اأنه “ل تغطي فقط حرية 
)ال�ضفحة 148، الفقرة 4(. مت تاأكيد هذا التف�ضري يف عدة  اأي�ضا امل�ضريات العامة”  التجمع ال�ضلمي التجمعات الإح�ضائية، ولكن 
اجتهادات لحقة من بينها: Plattform ‘Ärzte für das Leben’ v. Austria )1988( and Ezelin v. France )1991(. قدر ق�ضاة �ضرتا�ضبورغ 
)اللجنة،  يف هذه الق�ضية الأخرية اأن حرية التجمع “تعني خا�ضة ممار�ضتها من قبل بع�ص الأ�ضخا�ص الذين ي�ضاركون مب�ضرية عامة” 

الفقرة 32(. انطر اأي�ضا:
 David Mead، ‘The Right to Peaceful Process under the European Convention on Human Rights  A Content Study of

.Strasbourg Case Law’ 4 EHRLR )2007( 345-384

42 رف�ضت على �ضبيل املثال ال�ضلطات يف بوزنان ببولندا العرتاف بـ ’Great Bike Ride‘ كتجمع عام ح�ضب الفقرتني 6 و7 من املادة 
7 من القانون البولندي حول التجمعات، وكذلك املادة 57 من الد�ضتور. وعوجلت اإذن هذه املظاهرة مثل “حدث اآخر” ح�ضب املادة 65 من 
 Adam Bodnar and Artur القانون املتعلق بحركة العربات ) الذي ي�ضرتط من املنظم اأن يح�ضل على ت�رشيح اإداري م�ضبق”. انظر
 Pietryka، Freedom of Assembly from the Cyclist’s Perspective )Helsinki Foundation for Human Rights، 18 September
2009. اأو�ضح كاتبي املقالة اأن القرار الذي اتخذته املحكمة الد�ضتورية البولندية بتاريخ 18 كانون الثاين/يناير  )K21/05(2006 املتعلق 
باملظاهرة من اأجل امل�ضاواة يف وار�ضو: قرار ميّيز بني التجمعات )التي تنظم بغر�ص التعبري عن وجهة نظر(، اأو ال�ضباقات اأو املناف�ضات 
 Kay v. Metropolitan Police :التي تنظم كاأحداث مربحة وتفتقر اإلى مغزى �ضيا�ضي اأو ر�ضالة يتم تبليغها(. انظر اأي�ضا ق�ضية(
،Commissioner [2008] UKHL 69 حيث اأو�ضحت حمكمة بريطانية اأن تنقل جتمع من راكبي الدراجات على طول خط مل يتم حتديده 
اإعفاوؤها من ت�رشيح م�ضبق مبقت�ضى قانون  )وبالنتيجة مت  التقليدية”  الأ�ضاليب  “مت تنظيمها ح�ضب  اعتباره م�ضرية  م�ضبقا ميكن 
النظام العام لعام UK Public Order Act 1986(. Lord Phillips )at para.25( 1986، حدد ثالثة اأ�ضاليب للتبليغ يف هذا القانون: “ 
)1( ل يطبق �رشط الإذن امل�ضبق على م�ضرية ل تتبع اخلط املحدد م�ضبقا؛ اأو )2( لي�ص اإلزاميا الإبالغ م�ضبقا عن م�ضرية لي�ص لها خط 
حمدد م�ضبقا، اإذا كان من ال�ضعب عمليا تطبيق املادة 11 الفقرة 1؛ اأو )3( يّعد �رشط الإذن امل�ضبق قد مت احرتامه عندما يبني املنظمون 

اأن خط ال�ضري �ضيتم اختياره عفويا”.
43 انظر Barraco v. France )2009( بالفرن�ضية فقط.

44 انظر Women and Waves v. Portugal )2009( يجب الإ�ضارة مع ذلك اإلى اأن اللجنة الأوروبية حلقوق الإن�ضان قدرت م�ضبقا - يف 
ق�ضية Anderson v. UK )Application( رقم 33689/96 قرار قبول تاريخ 27 ت�رشين الأول/اأكتوبر 1997 - اأن حرية التجمع ال�ضلمي »ل 

تتعلق ب�ضمان حق �ضخ�ص بالذهاب والإياب يف اأماكن عامة اأو اأن يجتمع بالآخرين لأهداف خا�ضة اجتماعية ي�ضعى اإليها«.
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اأنه يجب  كل مكان45. ومع ذلك، قرر ق�ضاة �ضرتا�ضبورغ ب�ضكل قاطع   
منح املتظاهرين اإمكانية كافية للتعبري عن اآرائهم46. وعندما ل يزعج 
التجمع )اأو يزعج قليال( الآخرين، يجب اأن تعتمد ال�ضلطات معيارا موؤقتا 
 45 اإلى   39 من  الفقرات  اأي�ضا لحقا  )انظر  وا�ضح  ب�ضكل  �ضدة  اأقل 
فيما يخ�ص »التنا�ضبية«(. ت�ضاعد الفقرات الالحقة اأي�ضا يف تو�ضيح 
اأن تعبري »موؤقت« يجب األ ي�ضتثني قيام مع�ضكر معار�ضة اأو اأ�ضكال 

اأخرى غري دائمة.

املادة 1، مر�صوم للرئي�ص يحل حمل القانون »حول الإجراءات التي ينبغي اتباعها 
امل�صريات،  الكربى،  التجمعات  ال�صلمية،  التجمعات  وت�صيري  تنظيم  جمال  يف 

والنزهات،  واملظاهرات يف جمهورية كازاخ�صتان« )1995(
واملظاهرات  ولالأفراد  للجماعات  العامة  امل�ضالح  عن  التعبري  مظاهر   )...(
واملظاهرات  والتجمعات،  والنزهات،  التجمع،  تعابري  حتت  ت�ضنف  التي 
اخليام،  ون�ضب  العامة  الأماكن  يف  الطعام  عن  الإ�رشاب  اأي�ضا  تت�ضمن 

واأ�ضكال اأخرى، وتنظيم ال�رشابات.

املادة 11، القانون حول التجمعات، فنلندة )اعتمد عام 1999 وُعّدل عام 2001(
اأثناء جتمع عمومي ميكن ا�ضتعمال،  الإعالنات واليافطات ومكربات ال�ضوت 
والأدوات الأخرى التي ت�ضتعمل عادة يف جمال هذه الأحداث واأ�ضكال اأخرى 
ميكن اإقامتها. ي�ضهر املنظمون، يف هذه احلالة، على اأن ل يحدث اأي خطر 

اأو عائق عام اأو �رشر للم�ضاركني اأو للمتفرجني اأو للبيئة.

اأن  45  انظر على �ضبيل املثال، ، Çiloğlu and Others v. Turkey )2007( حيث قدرت املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان 
العت�ضام اليومي )يتم �ضباح كل �ضبت منذ ثالثة اأعوام( ل�ضتني �ضخ�ضا اأمام ثانوية يف ا�ضطنبول - بغر�ص العرتا�ص على م�رشوع 
بناء �ضجن من نوع ف - اأ�ضبح حدثا يعرقل ال�ضري وي�ضبب م�ضكالت اأكيدة للنظام العام: “من جهة اعتربت املحكمة، ويف الظروف 
اخلا�ضة بالق�ضية، ومع اأخذ مدة التظاهرات ال�ضابقة وعددها بعني العتبار، اأن ال�ضلطات ت�رشفت يف جمال هام�ص التقدير املمنوح 
 Cisse، للدول يف هذا املجال. حكم �ضدر بـ 5 اأ�ضوات �ضد 2، اأو�ضح باأنه ل يوجد انتهاك للمادة 11 من التفاقية«. انظر اأي�ضا ق�ضية
v. France )2002( حيث اأن اإخالء كني�ضة باري�ضية احتلتها جمموعة من 200 مهاجر غري �رشعيني خالل حوايل �ضهرين مت اعتبارها تدخال 
)مربرا مع ذلك لدوافع مرتبطة بال�ضحة العامة، الفقرة 52( حلق امل�ضتكي بحرية التجمع ال�ضلمي )الفقرتني 39 و40(. ويف ق�ضية 
Friedl v. Austria )1992( اللجنة الأوروبية حلقوق الإن�ضان - مع اإعالنها اأن ال�ضكوى تعتمد على املادة 11 هي غري مقبولة - مل حت�ضم 
مو�ضوع معرفة ما اإذا كان مع�ضكر ي�ضم 50 �ضخ�ضا ل م�ضكن لهم - لديهم طاولت مت رفعها بالقوة يدخل يف تعريف “التجمع 
ح�ضب املادة 11، الفقرة 1 من التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�ضان. و�ضجلت اللجنة اأنها اأو�ضحت يف قرار �ضابق اأن مظاهرة  ال�ضلمي” 
تت�ضف العت�ضام املتكرر وت�ضد طريقا عاما تدخل يف نطاق تطبيق املادة 11، الفقرة 1، حتى ولو اأنها مل تقر باأن هذه املظاهرة كانت 
مو�ضوع قيود قانونية لأ�ضباب تتعلق بالنظام العام )قبول )G v. the Federal Republic of Germany، 1989. يف عام 2008، رف�ضت 
يف جمال اأن نق�ضا يف الت�رشيع ل مينع من حماية احلق يف حرية  املحكمة الد�ضتورية الهنغارية طلبا لالعرتاف “بتق�ضري غري د�ضتوري” 
ملمار�ضة احلق يف التجمع. وارتاأت اأنه، واإذا كانت الأحداث ل حتظى مع ذلك “بحماية  احلركة واحلق يف النقل �ضد “اأ�ضكال متطرفة” 
املادة 62، الفقرة 1، من الد�ضتور، من حيث اأنها لن تكون م�ضابهة لـ “للتجمعات”. هذا امل�ضطلح كما مت ا�ضتخدامه يف الد�ضتور، من 
حيث اأنها وا�ضحة “التعابري اجلماعية للراأي يف مهلة معينة”. �ضجل الق�ضاة اأنه، حتى ولو اأن املنظمني ل يعرفون دائما وم�ضبقا املدة 
احلقيقية لتجمع ما )والتي ميكن اأن ت�ضل اأحيانا اإلى “عدة اأيام”(، يجب مع ذلك تبليغ برنامج التنفيذ. ميكن ملنظم لحقا، ويف عند 
ال�رشورة، “اأن يتقدم بطلب م�ضبق اإ�ضايف يهدف اإلى متديد مهلة احلدث )قرار V.29 ،2008/75(، من املحبذ اأي�ضا اأن نذكر بهذه املنا�ضبة 
بق�ضية تتعلق باململكة املتحدة ’Aldermaston Women’s Peace Camp’ )AWPC(،، منظمة خيمت ملدة 23 عاما على اأر�ص تعود 
للحكومة وتوجد بالقرب من من�ضاآت ت�ضم اأ�ضلحة نووية. ع�ضكرت ن�ضاء يف عطلة نهاية ثاين اأ�ضبوع من كل �ضهر، وتنظم، بهذه 
 Tabernacle v. Secretary املنا�ضبة، مظاهرات �ضامتة وجتمعات وتوزع من�ضورات. يف ق�ضية اأخرى متت فيها حماكمة اململكة املتحدة
of State for Defence )2009( ، مر�ضوم  يهدف اإلى منع التخييم - داخل خيام، ومقطورات، واأ�ضجار، وكل ماي�ضكل م�ضكنا اآخر - يف 
“املناطق املراقبة” اعترب اأنه خمالف حلقوق املنادين بحرية التعبري والتجمع. وبنّي الق�ضاة اأن الأ�ضكال والطرق اخلا�ضة لهذا الحتجاج 
)التخييم( اأ�ضبح له مغزى رمزي ل ينف�ضل عن ر�ضالته. انظر اأي�ضا القرار بالقبول الذي اأ�ضدرته املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان 

عام 2003 يف ق�ضية2003( Lucas v. UK،  )القبول(، كما متت الإ�ضارة اإليها �ضابقا يف املرجع �ضفحة 40.

 Barraco v. :الفقرة 42، واأي�ضا بالفرن�ضية فقط )Éva Molnár v. Hungary )2008 انظر )Patyi v. Hungary )2008 46  انظر
  ،)Balcik and Others v. Turkey )2007 مع مالحظة انتهاك املادة 11 من التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�ضان يف ق�ضية .)France )2009

�ضجل ق�ضاة �ضرتا�ضبورغ  باأنهم عمليا �ُضدموا لعدم ال�ضرب الذي اأبدته ال�ضلطات بغر�ص و�ضع حد للمظاهرات.

الأماكن  يف  تتم  التي  التجمعات  على  التوجيهية  املبادئ  هذه  تطبق   .19
ولكن  بينها،  )ومن  امل�ضاواة  اجلميع على قدم  ي�ضتعملها  التي  العامة 
والطرق  والأر�ضفة  وال�ضوارع  واملمرات  العامة  احلدائق  وحدها،  لي�ص 
ت�ضعى  اأن  خا�ص  وب�ضكل  الدولة  على  دائما  يجب  واملمرات(47.  املعبدة 
اإلى ت�ضهيل عقد جتمع يف املكان الذي يرغب فيه املنظم عندما يكون 
اأدناه،  هذا املكان مفتوحا عموما للجمهور )ملزيد من التفا�ضيل، انظر 

الفقرات من 39 اإلى 45 التي تعالج مو�ضوع »التنا�ضبية«(.

من  النوع  هذا  ا�ضتخدام  يف  احلق  العامة  التجمعات  يف  للم�ضاركني   .20
الواقع  يف  يجب،  اآخر.  �ضخ�ص  اأي  قبل  من  معقولة  ملهلة  الأمكنة، 
وكقاعدة عامة، النظر اإلى الحتجاج العام وحرية التجمع كا�ضتخدام 
مكان يخ�ض�ص عادة من اأجل )ن�ضاطات جتارية وتنقل املارة وال�ضيارات(48. 
وا�ضح،  ب�ضكل  املبداأ  هذا  الإن�ضان  حلقوق  الأوروبية  املحكمة  اأعلنت 
وكذلك املقرر اخلا�ص حلرية التعبري يف اللجنة الأمريكية حلقوق الإن�ضان.

 Ashughyan v. Armeniaالفقرة 52، وق�صية  )Blçik v. Turquie )2007ق�صية
2008(( الفقرة 90

»ميكن اأن ت�ضبب كل مظاهرة يف مكان عام، وعلى م�ضتوى معني، ا�ضطرابا 
للحياة العادية، وكذلك ا�ضطراب لل�ضري و - طاملا اأن املتظاهرين مل يرتكبوا 
الت�ضامح  بع�ص  العامة  ال�ضلطات  تظهر  اأن  ال�رشوري  من   - عنف  اأي 
التي  التجمع  حرية  �ضتفرغ  فاإنها  واإل  ال�ضلمية.  التجمعات  بخ�ضو�ص 
ت�ضمنها املادة 11 من التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�ضان من كل معنى« 

)ترجمة غري ر�ضمية(.

اللجنة الأمريكية حلقوق الإن�صان/تقرير مكتب املقرر اخلا�ص حلرية التعبري )2008(، 
الفقرة 70

العامة،  الأماكن  واحتالل  الطرق،  وحواجز  الإ�رشابات،  اأن  الطبيعي،  »من 
واأي�ضا الإخالل الذي ميكن اأن ت�ضببه الحتجاجات الجتماعية والتي ميكن 
اأن توؤدي اإلى بع�ص ال�ضتياء وحتى الأ�رشار، يجب الوقاية منها واإ�ضالحها 
تتعلق  التي  تلك  خا�ضة  الحتجاج،  حق  على  فيها  املبالغ  القيود  اأن  اإل 
العام، تعر�ص جديا  اأخرى للتعبري  اأية و�ضيلة  التي لي�ص لديها  باجلماعات 
احلق يف حرية التعبري للخطر. مكتب املقرر اخلا�ص قلق اإذن من وجود مواد 
ت�ضبب خمالفة جزائية مل�ضاركة ب�ضيطة يف مظاهرة، اأو حاجز �ضري )مهما 
كان الزمان اأو املكان( اأو اأعمال فو�ضى ميكن، يف الواقع، اأن ل توؤثر فعليا 

على امل�ضالح القانونية التي حتميها مثل احلق يف احلياة اأو حرية الأفراد«.

47  مقاربة م�ضتوحاة من نظرية »املن�ضة العامة« طورت يف الوليات املتحدة الأمريكية. انظر على �ضبيل املثال:
.)Hague v. Committee for Industrial Organisation، 307 US 496 )1939

48  يف ق�ضية Patyi and Others v. Hungary )2008( الفقرات 43-42، رف�ضت، على �ضبيل املثال، املحكمة الأوروبية حلقوق 
 Éva Molnár v. Hungary، الإن�ضان حجج احلكومة الهنغارية التي اأ�ضارت اإلى خطورة عرقلة ال�ضري والنقل العام. انظر اأي�ضا ق�ضية

2008. حلجج اأخرى �ضد اإعطاء الأف�ضلية، ب�ضكل دائم، لنقل احلافالت وعالقتها بحرية التجمع، انظر:
 Nicholas Blomley، ‘Civil Rights Meets Civil engineering: Urban Public Space and Traffic Logic’ 22)2( Can. J. L. & Soci. 55

.))2007
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املن�ضاآت الأخرى التي ي�ضل اإليها اجلمهور عموما والتي هي على �ضكل   .21
يجب   - العامة  الأبنية  اأو  املالعب،  اأو  امل�ضارح،  مثل   - هياكل  اأو  بناء 
اعتبارها كمواقع م�رشوعة لتنظيم التجمعات العامة وتكون بالنتيجة 

مو�ضع حماية كاحلق بحرية التجمع واحلق يف حرية التعبري49.
مت اأي�ضا تف�ضري احلق يف حرية التجمع ال�ضلمي على اأنه يغطي التجمعات   .22
اأّن ا�ضتخدام ملكية ما لأغرا�ص جتمعات  يف امللكيات اخلا�ضة50. �ضوى 
يطرح اأ�ضئلة خمتلفة عن تلك التي تتعلق با�ضتخدام ملكية عمومية. 
على �ضبيل املثال، التبليغ امل�ضبق )غري املتعلقة بحجز مكان اأو احل�ضول 

على ت�رشيح من قبل �ضاحب املكان( لي�ص اإلزاميا51.
الدخول  العقارية  امللكية  اأ�ضحاب  يق�رش  اأن  قانونيا  ميكن  عموما،   .23
وا�ضح  اجتاه  بني  منّيز  ذلك،  ومع  يرغبون فيه52.  اإلى ملكيتهم على من 
اأن  ميكن  تطور  وهو  اأق�ضية:  عدة  يف  العمومية  الأماكن  خل�ضخ�ضة 
وحرية  التعبري،  وحرية  التجمع،  حرية  على  خطرية  تطبيقات  له  تكون 
ب�ضمان  اإيجابيا  التزاما  تفر�ص  اأن  ا�ضتثناء  للدولة  ميكن  الحتجاج53. 
الدخول اإلى الأماكن اخل�ضو�ضية، لأهداف ممار�ضة احلق يف التجمع اأو احلق 
 Appleby and Others v. the United Kingdom يف التعبري. يف ق�ضية
2003(( - والتي تتعلق بحرية التعبري يف مركز جتاري يعود مل�ضالح خا�ضة - 
“ميكن طلب اإجراءات اإيجابية للحماية حتى يف عالقات الأفراد بع�ضهم 
ببع�ص”54. ميكن اأن ت�ضتفيد حرية التجمع يف الأماكن اخل�ضو�ضية من 

حماية يف حال الإجهاز على مغزى احلق.
49 انظر )Acik v. Turkey )2009 فقط بالإنكليزية( )توقيف طالب ب�ضبب احتجاج يف اأثناء خطاب رئي�ص اجلامعة(، انتهاك املادتني 3 
و10 من التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�ضان؛)Cisse v. France )2002(; Barankevich v. Russia )2007، الفقرة 25: “تغطي حرية التجمع 
التجمعات اخلا�ضة واأي�ضا التجمعات يف ال�ضوارع العامة )...(”. ميكن اإخ�ضاع ا�ضتخدام مثل هذه الأبنية لتنظيم يف جمال ال�ضحة 

والأمن وكذلك القوانني �ضد التمييز. انظر اأي�ضا املناق�ضات املكر�ضة ملفهوم “املكان �ضبه عام” من قبل:
 Joint Committee on Human Rights، Demonstrating Respect for Rights: A Human Rights Approach to Policing Protest

)Volume 1( )London: HMSO، HL Paper 47-I; HC 320-I، 23 March 2009( at pp.16-17 ‘Public and Private Space’.

50 انظر على �ضبيل املثال:
.Djavit An v. Turkey )2003(، para.56; Rassemblement Jurassien Unité Jurassienne v. Switzerland )1979( at p.119

اأمالك خا�ضة، وت�ضمح باتخاذ  اأي�ضا القوانني املتعلقة بالنظام العام والقانون اجلنائي على التجمعات التي تنظم على  51 تطبق 
اإجراءات منا�ضبة يف حال �ضببت هذه التجمعات اأ�رشارا لأفراد من اجلمهور.

الذين �ضي�ضمح لهم  باختيار اخلطباء  اأكرب فيما يتعلق  60. �ضاحب عقار خا�ص يتمتع بحرية  اإلى   46 الفقرات من  52 انظر لحقا 
با�ضتخدام هذا العقار اأكرث من احلكومة التي �ضت�ضخدم املكان العام. ميكن يف الواقع حتليل اإجبار هذا املالك على اأن ي�ضع ملكية حتت 
ت�رشف منظمي جتمع كتدخل يف حياته اخلا�ضة اأو العائلية )املادة 8 من التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�ضان( اأو احلق يف احرتام اأمالكه 

)املادة 1 من الربوتوكول رقم 1 امل�ضاف اإلى التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�ضان(.

53 انظر على �ضبيل املثال :
 Don Mitchell، The Right to the City: Social Justice and the Fight for Public Space )New York: The Guilford Press، 2003(;
 Margaret Kohn، Brave New Neighbourhoods: The Privatization of Public Space )New York: Routledge، 2004(; Kevin Gray،
 and Susan Gray، Civil Rights، Civil Wrongs and Quasi-Public Space EHRLR 46 [1999]; Fitzpatrick and Taylor، Trespassers
 Might be Prosecuted: The European Convention and Restrictions on the Right to Assemble EHRLR 292 [1998]; Jacob

.[Rowbottom، Property and Participation: A Right of Access for Expressive Activities 2 EHRLR 186-202 [2005

 )Özgür Gündem v. Turkey )200039، يف نطاق الإ�ضارة لأحكام ق�ضية 54 انظر، Appleby v. United Kingdom )2003( الفقرة 
الفقرات Fuentes Bobo v. Spain )2000 ،42-46( الفقرة 38. يجب اأن ن�ضري اإلى اأنه يف Appleby، عر�ص امل�ضتكون الجتهادات املنا�ضبة 
يف كندا )الفقرة 31( ويف الوليات املتحدة )الفقرات من 25 اإلى 30 والفقرة 46(. اأخذت املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان بعني العتبار: 
“فر�ضها على  الإيجابية ل يجب  اللتزامات  اإلى  )بالإ�ضارة  واملوارد  للملكية  بالن�ضبة  اخليار  )ب(  الأطراف؛  الدول  احلالت يف  تنوع  )اأ( 
 Cisse ال�ضلطات كواجب غري حمتمل اأو مبالغ فيه”(؛ و )ج( حقوق مالك مركز جتاري مبقت�ضى املادة 1 من الربوتوكول رقم 1. يف ق�ضية
v. France )2002( �ضبقت الإ�ضارة اإليها يف املرجع رقم 45، ين�ص القانون املحلي املطبق على اأن: “التجمعات ملمار�ضة ديانة والتي جتري 
يف اأمكنة تعود جلمعية دينية اأو يتم و�ضعها حتت الت�رشف تّعد عامة”، تعفى من ال�ضكليات )لبع�ص املواد(، ولكن تبقى حتت رقابة 

ال�ضلطات مل�ضلحة النظام العام”.

مقتطفات من حكم )Appleby et autres c. Royaume-Uni )2003، الفقرة 
)...( 47

 يف كل الظروف، عندما يكون ملنع الو�ضول اإلى امللكية اآثار متنع كل ممار�ضة 
فعلية حلرية التعبري اأو عندما ميكن اعتبار اأن م�ضمون هذا احلق قد تاأثر، 
التمتع  بحماية  اإيجابي  اإلزام  الدولة  على  يكون  اأن  املحكمة  ت�ضتبعد  ل 
باحلقوق التي تن�ص عليها التفاقية مع تنظيم حق امللكية. ولعّل املدينة 

التي روقبت برمتها لوجود ال�رشكة املراقبة بها ت�ضلح اأن تكون مثال.

ميكن اأي�ضا اأن ت�ضاهم اإجراءات تنظيم املدن والبناء بتخفيف ا�ضتخدام   .24
الأمكنة العامة اأو جتعلها اأي�ضا غري مطروقة بهدف ممار�ضة حرية التجمع. 
على �ضبيل املثال، اإجراءات الأمن متنع اخلطباء اأحيانا من القرتاب مب�ضافة 
باأهمية رمزية(  التي تت�ضف  اأمكنة خا�ضة )بخا�ضة تلك  ق�ضرية من 
وت�ضكل بالتايل قيدا عاما غري مبا�رش - ولكن مبالغا فيه - على حرية 
التجمع التي تكون نتائجها م�ضابهة للحظر املبا�رش لعقد التجمعات يف 
اأماكن حمددة )انظر لحقا، الفقرات 43، و89، و102( 55. وكذلك فالتنظيم 
البلدي )ومن �ضمنه بناء احلواجز، والنوافري، وحتديد الطرق، والأر�ضفة، اأو 
بق�ضد  العامة  الأماكن  ا�ضتخدام  تخفيف  عمليا  ميكن  الأ�ضجار(  زرع 
الر�ضيف  تنظيم  اإجراءات  ت�ضمح  اأن  بالتايل  ينبغي  التجمعات.  عقد 
باإجراء ا�ضت�ضارة كبرية يف مرحلة مبكرة. ميكن كذلك للت�رشيع املنا�ضب 
اأن يقت�ضي اأخذ  ما للخطط اجلديدة من تاأثري على حرية التعبري بعني 

العتبار.

التجمعات »ال�سلمية« و »غري ال�سلمية«

قبل  من  حممي  وحده  »ال�ضلمي«  التجمع  »ال�ضلمية«:  التجمعات   .25
الإن�ضان »يف  الأوروبية حلقوق  املحكمة  التجمع. �رشحت  احلق يف حرية 
الواقع )ق�ضاة �ضرتا�ضبورغ( ل يرف�ضون ت�ضنيف »جتمع �ضلمي« فقط 
للمظاهرات التي يكون لدى منظميها وامل�ضاركني فيها نوايا بالعنف«56. 
اإلى العنف )حتى ولو كان  اأن ميتنع امل�ضاركون عن اللجوء  اأي�ضا  يجب 
هذا اللجوء بتاأثري عدد قليل من امل�ضاركني، ول ي�ضبب تلقائيا ت�ضنيف 
لحقا  انظر  �ضلمية،  ظاهرة  يخ�ص  فيما  �ضلمي  غري  اأنه  على  جتمع 
الفقرة 146(. يجب اإذن اعتبار جتمع اأنه �ضلمي طاملا اأن املنظمني اأبدوا نوايا 
ح�ضنة ويُفرت�ص وجود هذه النوايا ما دام اأنه ات�ضح ب�ضكل مقنع واأكيد 
 Timothy Zick، Speech Out of Doors: Preserving First Amendment Liberties in Public Places ،55 انظر، على �ضبيل املثال
Cambridge University Press، 2009(( �ضفحات 132-130: “يف هذه ال�ضنوات الأخرية، عدل موظفو الإدارة املحلية واملركزية هند�ضة 
الأماكن العمومية وتنظميها ب�ضكل جعل الحتجاجات املكانية حمدودة”. زيك Zick، يطرح اأي�ضا املفاهيم الهند�ضية والتي حتّد من 
اأهمية التوا�ضل مع الأ�ضخا�ص املتواجدين داخل الأبنية املعنية )على �ضبيل املثال مع افرتا�ص قلة النوافذ - وحتى عدم وجود نوافذ 

على الإطالق - يف الطوابق ال�ضفلية(.

56 يف ق�ضيةCisse v. France )2002( ، الفقرة 37. وانظر اأي�ضا ق�ضيةG v. The Federal Republic of Germany )1989(، حيث �رشحت 
اللجنة الأوروبية اأن و�ضف “التجمع ال�ضلمي” ل ميكن اإ�ضفاءه على مظاهرة ي�ضمر املنظمون وامل�ضاركون فيها  نوايا عنف ونتج عنها 

ا�ضطرابات عامة.
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العنف  ا�ضتعمال  اأنف�ضهم  امل�ضاركني ل ي�ضمرون يف  اأو  املنظمني  اأن 
املبا�رش اأو الدعوة اإليه )اأو الت�ضجيع( عليه 57.

ينبغي تف�ضري �ضفة »�ضلمي« على اأنها تطبق على الت�رشفات التي تزعج   .26
اأو ت�ضايق اأ�ضخا�ضا يعار�ضون اأفكار اأو مطالب من املفرت�ص اأن التجمع 
اأو متنع ن�ضاطات  اأو تاأخر  ي�ضجع عليها58 وحتى الت�رشفات التي تعرقل 
الآخرين59. وهكذا، يجب ت�ضنيف التجمعات التي ت�ضتخدم اأ�ضكال من 
اأثناء  اإلى ذلك، يف  بالإ�ضافة  اأنها »�ضلمية«60.  ال�ضلمية على  املقاومة 
جتمع »ل يتوقف الفرد عن التمتع بحق التجمع ال�ضلمي ب�ضبب العنف 
الفردي اأو اأ�ضكال اأخرى ممنوعة قام بها الغري خالل املظاهرات، ب�رشط اأن 
يكون املعني قد احتفظ بنوايا اأو ت�رشف �ضلمي« )ترجمة غري ر�ضمية( 61.

اإليها كـ »عنف« ب�ضكل  يجب تف�ضري جمموعة الت�رشفات التي يُنظر   .27
�ضيق، ولكن ميكن ا�ضتثنائيا جتاوز الت�رشفات اجل�ضدية املح�ضة لت�ضمل 
املعامالت غري الإن�ضانية اأو املهينة62 اأو تخويف اأو اإزعاج مق�ضود جلمهور 

اإثبات نوايا عنف  57 يف ق�ضية Christian Democratic People’s Party v. Moldova )No.2( )2010( الفقرة 23: “يعود لل�ضلطات 
منظمي مظاهرة”. )ترجمة غري ر�ضمية(.

58 انظر الفقرة 32 من ق�ضية Plattform ”Ärzte für das Leben“ v. Austria )1988(، التي تتعلق مبوكب  يف الهواء الطلق نظمه 
اأنه: „بالتحفظ للفقرة 2 من املادة 10، حرية التعبري ل تخ�ص فقط  اأكد ق�ضاة �ضرتا�ضبورغ يف الغالب  خ�ضوم الإجها�ص. وباملثل، 
»املعلومات« اأو »الأفكار« التي يتم قبولها اأو يتم اعتبارها غري موؤذية اأو ل توؤثر، ولكن تخ�ص اأي�ضا تلك التي ل ت�ضدم اأو تفاجئ اأو 
 Handyside v. The تقلق: وهو ما تطالب به التعددية والت�ضامح والفكر املنفتح والتي من دونها ل يوجد »جمتمع دميقراطي«، ق�ضية
  ،)Otto-Preminger-Institut v. Austria )1994الفقرة 49. ومتت الإ�ضارة جمددا اإلى هذه النقاط يف ق�ضية )United Kingdom )1976

الفقرة 46، وكان هناك راأي خمالف واحد، الفقرة 3، ويف الق�ضايا:  ;)Incal v. Turkey )1998 الفقرة 49، ويف ق�ضية
 Chorherr ;59 الفقرة ،)Observer and Guardian v. United Kingdom )1991 ;33 الفقرة ،)Müller and Others v. Switzerland )1988

v. Austria )1993، Commission( الفقرة 39

59 انظر )BVerfGE 69،315)360، فيما يتعلق بحواجز طرق مت و�ضعها اأمام املن�ضاآت الع�ضكرية. انظر ب�ضكل خا�ص: Gromit: »تعطيلهم 
للطرق باجللو�ص على الأر�ص ل يّعد خارج هذا احلق الأ�ضا�ضي باتُِّهامهم باللجوء اإلى القوة« انظر ب�ضكل عام:

 Peter E.Quint، Civil Disobedience and the German Courts: The Pershing Missile Protests in Comparative Perspective
.))Routledge-Cavendish، 2008

60 على افرتا�ص اأن تعريفا حمدودا ل�ضفة »�ضلمي« مت اعتماده، فاأهمية احلق �ضتكون فعال حمدودة بالقيا�ص اإلى »�رشوط احلّد«. )التي 
اأ�ضارت اإليها الفقرة 2 من املادة 11 من التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�ضان( �ضت�ضبح نظريا مطولة.

61 انظر ق�ضية، Ziliberberg v. Moldova )2004( )قبول(.

62 انظر على �ضبيل املثال احلكم In re E )a child( [2008] UKHL 66، الذي يتعلق بق�ضية خا�ضة باأيرلندة ال�ضمالية. توجد “درجة 
ح�ضب املادة 3 من التفاقية الأوروبية حلقوق  التي يجب الو�ضول اإليها قبل اأن يعّد ت�رشف ما “غري اإن�ضاين اأو مهني”  دنيا من اخلطورة” 
الإن�ضان، يتعلق هذا الت�ضنيف بكل الظروف املكانية، ومن بينها مدة الت�رشف، واآثارها اجل�ضدية والعقلية، واأحيانا، اجلن�ضية والعمر 

واحلالة ال�ضحية لل�ضحية. انظر اأي�ضا:
Nowak، Manfred، UN Covenant on Civil and Political Rights، ICCPR Commentary )2nd ed.; Kehl: N.P. Engel: 2005(، و�ضبق 

اأن متت الإ�ضارة اإليه يف ال�ضفحة 29، �ضفحات 486497

بانتهاك احلق  املواد اخلا�ضة  اأي�ضا ذكره  احلالة، ميكن  حما�رش63. يف هذه   
)انظر اأعاله، الفقرة 15(.

على افرتا�ص اأن هذا املعيار الأ�ضا�ص املرتبط بال�ضفة ال�ضلمية قد احرُتم،   .28
فاإنه ي�ضع على عاتق ال�ضلطات التزامات اإيجابية تنتج عن حماية احلق 
و144،  و104،  و34،   ،31 الفقرات  اأدناه  )انظر  ال�ضلمي  التجمع  حرية  يف 
و145(. يجب اأن ن�ضري اإلى اأن التجمعات حترتم هذا املعيار الأويل )مبعنى 
اآخر، ت�ضتحق مبدئيا حماية( ميكن اأي�ضا اأن تكون مو�ضع قيود لأ�ضباب 

قانونية تتعلق خا�ضة بالنظام العام )انظر الف�ضل 4(.

هة مبادئ موجِّ  .3

ينبغي اأن تُلهم املبادئ العامة التي �ضيتم حتليلها لحقا جميع جوانب   .29
حترير الت�رشيع املتعلق بحرية التجمع، وتف�ضريه وتطبيقه. وينبغي للهيئات 
املكلفة بتف�ضري القانون وتطبيقه اأن تفهمها فهما تاما. ولهذه الغاية، 
ثالثة مبادئ )افرتا�ُص م�ضلحة عقد التجمع وواجب الدولة يف حماية كل 

جتمع �ضلمي والتنا�ضبية( ينبغي اأن يكر�ضها الت�رشيع املعني بو�ضوح.

افرتا�سات ل�سالح عقد التجمعات

دون  من  التجمع  حرية  ممار�ضة  يجب  واأ�ضا�ضيا،  مبدئيا  حقا  ب�ضفته   .30
القانون  قبل  ب�رشاحة من  ممنوع  ما هو غري  الإمكان. كل  قدر  اإجراءات 
الراغبني  الأ�ضخا�ص  على  ولي�ص  به  م�ضموح  اأنه  افرتا�ص  اإذن  يجب 
مل�ضلحة  الفرتا�ص  يكون  اأن  يجب  ت�رشيح.  على  يح�ضلوا  اأن  بالتجمع 
هي  عديدة  و�رشيح.  وا�ضح  ب�ضكل  بالقانون  عليه  من�ضو�ص  احلرية 
الهيئات الق�ضائية التي كر�ضت هذا املبداأ يف ا�ضت�ضاراتها، ولكن من 
املمكن افرتا�ص اأن الت�رشيع يهدف خا�ضة اإلى تنظيم التجمعات )انظر 
اأن  ينبغي  ل  رومانيا(.  ود�ضتور  الأرميني  القانون  من  مقتطفات  اأدناه، 
بالإ�ضافة  �ضيق64.  ب�ضكل  املواد  هذه  الأخرى  والهيئات  املحاكم  تف�رش 
63  انظر، على �ضبيل املثال، الق�ضايا التي حدثت يف الوليات املتحدة فيما يتعلق مبظاهرات الحتجاج اأثناء اجلنازات، وبخا�ضة ق�ضية 
Phelps-Roper v. Taft، 2007 US Dist. LEXIS 20831 )ND Ohio، March 23، 2007(. . ومل يتاأخر نوفاك Nowakعن اإبداء مالحظة: 
باملعنى  امل�ضلح  العنف  وبخا�ضة  اأ�ضكاله،  مبختلف  العنف  غياب  اإلى  ت�ضري  فهي  “�ضلمي”.  “ب�ضبب القبول العادي لهذه ال�ضفة 
الوا�ضع. على �ضبيل املثال، يفقد اجتماع ما �ضفته ال�ضلمية عندما يتم العتداء على الأ�ضخا�ص ج�ضديا اأو يتم تهديدهم اأو تكون 
هناك واجهات زجاجية مك�ضورة واأثاث مك�ضور و�ضيارات حمروقة اأو اأحجار اأو زجاجات حارقة، يتم اإلقاوؤها، اأو اأية اأ�ضلحة اأخرى م�ضتعملة 
اأو حواجز طرق تّعد جتمعات �ضلمية ما مل يلجاأ امل�ضاركون اإلى القوة )...(”. نوفاك، امل�ضدر ال�ضابق،  )...(. وما متت ت�ضمية “اعت�ضام” 
 ،)David Kretzmer، ‘Demonstrations and the Law’، 19)1( Israel Law Review 47 )1984 :ال�ضفحة 29، ال�ضفحة 487. انظر اأي�ضا
1( العت�ضامات خارج  التالية:  املبادئ  م�ضتوحيا ذلك من  اإزعاج”  “مظاهرات  اإلى  اللجوء  والذي يقرتح احلد من   ،141-143 �ضفحات 
مكاتب �ضخ�ص عمومي ل ميكن اعتبارها �ضكال من اأ�ضكال الإزعاج. 2( العت�ضامات خارج م�ضكن �ضخ�ص عمومي ل ميكن اعتبارها 
�ضكال من اأ�ضكال الإزعاج، اإل اإذا خرجت  عن احلدود )...(، من حيث مدتها وزمانها و�ضكلها اأو ال�ضبل البديلة عنها”. انظر اأي�ضا التقرير 
الذي مت اإعداده يف نطاقInterim Report of the Strategic Review of Parading in Northern Ireland )2008(،، �ص 50، وميكن الإطالع 

على هذه الوثيقة على الرابط:
http://cain.ulst.ac.uk/issues/parade/srp/srp290408interim.pdf

64  انظر جتمع جبال اجلورا�ص و الحتاد اجلورا�ضي:
 Rassemblement Jurassien & Unité Jurassien v. Switzerland )1979( at pp. 93 and119; Christians Against Racism and Facism
 v. UK  )CARAF( )1980( at p.148; G v. The Federal Republic of Germany )1989( at p.263; Anderson et al v. UK )1997(، and

.Rai Almond and ‘Negotiate Now v. the United Kingdom، )1995(  at p.146



37�صفحة36�صفحة

اإلى ذلك، فمن م�ضوؤولية الدول اأن ت�ضع اآليات واإجراءات منا�ضبة تهدف 
�ضكليات  اإلى  باخل�ضوع  اإلزام  دون  باحلرية  املنا�ضب  التمتع  �ضمان  اإلى 
ت�ضاعد  اأن  املخت�ضة  ال�ضلطات  على  يجب  فيها.  مبالغ  بريوقراطية 
الأفراد واملجموعات الراغبة بالتجمع ب�ضكل �ضلمي. ويبقى دائما على 
يف  تُعقد  التي  العمومية  التجمعات  ت�ضهل  اأن  باخل�ضو�ص،  الدولة، 
اإلى  ت�ضعى  اأن  ويجب عليها كذلك  املنظم وحتميها.  اأماكن يف�ضلها 
منع عرقلة ن�رش معلومات حول اجتماعات قادة باأي �ضكل من الأ�ضكال.

وال�صتعرا�صات  واملظاهرات  والتجمعات  الجتماعات  بعقد  اخلا�ص  القانون 
جمهورية اأرمينيا )2008(

الرعايا  لتمكني  ال�رشورية  ال�رشوط  اإيجاد  هو  القانون  هذا  من  1.الهدف 
�ضتتم  الذين  الأ�ضخا�ص  )وكل  اجلن�ضية  وعدميي  والأجانب،  الأرمينني، 
ت�ضميتهم لحقا حتت م�ضطلح »املواطنون«(، وكل الأ�ضخا�ص العتباريني، 
كما   - واملظاهرات  والجتماعات،  التجمعات،  بعقد  حقهم  ممار�ضة  من 
كر�ضها الد�ضتور واملعاهدات الدولية - ب�ضكل �ضلمي ومن دون �ضالح. ل 
تخ�ضع ممار�ضة هذا احلق لأي تقييد، اإل يف احلالت التي ين�ص عليها القانون 
الأمن  اأو  الوطني  الأمن  مل�ضلحة  دميقراطي  جمتمع  يف  ال�رشورة  ومتليها 
اأو  العام، وبغر�ص الوقاية من الفو�ضى واجلرمية وحلماية ال�ضحة والأخالق 
حلفظ حقوق الآخرين وحرياتهم. ل ميكن تف�ضري هذه املادة على اأنها متنع 
فر�ص القيود القانونية ملمار�ضة هذه احلقوق من قبل ال�رشطة اأو موؤ�ض�ضات 

عامة اأخرى.

املادة 39، د�صتور رومانيا لعام 1991 )ُعدل يف 2003(
الجتماعات العمومية والتظاهرات واملواكب وكل جتمعات اأخرى تّعد حرة، 

ول ميكن تنظيمها اأو قيامها اإل ب�ضكل �ضلمي ومن دون �ضالح.

واجب الدولة بحماية التجمعات ال�سلمية

ن�ضيط،  وب�ضكل  حتمي،  باأن  اإيجابي  واجب  الدولة  عاتق  على  يقع   .31
التجمعات ال�ضلمية )انظر اأدناه، الفقرات املكر�ضة حلقوق اأع�ضاء قوات 
الأمن وم�ضوؤولياتهم(65. تنبغي الإ�ضارة بو�ضوح اإلى هذا اللتزام يف كل 
واجلي�ص.  اأو مينح �ضلطات لل�رشطة  التجمع  يتعلق بحرية  قانون وطني 
يقت�ضي هذا اللتزام الإيجابي من الدولة باأن حتمي امل�ضاركني يف جتمع 
اأو  اأو جمموعة )من بينها العنا�رش امل�ضتفزة  �ضلمي �ضد كل �ضخ�ص 
معار�ضي املظاهرات( تهدف اإلى عرقلة هذا التجمع اأو منعه باأي �ضكل 

من الأ�ضكال.
65  انظر، على �ضبيل املثال:

.)Plattform Ärzte fűr das Leben v. Austria )1988

بالن�ضبة  التجمع  حرية  اأهمية  اإلى   ،2 الفقرة  �ضابقا، يف  الإ�ضارة  متت   .32
التي تهدف  الإجراءات املطلوبة  اأن تكاليف  للدميقراطية. وهي تو�ضح 
اإلى �ضمان الأمن والأمان )ومن بينها تنظيم ال�ضري وخدمات الإ�ضعافات 

الأولية(66، ينبغي اأن تتحملها ال�ضلطات العمومية بالكامل67.
ل يجب اأن حت�ضل الدولة على اأي عائد اإ�ضايف مقابل ما تقدمه ال�رشطة   
منظمو  يلزم  ل  ذلك،  اإلى  اإ�ضافة  خدمات68.  من  واملنا�ضبة  املخت�ضة 
ال�ضكل،  بنف�ص  العامة.  امل�ضوؤولية  تاأمني  بت�ضجيل  العامة  التجمعات 
جتمع  بعد  الأماكن  تنظيف  مب�ضوؤولية  املحلية  ال�ضلطات  تتكفل 
عمومي69. ميكن اأن يوؤدي طلب منظمي اجتماع حتمل الأ�ضخا�ص الراغبني 
نفقات التمتع بحقهم يف حرية التجمع اإلى اإحجامهم عن امل�ضاركة يف 
التجمع، وميكن اأن ي�ضكل يف الواقع نفقات حمظورة بالن�ضبة لعدد كبري 
من املنظمني. وعليه، فاإن فر�ص متطلبات مالية ثقيلة ي�ضكل بالتاأكيد 

قيدا م�ضبقا مبالغا فيه.

املادة 10، قانون حول التجمعات العمومية، جمهورية مولدافيا )2006(
)4(. تتخذ ال�ضلطات العامة الإجراءات ال�رشورية ل�ضمان اخلدمة املطلوبة 
املنظمات  التي تقدم عادة من قبل  املنظمني، وكذلك اخلدمات  من قبل 

املنفذة واملوؤ�ض�ضات العامة.

املادة 20، قانون حول التجمعات العمومية، جمهورية مولدافيا )2008(
اأن حتا�ضب املنظمني على  )3(. ل ت�ضتطيع ال�ضلطات العمومية املحلية 
اخلدمات املذكورة والتي تقدم ب�ضكل طبيعي من قبل ال�ضلطات املنفذة 

ومن قبل املوؤ�ض�ضات العمومية.

املادة 18، قانون حول الجتماعات والتجمعات والتظاهرات وامل�صريات والعت�صامات، 
الحتاد الرو�صي )2004(

 - ودعمها  والطبية  ال�ضحية  اخلدمات  واإدارة  العام،  النظام  �ضبط  يتم 
قبل  )من  ب�ضكل جماين   - العمومية  الأحداث  بتنظيم  ال�ضماح  بهدف 

ال�ضلطات(.
66 انظر على �ضبيل املثال، ق�ضية Balçık and Others v. Turkey )2007( )موجود فقط بالإنكليزية( الفقرة 49، حيث اأو�ضحت املحكمة 

الأوروبية حلقوق الإن�ضان اأن اعتماد اإجراءات وقاية من هذا النوع ت�ضكل واحدا من املبادئ عن التبليغ امل�ضبق.

67 يف ق�ضية Gülec v. Turkey )1998(، اأو�ضحت املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان باأنه من ال�رشوري الإ�ضارة اإلى اأع�ضاء قوات النظام 
ذوات الأمكانيات املنا�ضبة: “الدرك الذين مت ا�ضتخدامهم هم جي�ص قوي جدا، ل متلك عمليا ع�ضي ول دروع اأو خراطيم مياه، اأو ر�ضا�ص 
)...( توجد يف منطقة تخ�ضع حلالة ال�رشورة”.  الإدارة  من كاوت�ضوك،اأو غاز م�ضيل للدموع - عيوب غريمفهومة، وغري مقبولة، لأن 

لتفا�ضيل اأكرث، انظر - لحقا - يف ق�ضم حفظ الأمن خالل التجمعات العامة، الفقرات من 144 اإلى 146.

68 يف ق�ضية Barankevich v. Russia )2007(، موجودة فقط باللغة الإنكليزية، الفقرة 33، انتقد ق�ضاة �ضرتا�ضبورغ، على �ضبيل 
املثال، غياب “اإ�ضارات ت�ضمح بالتفكري باأنه مت تقدير الإمكانيات ال�رشورية لتحييد تهديد )�ضببته مظاهرات م�ضادة عنيفة( يف جمال 

)ترجمة غري ر�ضمية(. الإجراءات التنفيذية لل�ضلطات الداخلية” 

69 انظر على �ضبيل املثال، املجموعة ال�ضت�ضارية حول حرية التجمع يف مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان، واللجنة 
راأي حول تعديالت القانون جلمهورية كازاخ�ضتان حول حقوق املواطنني يف  البندقية(،  الأوروبية للدميقراطية من خالل القنون )جلنة 
 FOA – التجمع ب�ضكل �ضلمي، من دون �ضالح، لتنظيم بحرية جتمعات ومظاهرات )�ضرتا�ضبورغ/وار�ضو، 27 حزيران/يونيو 2008، راأي

KYR/111/2008، فقرة 37.
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خا�ضة  اأهمية  ال�ضلمية  التجمعات  بحماية  الدولة  واجب  يكت�ضي   .33
عندما ينادي الأ�ضخا�ص الذين يعقدون اأو ينوون عقد هذا التجمع روؤية 
غري ذات �ضعبية، اإذ اأن ذلك قد يزيد من احتمال املعار�ضة العدائية. ومع 
ذلك، ل ميكن التذرع بالفو�ضى املحتملة واملوجهة للم�ضاركني يف جتمع 
�ضلمي لفر�ص قيود. اإ�ضافة اإلى ذلك، ي�ضمل اللتزام الإيجابي للدولة 
نف�ص  يف  تتم  التي  امل�ضادة  التجمعات  ال�ضلمية،  التجمعات  بحماية 
بتعبري »مظاهرات م�ضادة«(70. يجب على  تو�ضف غالبا  )والتي  الوقت 
الدولة اإذن اأن تخ�ض�ص عددا منا�ضبا من اأفراد ال�رشطة من اأجل ت�ضهيل 
وم�ضمع«  مراأى  »على  تنظم  والتي  امل�ضادة  واملظاهرات  التظاهرات 
 122 الفقرات  لحقا  انظر  التفا�ضيل،  من  )ملزيد  الأخرى  من  الواحدة 
اإلى 124(. يقت�ضي مبداأ عدم التمييز اأن تنعقد التجمعات يف ظروف 

مت�ضابهة، ول اأن تخ�ضع مل�ضتويات خمتلفة من القيود.

يقت�ضي واجب حماية التجمعات ال�ضلمية اأي�ضا اأن يتلّقى عنا�رش قوات   .34
تعطى  واأن  ال�ضلمية  التجمعات  مع  للتعاطي  منا�ضبا  تاأهيال  الأمن 
ثقافة خدمات حفظ الأمن /واأخالقها الأولوية املطلوبة حلماية حقوق 
اآخر، ل يجب  اأدناه، الفقرات، 147، و148، و178(71. مبعنى  الإن�ضان )انظر 
اأن ينغم�ص فقط املعنيون يف تقنيات تنظيم احل�ضود بق�ضد التخفيف 
من اخلطورة بالن�ضبة لكل املعنيني، ولكن اأي�ضا اأن يكونوا واعني كلية 
واأن يتفهموا اأن م�ضئوليتهم تتجلى اأي�ضا يف ت�ضهيل عقد التجمعات 

ال�ضلمية، قدر الإمكان.

العدل

اأويل، وكذلك ولية  قانون  يعتمد كل قيد مفرو�ص على ن�ص  يجب اأن   .35
ال�ضلطة املوؤهلة و�ضلطتها72. يجب اأن يكون القانون دقيق ب�ضكل كاف 
ي�ضمح لفرد بتحديد ما اإذا كان ت�رشفه ينتهك القانون، واأي�ضا، لتقدير 

.Öllinger v. Austria )2006( ،70  انظر على �ضبيل املثال

71 انظر على �ضبيل املثال:
 Mary O’Rawe، ‘Human Rights and Police Training in Transitional Societies: Exporting the Lessons of Northern Ireland.’
 27)3( Human Rights Quarterly )August 2005(، pp. 943-968; Mary O’Rawe، ‘Transitional Policing Arrangements In
 Northern Ireland: The Can’t And The Won’t Of The Change Dialectic’ 26)4( Fordham International Law Journal )April

.2003(، pp.1015 -1073

Hyde Park v. Moldova )No.2( )2009  72(، اأو�ضح ق�ضاة �ضرتا�ضبورغ، يف هذه الق�ضية،  اأن دوافع القيود ل ميكن الإحالة اإليها اإل 
من قبل ال�ضلطة املخت�ضة ومبقت�ضى قانون. واأ�ضاروا اإلى اأن الدوافع التي اأحالت اإليها البلدية لتربير فر�ص قيود على مظاهرة مل تكن 
موافقة لت�رشيع مالئم )القانون بخ�ضو�ص التجمعات(، واأنه ل يكفي اأن تقوم حمكمة لحقا بتقدمي حجج مالئمة: املحاكم لي�ضت 
قانونيا موؤهلة لتنظيم التجمعات العامة، ول ميكن لها اأن متار�ص هذا الواجب بكل قانونية �ضواء با�ضمها اخلا�ص اأو با�ضم ال�ضلطات 

املحلية.

تعاريف  اإدماج  حيويا  يّعد  املحتمل73.  النتهاك  لهذا  املتوقعة  النتائج   
للقانون،  وتطبيق �ضحيح  تفهم  ل�ضمان  املحلي  القانون  وا�ضحة يف 
وال�ضهر على اأن ل تخ�ضع الن�ضاطات لأية اأنظمة ت�ضتفيد عمليا من 

هذا الإعفاء. ل يجب اإذن اأن تكون التعاريف كثرية التعقيد اأو الإبهام.

اإذا كانت ال�ضفافية ل تعني بال�رشورة اعتماد قانون موحد خا�ص بحرية   .36
بني خمتلف  التداخل  من  اأدنى  حدا  ذلك  مع  تفرت�ص  ولكنها  التجمع، 
ل  ال�ضلمي.  التجمع  حرية  لتنظيم  اإليه  اللجوء  ميكن  القانون،  وثائق 
مزدوجا مع  دورا  احلرية  بتلك  يتعلق  تنظيمي  قانون  اأي  يلعب  اأن  يجب 
مواد �ضبق اأن نُ�صَّ عليها يف وثائق اأخرى، ب�ضكل ي�ضمن التناغم الكامل 

و�ضفافية النطاق الت�رشيعي.

كلما كان الت�رشيع اأكرث تخ�ضي�ضا، وجب اأن تكون اللغة املوظفة اأدّق.   .37
التعميمي،  وب�ضبب طابعها  املثال،  �ضبيل  على  الد�ضتورية،  الن�ضو�ص 
فالن�ضو�ص  ذلك،  عك�ص  وعلى  الأويل74.  الت�رشيع  من  دقة  اأقل  فهي 
اأن  التنظيمية يجب  لل�ضلطات  الت�رشيعية تعطي �ضالحّيات تقديرية 
اأن  تتم �ضياغتها بكل دقة وتو�ضع قائمة ح�رشية للدوافع التي ميكن 
ي�ضار اإليها للحد من حرية التجمع )انظر، اأدناه، الفقرة 69(. يجب اأي�ضا 
و�ضع مبادئ توجيهية اأو معايري وا�ضحة لتنظيم ممار�ضة هذه ال�ضلطات 

واحلد من خطورة التف�ضري املتع�ضف75.

با�ضم الأمن القانوين، يجب اأن ت�ضاغ كل القيود امل�ضبقة كتابيا واأن يتم   .38
تبليغ منظمي احلدث بها يف مهلة معقولة )انظر لحقا، الفقرة 135(. 
اإ�ضافة اإلى ذلك، يجب اأن ت�ضهر ال�ضلطات املخت�ضة على اأن يكون كل 
قيد مفرو�ص خالل حدث مطابقا متاما للقانون ومن�ضجما مع الجتهاد 
املعتمد. واأخريا، يحظر اأن تفر�ص على جتمع جزاءات وعقوبات  مل ين�ص 

عليها القانون.

73 انظر ق�ضية Hashman and Harrup v. UK )1999(، حيث كانت ال�رشوط املفرو�ضة على املتظاهرين هي اأن ل يت�رشفوا ب�ضكل 
خمالف لالأخالق العامة )مبعنى، ب�ضكل يّعد غري مقبول اأكرث منه مقبول من طرف غالبية املواطنني(. مت اعتبار هذا القيد خمالفا 
للمادة 10 من التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�ضان ب�ضبب �ضفته التعميمية جدا )والتي متنع اعتباره كما لو »ن�ص عليه القانون«(. يف 
ق�ضية Gillan and Quinton v. the United Kingdom )2010(، ذّكر ق�ضاة �ضرتا�ضبورغ )الفقرة 77 من قرارهم( باأنه “يجب اأن يبني 
القانون ب�ضكل وا�ضح اأهمية )...( �ضلطة التقدير املمنوحة لل�ضلطات املخت�ضة وبال�ضكل الذي ت�ضتخدمه هذه الأخرية” )ترجمة غري 
ر�ضمية(. قدرت املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان يف هذه الق�ضية اأن ال�ضلطات املمنوحة لل�رشطة من قانون الإرهاب 2000، يف جمال 
التوقيف وتفتي�ص الأفراد بهدف اإيجاد مواد ميكن ا�ضتخدامها يف ق�ضايا اإرهاب مل تكن »مبينة ب�ضكل كاف، ومل تخ�ضع لل�ضمانات 
القانونية املنا�ضبة التي تهدف للوقاية من التع�ضف« ومل تكن بالتايل »من�ضو�ضا عليها يف القانون« )الفقرات 76 اإلى 87(. انظر 
اأي�ضاSteel and Others v. UK )1998(، and Mkrtchyan v. Armenia )2007(، متوفرة بالإنكليزية فقط، الفقرات 39 اإلى 43، املتعلقة 
مثل تلك التي توجد يف املادة 180.1 من القانون الأرميني للمخالفات الإدارية(. يف هذه الق�ضية  قواعد ملغاة”  بتو�ضيح مفهوم “ 
الأخرية، حاولت احلكومة الأرمينية دون اأن تنجح يف تو�ضيح اأن مثل هذه القواعد متت الإ�ضارة اإليها من قبل قانون �ضوفياتي يقبل 
خا�ضة املر�ضوم حول “قواعد تنظيم التجمعات وعقدها والجتماعات وامل�ضريات واملظاهرات يف الحتاد ال�ضوفيتي” تاريخ 28 متوز/يوليو 
1988. انظر اأي�ضا، على �ضبيل املثال، Connolly v. General Construction Company، 269 U.S. 385، 46 S.Ct. 126 )1926(:: “ل يعتمد 
ن�ص جنائي على اأ�ض�ص غري متينة. يجب اأن تكون املخالفة وعنا�رشها الأ�ضا�ضية وا�ضحة ب�ضكل ل ميكن معه ل�ضخ�ص عادي - يف كل 

الظروف - اأن يختار م�ضبقا اأ�ضلوب عمل قانوين”.

74 انظر املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، ق�ضية Rekvényi v. Hungary )1999(، الفقرة 34.
75 انظر، على �ضبيل املثال Gillan and Quinton v. the United Kingdom )2010(،، مت  حتليل هذا القرار، اأدناه يف هام�ص ال�ضفحة 223.
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التنا�سبية

يجب اأن يحرتم كل قيد مفرو�ص على حرية التجمع معيار التنا�ضبية76.   .39
»مبداأ التنا�ضبية هو الو�ضيلة لو�ضع املتطلبات الأ�ضا�ضية يف امليزان. ل 
يقارن مبا�رشة احلق �ضد ال�ضبب امل�ضار اإليه للتدخل يف ممار�ضة احلق. يف 
الواقع، تو�ضع يف امليزان طبيعة التدخل واأهميته، من ناحية، وهدف هذا 
التدخل من ناحية ثانية«77. يجب اأن تكون اأهمية التدخل حم�ضورة يف 
اأن يت�ضف  اإلى ذلك، ميكن  اإ�ضافة  اإلى حتقيقه78.  الهدف الذي ن�ضعى 
الغاية  لبلوغ  الأق�رش  الطريقة  باأنه  باأ�ضكال خمتلفة،  التدخل عموما 

امل�رشوعة واملطلوبة التي يجب اأن تكون له اأف�ضلية ال�ضتمرار79.

يجب اأن تعرف �ضلطة التنظيم باأن لديها �ضلطة فر�ص جمموعة من   .40
القيود واأن متتنع عن اختيار حلني: عدم التدخل اأو املنع )انظر، لتفا�ضيل 
اأخرى، قيود تتعلق »بال�ضاعة، واملكان، والأ�ضكال« يف الفقرتني 99 و100 
يف بقية الوثيقة(. يجب اأن يتعلق مبا�رشة كل قيد باهتمامات خا�ضة 
تثار اأو اأهداف معينة تق�ضدها ال�ضلطات. يجب اأن تتمكن الدولة من 
اإثبات اأن كل قيد يخدم م�ضلحة هامة ل ميكن اأن تتحقق دون فر�ص هذا 
تفر�ص  اأن ل  ال�ضلطات  يقت�ضي من  التنا�ضبية  بالتايل، فمبداأ  القيد. 
)على  احلدث  اأ�ضا�ضي على �ضفة  ب�ضكل  للتاأثري  قابلة  با�ضتمرار قيودا 

�ضبيل املثال، نقل التجمع اإلى حي غري مركزي يف املدنية(80

Rassemblement Jurassien Unité Jurassienne v. Switzerland )1979( ،76 انظر، على �ضبيل املثال ق�ضية

77 انظر:
Feldman، D. Civil Liberties & Human Rights in England and Wales، 2nd ed.، )2002( p.57

78  انظر:
 Hoffman، D. and Rowe، J. Human Rights in the UK: An Introduction to the Human Rights Act 1998 )2nd ed.( )Pearson

.Education Ltd. 2006( at p.106
يجب الإ�ضارة اإلى اأن الأ�ضباب اأو الأهداف الوحيدة امل�ضموح بها قانونيا لل�ضلطات عندما حتّد من حرية التجمع هي تلك التي تن�ص 
الإن�ضان.  الأوروبية حلقوق  التفاقية  2، من  الفقرة   ،11 واملادة  وال�ضيا�ضية،  املدنية  باحلقوق  اخلا�ص  الدويل  العهد  21 من  املادة  عليها 
وبذلك، فاإن الأهداف الوحيدة التي جتيز تقييد حرية التجمع هي الأمن الوطني اأو الأمن العام اأو الوقاية من الفو�ضى اأو اجلرمية اأو 

حماية ال�ضحة اأو الأخالق
 اأو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

79  وبهذا ال�ضكل، على �ضبيل املثال، فاإن تفريق التجمع يجب اأن يُلجاأ اإليه كحل اأخري )انظر لحقا، الفقرات 165 اإلى 170(.

80 انظر، على �ضبيل املثال، املحكمة الد�ضتورية يف ليتوانيا، القرار املّتخذ يف الق�ضية رقم 0106-03-2006 )23 ت�رشين الثاين/نوفمرب 
2006(، فقرات 29.1، و32 )عن الرتجمة الإجنليزية(:

»)29.1( )...( تتعلق القيود املهمة بو�ضط املدنية وتوؤثر اأ�ضا�ضا على ممار�ضة حق الأ�ضخا�ص يف التجمع، وامل�ضريات، وتنظيم العت�ضامات 
)...(

)32( )...( يعرتف الجتهاد الأملاين باأنه يجب على املوؤ�ض�ضات التي تتمتع بال�ضلطات العامة اأن تدير كل �ضري من غري املمكن جتنبه ب�ضبب 
ممار�ضة حق حرية التجمع. وعلى افرتا�ص اأن مظاهرة مفرت�ضة يف و�ضط املدينة، فلن يكون ممكنا املرور يف ال�ضواحي بغر�ص جتنب عرقلة 

ال�ضري )...(« )اخلط باملائل من طرفنا(.

جمهورية  التجمع،  حرية  حول  القانون  من  و2   1 الفقرتني   ،7 املادة  من  مقطع 
اآذربيجان )1988(

بالهدف  يتعلق  التجمع متنا�ضبا فيما  القيد على حرية  اأن يكون  »يجب 
املرجو. بق�ضد الو�ضول اإلى البداية، ينبغي األ يتجاوز القيد احلدود ال�رشورية 

والكافية«.
عالوة على ذلك، »يجب اأن تكون الإجراءات املتخذة للحد من حرية التجمع 

�رشورية للغاية ق�ضد للو�ضول اإلى الهدف الذي يربر مبداأ التقييد«.

ل عن الظروف  اإن مبداأ التنا�ضبية يقت�ضي وجود تقييم مو�ضوعي ومف�ضّ  .41
املوؤثرة يف تنظيم  جتمع ما. اإ�ضافة اإلى ذلك، فحيثما كان من املحتمل 
تنازع حقوق اأخرى مع احلق يف التجمع ال�ضلمي، ينبغي اأن تعتمد قرارات 
�ضلطات التنظيم على »حتليل مواز« ملختلف احلقوق مو�ضوع النزاع )مع 
اعتبار واقع تنوع القيود وال�رشوط امل�ضموح بها فيما يتعلق بحق الآخر(. 
ن�ضبية كل  وتقدير  وجه،  اأكمل  على  تقدير كل حق  يجب  اآخر،  مبعنى 

تدخل حمتمل ميكن اأن ت�ضببه حماية تامة للحق يف حرية التجمع81.

كذلك راأت املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان اأن الأ�ضباب التي ت�ضوقها   .42
ال�ضلطات الوطنية لتثبت اأن معيار التنا�ضبية قد مت احرتامه، يجب اأن 
»تقييم  وتقوم على  واأ�ضا�ضية«83،  وكافية«82، »مقنعة  »منا�ضبة  تكون 
ل  ب�ضيطة  تكهنات  اأو  �ضكوكا  واإّن  ال�ضلة«84  ذات  للوقائع  مقبول 
ميكن اأن تكفي85. وهذا �ضحيح عمليا متى تعلق التجمع مبو�ضوع ذي 

م�ضلحة عامة اأو مبوا�ضيع �ضيا�ضية86.

وعليه، فالتطبيق املمنهج للقيود القانونية - على �ضبيل املثال حظر   .43
كل مظاهرة يف اأوقات حمددة اأو يف بع�ص املحال اأو الأماكن العامة 

81 انظر، على �ضبيل املثال،Campbell v. MGN Ltd [2004]  الفقرات من 16 اإلى 20 من قبل اللورد نيكول�ص. لتفا�ضيل اأكرث حول 
التحليل املوازي )على �ضوء املادتني 8 و10 من التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�ضان(، انظر:

.Helen Fenwick and Gavin Phillipson، Media Freedom under the Human Rights Act )OUP، 2006( at pp.700-706
املقاربة التي اعتمدتها املحكمة الد�ضتورية الهنغارية عندما واجهت تنازعا بني حقني  انظر اأي�ضا - لحقا هام�ص ال�ضحة 140 – 

اأ�ضا�ضيني.

Makhmudov v. Russia )2007( at para.65 ،82 انظر على �ضبيل املثال ق�ضية
83 املرجع ال�ضابق �ص 64.

84 انظر:ق�ضية Stankov and the United Macedonian Organisation Ilinden v. Bulgaria )2001(، الفقرة 78. انظر اأي�ضا ق�ضية: 
United Communist Party of Turkey and Others v. Turkey )1998(، الفقرة 47.

)BVerfGE 69،315 )353، 354 85 انظر القرار الذي اتخذته املحكمة الد�ضتورية الأملانية يف ق�ضية

 Rosca، الفقرة 71. انظر اأي�ضا قرار ،)Christian Democratic Peoples’ Party v. Moldova )2006 ،86 انظر على �ضبيل املثال ق�ضية
Secareanu and Others v. Moldova )2008(، الفقرة 40، الذي اأ�ضار اإلى قرار احلزب ال�ضعبي الدميقراطي-امل�ضيحي.
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اجلاهزة لعقد التجمعات - ينزع اإلى املبالغة وبالتايل فلن يجتاز اختبار   
التنا�ضبية، اإذ اأّن تلك املقاربة مل تول اأي اعتبار للظروف اخلا�ضة للمكان87. 
تبني الن�ضو�ص الت�رشيعية اأنه ل ميكن للتجمعات اأن تنعقد اإل يف بع�ص 
الأماكن اأو يف الجتاهات )يف املراكز اأو بعيدة( توؤثر بخطورة اآثار الت�ضالت 
امل�ضرتكة على حرية التجمع، ويجب اإذن اعتبارها مبدئيا كانتهاك لهذا 
احلق. نف�ص الأمر، التجمعات التي تعقد يف مناطق �ضكنية اأو يف اأثناء 

الليل يجب تنظيمها حالة بحالة اأكرث من حظرها باجلملة.

ميكن مع ذلك تنظيم الوقت واملكان وطرق التجمعات العامة اخلا�ضة   .44
بطريقة متنع التدخل ب�ضكل غري معقول يف حقوق الآخرين وحرياتهم 
)انظر لحقا، الف�ضل 4(. تعك�ص وجهة النظر هذه �رشورة حتقيق توازن 
منا�ضب ما بني حقوق الأ�ضخا�ص يف التعبري عن اآرائهم، عن طريق عقد 

جتمع، وامل�ضلحة بعدم تاأثري اإجراء اآخر ملمار�ضة حقوق غري امل�ضاركني.

متى كانت لدى ال�ضلطات اأ�ض�ص قوية، مع اأخذ الأ�ضاليب املنا�ضبة بعني   .45
ما  جتمع  بزمان  يتعلق  فيما  قيود  فر�ص  �رشورة  اإلى  للتو�ضل  العتبار، 
ومكانه )ولي�ص فقط الطريقة التي يجب اأن يتم بها تنظيمه(، فعليها 
اأن تقرتح احلل البديل املنا�ضب88. ينبغي اأن يُ�ضمح باأن يبلغ كل حل من 
هذا النوع فعليا الهدف املن�ضود والر�ضالة التي ي�ضعى منظمو التجمع 
وم�ضمع«  مراأى  »على  احلدث  يكون  اأن  يجب  اآخر،  مبعنى  تبليغها:  اإلى 
التجمعات  ولحقا،   ،33 الفقرة  اأعاله،  اأي�ضا  )انظر  املق�ضود  اجلمهور 

املبا�رشة يف الفقرات من 122 اإلى 124(89.

والجتماعات،  التجمعات،  عقد  باأ�صكال  اخلا�ص  القانون   ،)5(-13)4(13 املادة 
واملظاهرات، وال�صتعرا�صات، جمهورية اأرمينيا )2008(

4. اإذا اكت�ضفت الهيئة املخت�ضة، يف جمال حتليل الإخطارات، اأ�ضبابا حلظر 
حدث عمومي للجماهري مبقت�ضى الفقرة 2 اأو الفقرة الأخرية من اجلزء 1 
من هذه املادة، فاإنها تقرتح على املنظم تواريخ اأخرى )عو�ضا عن التاريخ 
املحددة يف  ال�ضاعة  عن  )عو�ضا  اأخرى  �ضاعات  اأو  الإخطارات(  يف  املحدد 

طلبات الإخطار( اأو �رشوطا اأخرى تتعلق باأ�ضكال احلدث.

87  انظر على �ضبيل املثال، املحكمة الد�ضتورية يف ليتوانيا، القرار الذي مت اتخاذه يف ق�ضية رقم 0106-03-2006 )23 ت�رشين الثاين/
نوفمرب 2006(، الفقرة 29.3: »ل ت�ضتطيع الدولة منع عقد اجتماعات، اأو م�ضريات، واعت�ضامات اأمام مقر دبلوما�ضي اأجنبي؛ ولكن على 
هذه الأحداث األ تت�ضف ب�ضفة �ضجة كبرية اأو عدائية. مع ذلك، وحتى يف هذه احلالت )...( يجب حل امل�ضاألة على م�ضتو تطبيق 
القواعد القانونية« )و�ضع اخلط املائل من طرفنا(. مع العرتاف )الفقرة 28.1 من قرارها( اأن املادة 22 )2( من اتفاقية فينا للعالقات 
الدبلوما�ضية الدولية )1961( تفر�ص على الدولة الطرف »اتخاذ كافة الإجراءات املالئمة ملنع اقتحام الأماكن التابعة للبعثة اأو الإ�رشار 
بها، اأو الإخالل باأمن البعثة، اأو النتقا�ص من هيئتها«، وتو�ضلت املحكمة اإلى اأن )الفقرة 28.3( »ل يفر�ص اأي معيار على الدولة واجب 

عزل البعثات الدبلوما�ضية والقن�ضلية كلية عن م�ضريات حمتملة، اأو اجتماعات، اأو اعت�ضامات«. انظر اأي�ضا:
 David Mead، The New Law of Peaceful Protest: Rights and Regulation in the Human Rights Era )Hart Publishing، 2010(

.at pp.101-2

88  انظر ق�ضية Rai، Almond and ”Negotiate Now“ v. United Kingdom )1995( )قبول(.

89  انظر على �ضبيل املثال، املحكمة الد�ضتورية يف ليتوانيا، القرار الذي مت اتخاذه يف ق�ضية رقم 0106-03-2006 )23 ت�رشين الثاين/
نوفمرب 2006(، الفقرة 29.3: »يجب اأن ت�ضهر الدولة لي�ص فقط على اإمكانية انعقاد جتمع اأو اعت�ضام اأو م�ضرية ولكن اأي�ضا على اأن 

متار�ص حرية التعبري والتجمع ب�ضكل فعلي، وب�ضكل اأدق، اأن ي�ضل احلدث املنظم اإلى جمهوره املتوخى«.

كل تاريخ تقرتحه الهيئة املوؤهلة يجب اأن يكون لحقا باأكرث من يومني على 
التاريخ املقرتح اأ�ضا�ضا من قبل املنظم.

كل توقيت مقرتح من قبل الهيئة املوؤهلة يجب اأن يكون هو نف�ص التوقيت 
املقرتح من قبل املنظم، اأو يجب اأن يكون لحقا على ذلك التوقيت باأكرث 

من ثالثة �ضاعات.
5. اإذا اكت�ضفت الهيئة املوؤهلة، يف جمال حتليل الإخطارات، اأ�ضبابا كافية 
اآخر  مكانا  املنظم  على  تقرتح  فاإنها   ،)...( العام  اجلماهريي  احلدث  حلظر 

لتنظيم احلدث )ح�ضب التاريخ وال�ضاعة املحددين يف الإخطار(.
املعقولة  للطلبات  املوؤهلة  الهيئة  ي�ضتجيب كل مكان تقرتحه  اأن  يجب 
للمنظم، وخا�ضة على �ضوء اإمكانية م�ضاركة عدد تقديري من امل�ضاركني 
الأماكن  تكون  ل  اأن  يجب  املعلومة(.  هذه  الطلب  يت�ضمن  اأن  )ب�رشط 
املقرتحة خمتارة يف مناطق خارج املدينة، وفيما يتعلق مبدينة اإيريفان، فاحلي 
املختار يجب اأن يكون بالإ�ضافة اإلى ذلك قريبا قدر الإمكان من املنطقة 

امل�ضار اإليها يف الإخطار.

عدم التمييز

واحد  قدم  على  ال�ضلمي  التجمع  بحرية  �ضخ�ص  كل  يتمتع  اأن  يجب   .46
من امل�ضاواة. مبداأ حقوق الإن�ضان يجب تطبيقه من دون متييز. ويجب 
26 من  املادة  املنا�ضبة.  املعايري  اأ�ضا�ضية يف تف�ضري  اأن يكون له مكانة 
العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية، واملادة 14 من التفاقية 
الأوروبية حلقوق الإن�ضان تفر�ضان على كل دولة �ضمان التمتع بحقوق 
الإن�ضان املعرتف بها يف هاتني الوثيقتني لكل الأفراد اخلا�ضعني لق�ضائها 

من دون متييز90.

ل تن�ص املادة 14 من التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�ضان على حق م�ضتقل   .47
التفاقية  يف  املادية  الأخرى  للمواد  مكملة  ولكنها  التمييز  بعدم 
وبروتوكولتها. بالتايل، ل تطبق هذه املادة اإل على الوقائع ح�ضب الأو�ضاع 
اأو اأكرث من  اأ�ضباب التقييد( التي تتعلق باأهمية حق  )اأو اأحيانا ح�ضب 
احلقوق التعاقدية الأخرى91. ت�ضجع الدول الأع�ضاء يف جمل�ص التعاون 
والأمن يف اأوروبا والأطراف الأخرى يف التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�ضان 
على الت�ضديق على الربوتوكول رقم 12 )انظر لحقا( الذي ين�ص على 

90  انظر لتفا�ضيل اأكرث، »مالحظة عامة رقم 18 عدم التمييز«، اللجنة املعنية حلقوق الإن�ضان التابعة لالأمم املتحدة:
.)U.N. Human Rights Committee، U.N. Doc. CCPR General Comment 18، )1989

91  انظر على �ضبيل املثال، Haas v. Netherlands )2004(، الفقرة 41. على �ضوء القرار الذي اتخذته املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان 
يف ق�ضية  Thlimmenos v. Greece )2000(حيث اأو�ضح روبري فينتموت - Wintemute اأن تف�ضري املادة 14 يجب تو�ضيعه ليت�ضمن 
فتدخل يف  “طريقني للولوج” بحيث ميكن اعتبار، لي�ص فقط رف�ص منح الفر�ضة، بل اأي�ضا �ضبب هذا الرف�ص والتي “تتعلق باأهمية” 

نطاق حكم من اأحكام التفاقية الأوروبية، وبالتايل اإعمال املادة 14. انظر:
 Wintemute، R. ‘”Within the Ambit“: How big is the ”gap“ in Article 14 European Convention on Human Rights? Part 1’

.)2004( 4 European Human Rights Law Review 366-382
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التفاقية  5 من  املادة  تفر�ص  ذلك،  اإلى  بالإ�ضافة  للتمييز92.  حظر عام 
اأن  اأ�ضكال التمييز العن�رشي على الدول الأطراف  الدولية حلظر جميع 

حتظر التمييز العن�رشي وتكافحه.

املادة 26، العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�صيا�صية
النا�ص جميعا �ضواء اأمام القانون ويتمتعون دون اأي متييز بحق مت�ضاو يف 
التمتع بحمايته. ويف هذا ال�ضدد يجب اأن يحظر القانون اأي متييز واأن يكفل 
جلميع الأ�ضخا�ص على ال�ضواء حماية فعالة من التمييز لأي �ضبب، كالعرق 
اأو  �ضيا�ضي  اأو غري  �ضيا�ضيا  الراأي  اأو  الدين  اأو  اللغة  اأو  اجلن�ص  اأو  اللون  اأو 
الأ�ضل القومي اأو الجتماعي، اأو الرثوة اأو الن�ضب، اأو غري ذلك من الأ�ضباب.
املادة 5، التفاقية الدولية للق�ضاء على جميع اأ�ضكال التمييز العن�رشي

اإيفاء لاللتزامات الأ�ضا�ضية املقررة يف املادة 2 من هذه التفاقية، تتعهد 
اأ�ضكاله،  بكافة  عليه  والق�ضاء  العن�رشي  التمييز  بحظر  الأطراف  الدول 
وب�ضمان حق كل اإن�ضان، دون متييز ب�ضبب العرق اأو اللون اأو الأ�ضل القومي 
اأو الثني، يف امل�ضاواة اأمام القانون، ل�ضيما ب�ضدد التمتع باحلقوق التالية:

)د( احلقوق املدنية الأخرى، ول�ضيما:
»9« احلق يف حرية الجتماع ال�ضلمي وتكوين اجلمعيات ال�ضلمية اأو النتماء 

اإليها،

املادة 14، التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�صان
يجب تاأمني التمتع باحلقوق واحلريات املعرتف بها يف هذه التفاقية دون اأي 
متييز، وحتديدا ذاك القائم على اجلن�ص اأو العن�رش اأو اللون اأو اللغة اأو الدين 
اأو الآراء ال�ضيا�ضية اأو الأ�ضل الوطني اأو الجتماعي اأو النتماء اإلى اأقلية 

وطنية، اأو الرثوة اأو الولدة اأو اأي و�ضع اآخر.

الربوتوكول رقم 12 امل�ضاف اإلى التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�ضان - حظر 
للتمييز

متييز،  اأي  دون  القانون، من  عليه  ين�ص  بكل حق  التمتع  -1 يجب �ضمان 
اأ�ضا�ضه اجلن�ص، اأو العرق، اأو اللون، اأو اللغة، اأو الدين، اأو الآراء ال�ضيا�ضية، اأو 
اأي اآراء اأخرى، اأو الأ�ضل الوطني اأو الجتماعي، اأو النتماء اإلى اأقلية قومية، 

اأو الرثوة، اأو املولد، اأو اأي و�ضع اآخر.

على  القائم  للتمييز  �ضخ�ص  اأي  تعري�ص  العامة  لل�ضلطات  يجوز  ل   2-
الدوافع املذكورة يف الفقرة 1.

  

92 انظر على �ضبيل املثال، Sejdić and Finci v. Bosnia and Herzegovina )2009(، القرار الأول الذي لحظت فيه املحكمة الأوروبية 
حلقوق الإن�ضان وجود خمالفة للربوتوكول رقم 12، وقدرت )الفقرة 55 من قرارها( اأن : “على الرغم من فارق الأهمية املوجود بني املادتني، 
فمغزى الكلمة  الواردة يف املادة 1 من الربوتوكول رقم 1 مق�ضودا به مطابقا للمعنى املوجود يف املادة 14 )انظر التقرير التف�ضريي 

للربتوكول رقم 12، الفقرة اأـ 18(”.

1. يجب تاأمني التمتع بكل حق من احلقوق املن�ضو�ص عليها يف القانون، دون 
اأي متييز كان، قائم حتديداً على اجلن�ص اأو العن�رش اأو اللون اأو اللغة اأو الدين 
اأو الآراء ال�ضيا�ضية اأو غريها من الآراء، اأو الأ�ضل الوطني اأو الجتماعي اأو 

النتماء اإلى اأقلية وطنية، اأو الرثوة اأو الولدة اأو اأي و�ضع اآخر.
2. ل يجوز اأن يتعر�ص اأي �ضخ�ص لأي �ضكل من اأ�ضكال التمييز من �ضلطة 

عامة، قائم حتديداً على الأ�ضباب الواردة يف الفقرة.

املادة 21، ميثاق احلقوق الأ�صا�صية لالحتاد الأوروبي
يحظر كل متييز اأ�ضا�ضه، حتديدا، اجلن�ص اأو العرق اأو اللون اأو املن�ضاأ الإثني 
اأو الجتماعي اأو ال�ضفات الوراثية اأو اللغة اأو الدين اأو املعتقدات اأو الآراء 
اأو  اأو املولد  اأو الرثوة  اأقلية وطنية  اإلى  اأو النتماء  اأخرى  اآراء  اأو  ال�ضيا�ضية 

الإعاقة اأو العمر اأو امليول اجلن�ضية.

يحظر كل متييز قائم على دوافع اجلن�ص اأو العرق اأو اللون على الأ�ضل   .48
اأو  الدين  اأو  اللغة  اأو  اجلينية  ال�ضفات  على  اأو  الجتماعي  اأو  العرقي 
وطنية  اأقلية  اإلى  النتماء  اأو  اأو غريها،  ال�ضيا�ضية،  الآراء  اأو  املعتقدات 
اإ�ضافة  اجلن�ضية.  امليول  اأو  العمر  اأو  الإعاقة  اأو  املولد  اأو  الرثوة  اأو حالة 
اإلى ذلك، فف�ضل الدولة يف منع اأعمال التمييز اأو اإحجامها عن اتخاذ 
هو  ي�ضكل،  اأن  ميكن  اأ�ضخا�ص،  يقرتفها  متييز  اأعمال  على  ردا  خطوات 

اأي�ضا، انتهاكا للحق يف عدم التمييز93.

اإلى 191 )تتعلق باأعمال خا�ضة بالعنف املنزيل(. تتعلق خا�ضة  93 انظر القرار يف ق�ضية Opuz v. Turkey )2009(، الفقرات 184 
عدة م�ضاكل بالتجمعات التي تنظمها اجلماعات )املثليات واملثليون ومزدوجو امليول واملتحولون جن�ضيا( )LGBT(. انظر اأي�ضا القرار 
يف ق�ضية Bączkowski and Others v. Poland )2007( والتي خل�ص فيها ق�ضاة �ضرتا�ضبورغ اإلى وجود انتهاك للمادة 14 بال�ضرتاك 
اأي�ضا ال�ضكاوى رقم: 4916/07، 25924/08  14599/09 من قبل نيكولي  مع املادة 11 من التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�ضان. انظر 
األيك�ضاندروفي�ص األيك�ضيوف �ضد رو�ضيا، بالتتابع تاريخ 29 كانون الأول/ يناير 2007، و14 �ضباط/فرباير 2008، و10 اآذار/مار�ص 2009. يف 
وقت �ضياغة هذه الوثيقة، اأع�ضاء جلنة تن�ضيق Pride Parade يف بلغاريا )من املفرت�ص اأن يتم عقده يف 20 اأيلول/�ضبتمرب 2009( 
احتجوا خا�ضة، على ادعاءات رف�ص الهيئات الر�ضمية ال�رشبية اتخاذ كل الإجراءات املعقولة التي تهدف اإلىلوقاية من الأفعال التي 
متنع التمييز بحق امل�ضاركني. انظر اأي�ضا، جمل�ص اأوروبا، اجلمعية الربملانية، التو�ضية 211 )2007( حول حرية التعبري والتجمع بالن�ضبة 

للمثليات واملثليني ومزدوجي امليل واملتحولني جن�ضيا، 26 اآذار/مار�ص 2007 )ميكن الإطالع عليها على الرابط:
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1099699&Site=Congress&BackColorInternet=e0cee1&BackColorIntranet=e0cee1&

)BackColorLogged=FFC679
ال�ضلطات  موؤمتر  جن�ضيا”،  واملتحولني  امليل  ومزدوجي  واملثليني  املثليات  بالن�ضبة  والتجمع  التعبري  حرية  التف�ضريي:  “التقرير  وكذلك 

املحلية والإقليمية، جمل�ص اأوروبا، 28-26 اآذار/مار�ص 2007، وميكن الإطالع على هذه الوثيقة على الرابط:
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CPL)13(9PART2&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=COE&BackColorInt

ernet=e0cee1&BackColorIntranet=e0cee1&BackColorLogged=FFC679
انظر اأي�ضا، اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، املدافعون عن حقوق الإن�ضان مذكرة من الأمني العام )تقرير قدمته املمثلة اخلا�ضة لالأمني 
املتحدة  لالأمم  العامة  للجمعية   )60/161 للقرار  ال�ضيدة هينا جيالين، تطبيقا  الإن�ضان،  املدافعني عن حقوق  بحالة  املعنية  العام 
71؛ جمل�ص حقوق الإن�ضان، تقرير تقرير قدمته املمثلة اخلا�ضة لالأمني العام  الفقرة   ،2006 اأيلول/�ضبتمرب   A/61/312، 5، 5 الوثيقة 
املعنية بحالة املدافعني عن حقوق الإن�ضان، ال�ضيدة هينا جيالين، الأمم املتحدة. الوثيقة A/HRC/4/37، 24 كانون الأول/يناير 2007، 

وميكن الإطالع على هذه الوثيقة على الرابط:
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/104/17/PDF/G0710417.pdf?OpenElement

الفقرة 96؛ جمل�ص حقوق الإن�ضان، تقرير )تقرير قدمته املمثلة اخلا�ضة لالأمني العام املعنية بحالة املدافعني عن حقوق الإن�ضان، ال�ضيدة 
هينا جيالين، ملحق: ملخ�ص عن حالت نقلت للحكومات والرد عليها، الأمم املتحدة، الوثيقة A/HRC/4/37/Add.1،، 27 اآذار/مار�ص 
حرية التجمع: �ضحيفة الأحداث يف كل دولة )اآب/اأغ�ضط�ص 2008(، كما ميكن  2007، الفقرة 454. انظر اأي�ضا  ILGA، LGBTحقوق – 

الإطالع على هذه الوثيقة على الرابط:
http://www.ilga-europe.org/media_library/lgbt_rights_freedom_of_assembly_diary_of_events_by_

country_august_2008
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تنبغي الإ�ضارة اإلى اأنه مت تف�ضري املادة 26 من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق   .49
املدنية وال�ضيا�ضية على اأنها »ت�ضمل التوجهات اجلن�ضية« على �ضوء 
من   13 املادة  كذلك  تن�ص  »اجلن�ص«94.  بـ  تتعلق  لأ�ضباب  التمييز  عدم 
معاهدة اأم�ضرتدام على اأنه يجب على الحتاد الأوروبي »اتخاذ الإجراءات 
ال�رشورية لأجل مكافحة كل متييز يقوم على )...(امليول اجلن�ضية«، واملادة 
12 )2( من امليثاق الأوروبي للحقوق الأ�ضا�ضية »كل متييز« وخا�ضة القائم 
 Yogyakarta96-يوغياكارتا 20 من مبادئ   املبداأ  اجلن�ضية95.  امليول  على 
اإجراءات حماربة التمييز القائم على امليول  وتو�ضية جلنة الوزراء ب�ضاأن 

اجلن�ضية97 

الراغبني  الأ�ضخا�ص  بع�ص  على  التنظيم  �ضلطات  تفر�ص  اأن  يجب  ل   .50
يف التجمع �رشوطا م�ضبقة اأكرث ت�ضددا من تلك التي تتعلق باأ�ضخا�ص 
اآخرين يف نف�ص الو�ضع98. وت�ضتطيع، مع ذلك، اأن تعالج ب�ضكل خمتلف 

 U.N. Doc. ،488/1992اللجنة املعنية بحقوق الإن�ضان التابعة لالأمم املتحدة، رقم ،Nicholas Toonen v. Australia 94 انظر ق�ضية
.CCPR/C/50/D/488/1992 )04/04/94( at para.8.7

95 تقراأ املادة 21 من ميثاق احلقوق الأ�ضا�ضية يف الحتاد الأوروبي، كما يلي: »يحظر، كل متييز اأ�ضا�ضه بخا�ضة اجلن�ص، اأو العرق، اأو اللون، 
اأو املن�ضاأ الأثني اأو الجتماعي، اأو ال�ضفات الوراثية، اأو اللغة، اأو الدين، اأو املعتقدات، اأو الآراء ال�ضيا�ضية اأو اآراء اأخرى، اأو النتماء لأقلية 
وطنية، اأو الرثوة، اأو املولد، اأو الإعاقة، اأو العمر، اأو التوجهات اجلن�ضية« )C364/01 ،)2000، وميكن الإطالع على هذه الوثيقة على الرابط:

http://www.europarl.eu.int/charter/pdf/text_en.pdf

96 املبداأ 20 من مبادئ يوغياكارتا- Yogyakarta حول تطبيق الت�رشيع الدويل حلقوق الإن�ضان يف جمال امليول اجلن�ضية الهوية اجلن�ضانية 
http://www.yogyakartaprinciples.org/ يقراأ كما يلي: “ لكل �ضخ�ٍص احلق يف حرية ال�ضرتاك يف اجلمعيات واجلماعات ال�ضلمية، 

وما يكون منها بهدف التظاهر ال�ضلمي، ب�رشف
النظر عن توجهه اجلن�ضي اأو هويته النوع. ويحق لالأ�ضخا�ص، بدون متييز، ت�ضكيل جمعيات تقوم على التوجه اجلن�ضي اأو هوية النوع، 
ونيل العرتاف بها، وكذلك اجلمعيات التي توزع معلوماٍت على الأ�ضخا�ص من خمتلف التوجهات اجلن�ضية والهويات النوع، اأو عنهم، 

اأو ت�ضهل التوا�ضل فيما بينهم.
وعلى جميع الدول:

اأ) اتخاذ الإجراءات الت�رشيعية والإدارية، وغريها من الإجراءات، لكفالة حق التنظيم ال�ضلمي والجتماع واملنا�رشة فيما يخ�ص ق�ضايا
التوجه اجلن�ضي وهوية النوع، وكفالة احلق يف العرتاف القانوين بهذه اجلماعات واجلمعيات، دون متييزٍ ب�ضبب التوجه اجلن�ضي اأو

هوية النوع؛
ب)  كفالة عدم ا�ضتخدام مفاهيم النظام العام، والأخالق العامة، وال�ضحة العامة، والأمن العام، من اأجل احلد من اأية ممار�ضة حلقوق

التجمع ال�ضلمي والتنظيم ال�ضلمي، بالعتماد فقط على كونها توؤكد على توجهات وهوياٍت جن�ضيٍة متباينة؛
ج)  عدم منع ممار�ضة حقوق التجمع والتنظيم ال�ضلمي، يف اأي حاٍل من الأحوال، لأ�ضباٍب تت�ضل بالتوجه اجلن�ضي اأو هوية النوع،

وكفالة توفري ما يكفي من عنا�رش ال�رشطة، وو�ضائل احلماية املادية الأخرى، حلماية الأ�ضخا�ص الذين ميار�ضون هذه احلقوق من
العنف وامل�ضايقة؛

د)  توفري برامج توعية وتدريب لل�ضلطات املُكلفة باإنفاذ القوانني، وغريها من املوظفني املعنيني؛ لتمكينها من توفري هذه احلماية )...(”؛ 
انظر اأي�ضا التعليقات الق�ضائية املرفقة بهذه املبادئ، والتي ميكن الإطالع عليها على الرابط:

 http://www.yogyakartaprinciples.org/yogyakarta-principles-jurisprudential-annotations.pdf

97 التو�ضية  CM/Rec)2010( 5  للجنة وزراء الدول الأع�ضاء حول الإجراءات التي تهدف ملكافحة التمييز القائم على امليول اجلن�ضية 
وهوية اجلن�ص (اعتمدتها جلنة الوزراء بتاريخ  31 اآذار/مار�ص 2010 خالل الجتماع1081  ملمثلي الوزراء) تن�ص على: 3  “حرية التعبري 
والتجمع ال�ضلمي. 14.  )...( يجب على الدول الأع�ضاء اتخاذ كل الإجراءات املنا�ضبة على امل�ضتوى الوطني والإقليمي واملجلي ل�ضمان 
الهوية  اأو  اجلن�ضية  امليول  اأ�ضا�ضه  متييز  دون  التفاقية، من  11من  املادة  تن�ص عليه  ال�ضلمي، كما  التجمع  الفعلية حلرية  املمار�ضة 
اجلن�ضية؛ املادة 15 . يجب على الدول الأطراف اأن ت�ضهر على اتخاذ قوات الأمن الإجراءات املنا�ضبة حلماية امل�ضاركني يف املظاهرات 
منع  اأو  لزعزعة  تهدف  التي  القانونية  غري  التدخالت  �ضد  جن�ضيا،  واملتحولني  واملثليات  للمثليني  الإن�ضان  ل�ضالح حقوق  ال�ضلمية 
املمار�ضة الفعلية حلقهم يف حرية التعبري والتجمع ال�ضلمي؛ 16 . يجب اأن تتخذ الدول الأطراف الإجراءات املنا�ضبة لتجنب فر�ص 
القيود على املمار�ضة الفعلية حلقوق حرية التعبري، والتجمع ال�ضلمي الناجتة عن تع�ضف الأحكام القانونية والإدارية كتلك التي تتعلق 
بال�ضحة العامة، والأخالق العامة، والنظام العام؛ 17 . يجب على ال�ضلطات العمومية، على كل امل�ضتويات، اأن ت�ضجع الإدانة العلنية 
- وبخا�ضة يف و�ضائل الإعالم - لكل تدخل غري قانوين يف حقوق الإن�ضان، تعلق ذلك بفرد اأم جماعة، ممار�ضة حرية التعبري والتجمع 

ال�ضلمي؛ وخا�ضة ما له عالقة بحقوق الإن�ضان بالن�ضبة للمثليات واملثليني ومزدوجي امليل واملتحولني جن�ضيا”
   

98 كانت هذه اإحدى احلجج التي اأثارها امل�ضتكون يف ق�ضية Baczkowski and Others v. Poland، )2007( و   )2006، قرار حول القبول(. 
ادعى املعنيون باأنهم عوملوا ب�ضكل مميز، لأن منظمي اأحداث عامة اأخرى متت يف وار�ضو عام 2005 مل يكونوا ملزمني بتقدمي “خطة 

تنظيم �ضري”، ولأنه اأي�ضا قد رف�ص طلبهم ب�ضدد تنظيم م�ضرية من اأجل امل�ضاواة وجتمعات ملحقة بها ب�ضبب �ضواذ املنظمني.

 26 املادة  ت�ضمن  فعال99.  اأو�ضاعهم  تختلف  الذين  الأ�ضخا�ص  اأحوال   
الأ�ضخا�ص  وال�ضيا�ضية لكل  املدنية  باحلقوق  اخلا�ص  الدويل  العهد  من 
اأن  ذلك  ويفرت�ص  القانون.  من  م�ضاواة  وحماية  القانون  اأمام  امل�ضاواة 
قرارات ال�ضلطات ب�ضاأن حرية التجمع ل ينبغي اأن يكون لها اأثر متييزي، 
وهكذا فاإن التمييزَين، املبا�رش وغري املبا�رش100، حمظوران كالهما. اإ�ضافة 
اإلى ذلك، يجب على �ضلطات اإنفاذ القانون اأن حتقق ملعرفة ما اإذا كان 
التمييز عامال م�ضاهما يف اأي ت�رشّف اإجرامي يحدث خالل جتمع ما )على 

�ضبيل املثال اعتداء ج�ضدي على امل�ضاركني(101.

جماعة  اأع�ضاء  قبل  من  منظمة  لتجمعات  دائم  منع   حماولت  اإن   .51
عرقية اأو وطنية اأو دينية يف منطق اآهلة غالبا باأع�ضاء جماعة اأخرى 
خمالفة  وبالتايل  العن�رشية  على  كت�ضجيع  اعتبارها  ميكن  عن�رشية، 
للمادة 3 من اتفاقية الأمم املتحدة للق�ضاء على جميع اأ�ضكال التمييز 
خا�ضة  ب�ضفة  الأطراف  الدول  »ت�ضجب  على:  تن�ص  والتي  العن�رشي، 
العزل العن�رشي والف�ضل العن�رشي وتتعهد مبنع وحظر وا�ضتئ�ضال كل 

املمار�ضات املماثلة يف الأقاليم اخلا�ضعة لوليتها«.

الرئي�ضية يف جمال حقوق  الأحكام  بع�ص  على  التايل  الق�ضم  �ضريكز   .52
الإن�ضان الهادفة اإلى حماية حرية التجمع ال�ضلمي من فئة خا�ضة يف 

املجتمع حيث ل تكون احلريات دائما حمرتمة ب�ضكل منا�ضب.

جماعات، جمعيات غري م�سجلة واأ�سخا�ص اعتباريني

الأ�ضخا�ص  �ضفة  بنف�ص   - التمتع  العتباريون  الأ�ضخا�ص  ي�ضتطيع   .53
�ضبيل  على  عليها،  ن�ضت  )كما  ال�ضلمي  التجمع  بحرية   - العاديني 
والجتماعات  التجمعات  حول  البلغاري  القانون  من  مقتطفات  املثال، 
التمتع  ل�ضمان  الدول،  على  يجب  لحقا(102.  اإليها  امل�ضار  واملظاهرات 
املنا�ضب بحرية التجمع ال�ضلمي، اأن تلغي واجب الت�ضجيل الذي يثقل 
اجلمعيات  تاأ�ضي�ص  يف  املواطنني  حق  وي�ضمن  عام  تنظيم  كل  على 
الر�ضمية وغري الر�ضمية )ملزيد من التفا�ضيل، انظر لحقا الفقرتني 105 

و106 من ق�ضم حرية اجلمعيات وحرية التجمع(.

Thlimmenos v. Greece )2000( 99، الفقرة 44.

100 نحن نتحدث عن متييز غري مبا�رش عندما يكون حكم ت�رشيعي يبدو غري متييزي يوؤثر على بع�ص اجلماعات ب�ضكل مبالغ فيه.

101 انظر ق�ضية Nachova and Others v. Bulgaria [GC] )2005(، الفقرة 161.

 Christians against Racism and ص 119، و� ،)Rassemblement Jurassien Unité Jurassienne v. Switzerland )1979 ،102 انظر ق�ضية
Fascism v. the United Kingdom )1980(، �ص 148. وميكن كذلك، ممار�ضة احلق يف حرية التفكري، وال�ضمري والدين من قبل هيئة دينية 

اأو جمعية ذات توجه ديني اأو فل�ضفي، ARM Chappell v. UK )1987(، �ص 246.
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املادة 2، قانون التجمعات، والجتماعات، واملظاهرات، بلغاريا )1990(
ميكن تنظيم التجمعات والجتماعات واملظاهرات وعقدها من قبل )الأفراد( 

واجلمعيات واملنظمات ال�ضيا�ضية ومنظمات اأخرى ذات بعد اجتماعي.

اأقليات

لأفراد  فيها  وامل�ضاركة  العامة  التجمعات  تنظيم  حرية  �ضمان  يجب   .54
الأقليات وجماعات ال�ضكان الأ�ضليني. تن�ص املادة 7 من التفاقية-الإطار 
ال�ضادرة عن جمل�ص اأوروبا حلماية الأقليات الوطنية )1995( على ما يلي: 
اأقليـة  اإلى  ينتمي  �ضـخ�ص  لكل  ت�ضـمن  اأن  على  الأطراف  »ت�ضـهر 
التجمـع  ال�ضـلمي وحرية  قوميـة احرتام حقـوقه يف حرية الجتمـاع 
وحرية التعبري وحرية التفكري وحرية ال�ضـمري واحلرية الدينيـة«103. تن�ص 
الأ�ضخا�ص  حقوق  ب�ضاأن  املتحدة  الأمم  اإعالن  من   )1(  13 املادة  اأي�ضا 
املنتمني اإلى اأقليات وطنية اأو عرقية اأو دينية اأو لغوية )1992( على ما 
يلي: »لالأ�ضخا�ص املنتمني اإلى اأقليات احلق يف اأن يقيموا ويحافظوا على 
وكما   .104« جماعتهم  اأفراد  �ضائر  مع  و�ضلمية  حرة  ات�ضالت  ا�ضتمرار 
متت الإ�ضارة اإلى ذلك اآنفا يف الفقرة 7، »ل ميكن للدميقراطية اأن تف�ضل 
دائما راأي اأغلبية، ولكنها تتطلب توازنا ي�ضمن لالأقليات معاملة عادلة 

وتتجنب كل تع�ضف لو�ضع م�ضيطر«105.

»غريالرعايا«

اأجانب، طالبو جلوء، مهاجرون، �ضياح(: ين�ص  55.  )عدميو اجلن�ضية، لجئون، 
القانون الدويل حلقوق الإن�ضان على اأن: »ي�ضتفيد الأجانب من حق التجمع 
حرية  ممار�ضة  القانون  يق�رش  ل  اأن  اإذن  ال�رشوري  من  اإنه  ال�ضلمي«106. 
بدون  الكل  لت�ضمل  تُو�ّضع  بل  الرعايا فح�ضب،  ال�ضلمي على  التجمع 
متييز عن�رشي، والالجئني والأجانب وطالبي اللجوء واملهاجرين وال�ضياح. 
ينبغي اأن ن�ضري، مع ذلك، اإلى اأّن املادة 16 من التفاقية الأوروبية حلقوق 
ينظر  اأن  يجب  و14  و11   10 املواّد  يف  �ضيء  ل  اأن  على  تن�ّص  الإن�ضان 
اإليه على اأ�ضا�ص اأنه مينع الأطـراف ال�ضـامية املتعاقدة من فر�ص قيـود 
على الن�ضـاط ال�ضـيا�ضـي لالأجانـب«. يجب اأن يخ�ص فقط تطبيق هذا 
103 انظر املادة 17 من التفاقية-الإطار حلماية الأقليات الوطنية: »1- تتعهـد الأطراف باأل تعرقل حق الأ�ضـخا�ص املنتمني اإلى اأقليات 
قوميـة من القيـام، ب�ضـكل حر و�ضـلمي، بات�ضـالت عرب احلـدود مع اأ�ضـخا�ص يتواجدون ب�ضـكل منتظم يف دول اأخرى وبا�ضـتمرار 

فيها، وبخا�ضـة مع اأولئك الذين جتمعهم بهم هوية اأثنيـة اأو ثقافيـة اأو لغـوية اأو دينيـة اأو تراث م�ضـرتك.
2- تتعهـد الأطراف باأل تعرقل حق الأ�ضـخا�ص املنتمني اإلى اأقليـات قوميـة يف امل�ضـاركة باأعمـال املنظمـات غري احلكـومية على 

امل�ضـتويني الوطني والدولـي«.

104 مت اعتماده بالقرار 47/135 للجمعية الربملانية تاريخ 18 كانون الأول/دي�ضمرب 1992.

105 انظر:
 Hyde Park v. Moldova No.1 )2009( para.28 citing Young، James and Webster v. the United Kingdom، 13 August 1981،
 para.63، Series A no. 44، and Chassagnou and Others v. France [GC]، nos. 25088/94، 28331/95 and 28443/95، para.112،

.ECHR 1999-III(.  Similarly، Hyde Park v. Moldova No.2 )2009( para.24; Hyde Park v. Moldova No.3 )2009( at para.24
106  اللجنة املعنية حلقوق الإن�ضان التابعة لالأمم املتحدة، املالحظة العامة رقم 15، و�ضع الأجانب من وجهة نظر العهد.

الأمن  توؤثر على  والتي  الرعايا  يلقيها غري  التي  اخلطابات  الأخري  احلكم 
يهدف  جتمع  يف  امل�ضاركة  من  الرعايا  غري  منع  يجيز  �ضئ  ل  الوطني. 
خا�ضة اإلى انتقاد ت�رشيع اأو �ضيا�ضة هجرة وطنية. تعّد حركات الحتجاج 
عرب احلدود اأي�ضا دليال على �رشورة ت�ضهيل حرية التجمع لغري الرعايا107.

ن�ساء

اأ�ضكال  للق�ضاء على جميع  املتحدة  الأمم  اتفاقية  3 من  املادة  تن�ص   .56
يف  الأطراف  الدول  »تتخذ  يلي:  ما  على  )�ضيداو(  املراأة  �ضد  التمييز 
جميع امليادين، ول �ضيما امليادين ال�ضيا�ضية والجتماعية والقت�ضادية 
لكفالة  منها،  الت�رشيعي  ذلك  مبا يف  املنا�ضبة،  التدابري  والثقافية، كل 
تطور املراأة وتقدمها الكاملني. وذلك لت�ضمن لها ممار�ضة حقوق الإن�ضان 

واحلريات الأ�ضا�ضية والتمتع بها على اأ�ضا�ص امل�ضاواة مع الرجل«108.

اأطفال

كالرا�ضدين، الأطفال لهم اأي�ضا مطالبهم وم�ضاحلهم. متنحهم حرية   .57
وم�ضاركتهم يف  نظرهم  وجهة  عن  للتعبري  و�ضيلة  ال�ضلمي  التجمع 
بحقوق  اخلا�ضة  املتحدة  الأمم  اتفاقية  من   15 املادة  تطالب  املجتمع. 
الطفل الدول الأطراف بالعرتاف بحق الأطفال يف تنظيم التجمعات 

ال�ضلمية وامل�ضاركة فيها109.

املادة 15، من اتفاقية الأمم املتحدة اخلا�ضة بحقوق الطفل

1. تعرتف الدول الأطراف بحقوق الطفل يف حرية تكوين اجلمعيات وفى حرية 
الجتماع ال�ضلمي.

2. ل يجوز تقييد ممار�ضة هذه احلقوق باأية قيود غري القيود املفرو�ضة طبقا 
ل�ضيانة  دميقراطي  جمتمع  يف  ال�رشورة  تقت�ضيها  والتي  للقانون 
الأمن الوطني اأو ال�ضالمة العامة اأو النظام العام اأو حلماية ال�ضحة 

العامة اأو الآداب العامة اأو حلماية حقوق الغري وحرياتهم.

على �ضوء امل�ضوؤوليات التي ي�ضطلع بها منظمو التجمعات العمومية   .58
القانون  يحدد  اأن  ميكن   ،)198 اإلى   185 من  الفقرات  لحقا،  )انظر، 

107 انظر:
.)Donatella della Porta، Abby Peterson، Herbert Reiter، The Policing of Transnational Protest )Ashgate، 2006

108 حتمي اأي�ضا املادة 7 )ج( من اتفاقية الق�ضاء على جميع اأ�ضكال التمييز �ضد املراأة )�ضيداو( حق الن�ضاء يف امل�ضاركة باملنظمات 
القرار يف ق�ضيةOpuz v. Turkey )2009(، متت  اأي�ضا  انظر  للبلد.  وال�ضيا�ضية  العامة  باحلياة  التي تهتم  غري احلكومية واجلمعيات 

الإ�ضارة اإليها �ضابقا الفقرة 93.

109 املادة 15، التفاقية اخلا�ضة بحقوق الطفل.
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اأعمارهم الدنيا مع اأخذ قدرة الأطفال على التطور بعني العتبار )انظر، 
حول  والقانون  فنلندة،  التجمعات يف  حول  القانون  املثال،  �ضبيل  على 
ين�ص  اأن  اأي�ضا  ميكن  مولدافيا(.  جمهورية  يف  ال�ضيا�ضية  التجمعات 
القانون على اأن القا�رشين ل ميكنهم  تنظيم جتمع عمومي اإل مبوافقة 

والديهم اأو اأولياء اأمرهم على ذلك.

قانون حول التجمعات، فلندة )1999(
املادة 5، حق تنظيم التجمعات العامة )...(

على  يبلغ  من  ولكن  الكاملة،  القانونية  بالأهلية  �ضخ�ص  كل  يتمتع  ل 
الأقل 15 عاما ميكن اأن ينظم جتمعا عاما، اإل اإذا مل يكن اأكيدا اأنه ي�ضتويف 
ال�رشوط التي يفر�ضها القانون على منظمي هذه الأحداث. الآخرون الذين 
عمومية،  جتمعات  ينظموا  اأن  ميكن  كاملة  قانونية  باأهلية  يتمّتعون  ل 

ب�رشط العمل مع اأ�ضخا�ص يتمتعون بهذه الأهلية.

القانون حول التجمعات العامة، جمهورية مولدافيا )2008(
املادة 6. منظمو التجمعات )...(

)2( القا�رشون يف �ضّن 14 - الذين ل يتمتعون اإل باأهلية قانونية حمدودة 
يتمتعون  اأ�ضخا�ص  العمل مع  ب�رشط  عامة،  ينظموا جتمعات  اأن  - ميكن 

بكامل الأهلية القانونية.

املادة 7. امل�ضاركة يف التجمعات
كل �ضخ�ص حر يف امل�ضارطة يف ن�ضاط واأن يح�رش جتمعا.  )1(

ل ميكن اإجبار فرد على امل�ضاركة اأو ح�ضور جتمع �ضد رغبته.  )2(

الأ�سخا�ص ذوو الإعاقة

ت�ضري،  الإعاقة  ذوي  الأ�ضخا�ص  بحقوق  اخلا�ضة  املتحدة  الأمم  اتفاقية   .59
هي اأي�ضا، اإلى احلاجة اإلى »تعزيز وحماية وكفالة متتع جميع الأ�ضخا�ص 
ذوي الإعاقة متتعا كامال، على قدم امل�ضاواة مع الآخرين، بجميع حقوق 
الإن�ضان واحلريات الأ�ضا�ضية )...(«110. ح�ضب املعايري الدولية: »كل �ضخ�ص 
م�ضاب مبر�ص عقلي له احلق يف ممار�ضة كل احلقوق املدنية، والقت�ضادية، 
وال�ضيا�ضية، والجتماعية، والثقافية املعرتف بها يف )...( العهد الدويل 
 .».111)...( املنا�ضبة  الأخرى  والوثائق  وال�ضيا�ضية  املدنية  باحلقوق  اخلا�ص 
اأيا  ال�ضلمي،  التجمع  يتمتعوا مبمار�ضة حرية  اأن  اإذن  الأفراد  يحق لكل 

كانت كفاءتهم القانونية.

110 املادة 1، اتفاقية الأمم املتحدة اخلا�ص بحقوق الأ�ضخا�ص ذو الأعاقة.

قرار  العقلية،  ب�ضحتهم  العناية  وحت�ضني  مبر�ص عقلي  امل�ضابني  الأ�ضخا�ص  بحماية  اخلا�ضة  املتحدة  111 املادة 1)15(، مبادئ الأمم 
46/119 للجمعية العامة لالأمم املتحدة.

الأ�سخا�ص املكلفون باإنفاذ القوانني و�سخ�سيات الدولة

ت�ضمح التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�ضان بـ »فر�ص قيـود قانونيـة على   .60
لهذه  الدولـة  اإدارة  اأو  ال�ضـرطة  اأو  امل�ضـلحة  القـوات  اأفراد  ممار�ضـة 
احلقـوق«112. يجب ت�ضور كل قيد من هذا النوع ب�ضكل ي�ضمن ممار�ضة 
�ضحيحة لوظائفهم من قبل املهتمني وعر�ص تكرار احلياد الذي يتمتع به 
لدى اجلمهور113. تعريف احلياد اأ�ضا�ضي. ل يجوز تف�ضري هذه ال�ضفة ب�ضكل 
يحّد بالإ�ضافة اإلى ذلك من اإجراء حرية التعبري عن راأي. يجب على الت�رشيع 
بالتايل، جتنب احلّد من حرية جتمع الأ�ضخا�ص املكلفني بتطبيق القوانني 
الدولة،  اأو �ضخ�ضيات  امل�ضلحة(  والقوات  ال�رشطة  اأع�ضاء  بينهم  )من 
اأ�ضباب احلّد مرتبطة مبا�رشة بواجب وظائفهم،  اأن ل تكون  على الأقل 

حتى يف حالة الإجراء ال�رشوري بالن�ضبة للتزاماتهم املهنية.

ح�سن الإدارة و�سفافية اإجراءات اتخاذ القرارات

القرارات يف جمال  باتخاذ  املكلفة  الهيئة  بهوية  اجلمهور  اإعالم  يجب   .61
ح�ضب  معروفة  الهيئة  هذه  تكون  اأن  ويجب  التجمع  حرية  تنظيم 
القانون114. من ال�رشوري اأن تكون هناك �ضلطة مكلفة ح�ضب الأ�ضول 
قرارات  �ضيتخذون  الهيئة  هذه  اأع�ضاء  كان  حال  يف  القرارات،  باتخاذ 
متناق�ضة تتعلق بالتجمعات، وغالبا ب�ضبب �ضغوط هامة عامة )ميكن 
اأن يتخذوا قرارات ل تتوافق مع ما تن�ّص عليه هذه املبادئ التوجيهية 
من روح املبادئ اخلا�ضة بحقوق الإن�ضان اأو مغزاها(. يف بع�ص املحاكم، 
قد يكون من املنا�ضب اأن تُكلف هيئة غري تلك املكلفة بتطبيق القوانني 
ب�ضلطة اتخاذ قرارات يف جمال تنظيم التجمعات. من �ضاأن هذا التمييز 
بني ال�ضلطات اأن يدعم �ضورة املكلفني بتطبيق القانون بجعلهم اأقل 
عر�ضة لل�ضغوط بغر�ص تعديل قرار غري ُمر�ص. يف البلدان التي يوجد 
فيها �ضكان متنوعون عرقيا وثقافيا، قد يكون مفيدا اأن ت�ضم ال�ضلطة 

املكلفة بالتنظيم ممثلني عن خمتلف هذه التنوعات115.
 Demir and Baykara v. Turkey 112 املادة 11)2(، اتفاقية حماية حقوق الإن�ضان واحلريات الأ�ضا�ضية. انظر، على �ضبيل املثال، ق�ضية
2008((، الفقرة 109: “ل تن�ص التفاقية على اأي متييز بني �ضلطات القوى ال�ضيا�ضية للدول املتعاقدة وم�ضئوليتهم كموظفني. ل 
تن�ص املادة 11 على اأي ا�ضتثناء لهذه القاعدة. على عك�ص ذلك، تن�ص الفقرة 2 يف الواقع على اأن الدولة ملزمة باحرتام حرية تكوين 
 Tüm( .اجلمعيات، مع احتمال فر�ص “قيود م�رشوعة”، يف هذه حالة متى تعلق الأمر باأع�ضاء قواتها امل�ضلحة اأو ال�رشطة اأو اإدارتها
Haber Sen and Çınar، ق�ضية مذكورة، الفقرة 29(، تفر�ص املادة 11 على الدولة املوظفة اأي�ضا اأن تكون عالقاتها مع موظفيها ممتثلة 
للقانون العام اأو القانون اخلا�ص )..(”. انظر اأي�ضا القرار يف ق�ضية Enerji Yapi-Yol Sen v. Turkey )2009، �ضبق ذكرها يف الهام�ص 

رقم 17.

.)Ahmed and Others v. United Kingdom )1998(; Rekvényi v. Hungary )1999 113 انظر ق�ضية

114 انظر ق�ضية Hyde Park v. Moldova No.1 )2009( الفقرة 31، ذكرت اأعاله يف هام�ص ال�ضفحة 23: “�ضحيح اأن املحاكم قدمت 
اأ�ضبابا جديدة تربر رف�ص طلب هايد بارك يف جمال الإجراءات الق�ضائية. مع ذلك، املادتني 11 و12 من القانون بخ�ضو�ص التجمعات 
 Hyde Park تعطي لل�ضلطات املحلية ال�ضلطة احل�رشية لل�ضماح اأو ل بعقد جتمع« )ترجمة غري ر�ضمية(. انظر يف نف�ص املعنى، اأحكام

v. Moldova No.2 )2009( الفقر 27، و Hyde Park v. Moldova No.3 )2009( الفقرة 27.

115 انظر على �ضبيل املثال، جلنة باراد يف �ضمال اأيرلندا Parades Commission in Northern Ireland حيث ين�ضجم اأع�ضاوؤها مع 
NI( Act 1998( Schedule 1 of the Public Processions، )قانون 1980 حول امل�ضريات العامة( الهيئة التي يجب اأن متثل قدر الإمكان 

ال�ضلطات املحلية يف جمملها )املادة 1، الفقرة 2، البند 3(.
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حق  تنظيم  جمال  يف  القرارات  باتخاذ  املكلفني  املوظفني  على  يجب   .62
حرية التجمع اأن يفهموا متاما اأن م�ضوؤوليتهم �ضتكون على �ضوء اأثر 
قراراتهم حول املوا�ضيع املتعلقة بحقوق الإن�ضان. لهذا الغر�ص، فيجب 
على هوؤلء املوظفني اأن يخ�ضعوا للتاأهيل املنتظم والهادف اإلى تطبيق 
�ضلطة  حت�ضل  اأن  اأي�ضا  ينبغي  واملتبعة.  املقررة  املنا�ضبة  الجتهادات 
مبمار�ضة  لها  ت�ضمح  كافية  ومادية  ب�رشية  اإمكانيات  على  التنظيم 
�ضلطتها ب�ضكل كامل، وكذلك �ضلطاتها ب�ضكل ي�ضجع التعاون بني 

املنظمني وال�ضلطات.

اأن اجلمهور العام يحظى باّطالع  التنظيم من  يجب اأن تتاأكد �ضلطة   .63
منا�ضب على املعلومات ال�ضحيحة التي تتعلق بالتجمعات العامة116، 
لديها  التي  البلدان  هي  عديدة  عملها.  وطريقة  بالإجراءات  وكذلك 
اإجراءات  و�ضفافية  املعلومات،  اإلى  الو�ضول  اإلى  خا�ضة  يهدف  ت�رشيع 
القرار وح�ضن الإدارة؛ يجب اأي�ضا اأن يطبق الت�رشيع املعني على تنظيم 

حرية التجمع.

يجب اأي�ضا �ضمان كون �ضفافية حرية التجمع ل تخ�ضع لقيود تتعلق   .64
عليها  ال�ضيطرة  التي ميكن  املحتملة  الأخطار  )انظر  مبخاطر حمتملة 
بف�ضل بع�ص التعديالت التي ميكن و�ضعها قبل قيام التجمع(. يجب 
على ال�ضلطات، يف هذا املجال، اأن تتخذ القرارات، قدر الإمكان، مبعرفة 
ممثل  يكون  باأن  يطالب  اأن  مثال  املحلي  للقانون  ميكن  باملو�ضوع.  تامة 
 - ب�ضدده  رفعت  قد  يكون  قرار حا�رشا يف كل جتمع عمومي،  �ضلطة 
الإن�ضان  امل�ضبق - خماوف ح�ضب حقوق  التبليغ  كما هو مو�زصف يف 
)اأن يكون هذا التجمع مو�ضع قيود(. منظمو جتمع عمومي والأ�ضخا�ص 
تكون  اأن  ينبغي  مبا�رشة،  بتجمع  وحرياتهم  حقوقهم  �ضتتاأثر  الذين 
لديهم الفر�ضة للتوجه مبا�رشة �ضفهيا وخطيا اإلى �ضلطة التنظيم 
اإجراءات اتخاذ القرار واملراقبة، يف الفقرات 132  اأكرث،  )انظر، لتفا�ضيل 
الأ�ضا�ضية  احلقوق  ميثاق  من   41 املادة  اأن  اإلى  الإ�ضارة  140(. جتب  اإلى 

لالإحتاد الأوروبي تن�ص على حق كل �ضخ�ص بح�ضن الإدارة.

116  انظر على �ضبيل املثال التقرير عن العن�رشية وو�ضائل الإعالم للممثل اخلا�ص لالأمم املتحدة حول حرية الراأي والتعبري، 
وتقرير منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا حول حرية الراأي والتعبري، وتقرير املقرر اخلا�ص ملنظمة الدول الأمريكية حول حرية التعبري. متثل 
جلنة باراد يف �ضمال اأيرلندا مثال لتطبيق جيد لأنها ن�رشت تفا�ضيل كل امل�ضريات واملظاهرات املعلنة، و�ضنفتها ح�ضب املدينة التي 
جرت فيها؛ انظر لتفا�ضيل اأكرث: http://www.paradescommission.org. انظر اأي�ضا، على �ضبيل املثال، امللفات التي احتفظت بها 

�رشطة  Strathclyde يف ا�ضكتلندا فيما يتعلق بحفظ الأمن خالل امل�ضريات العامة، والتي ميكن الإطالع عليها على الرابط:
http://strathclydepoliceauthority.gov.uk/images/stories/CommitteePapers/FullAuthority2009/FA1October2009/

item%206%20-%20review%20of%20police%20resources%20deployed%20at%20marches%20and%20parades.pdf

املادة 41 من ميثاق احلقوق الأ�صا�صية لالإحتاد الأوروبي
)1( لكل �ضخ�ص احلق اأن تعالج اأموره بحياد وعدالة ويف مهلة معقولة من 

قبل موؤ�ض�ضات الإحتاد وهيئاته.

)2( يت�ضمن هذا احلق خا�ضة:
- حق كل �ضخ�ص يف اأن ي�ضتمع له قبل اأي اإجراء فردي يوؤثر عليه �ضلبيا 

حني يتخذ يف حقه؛
امل�ضالح  احرتام  مع  يخ�ضه،  الذي  للملف  �ضخ�ص  كل  و�ضول  حق   -

القانونية لل�رشية وال�رش املهني؛
- واجب الإدارة بتعليل قراراتها.

وا�ضح  اإجراء  على  تن�ص  اأن  التجمع،  بحرية  اخلا�ضة  للقوانني  ينبغي   .65
الإجراء  هذا  يحدد  اأن  يجب  التنظيم.  و�ضلطات  حدث  منظمي  بني  للتعاون 
املحدد  التاريخ  بعقد جتمع يف  الإمكان،  قدر  ال�ضماح،  بغر�ص  املنا�ضبة  املهل 

ويجب اأي�ضا القيام بكل مراحل اإجراءات التنظيم يف مهلة زمنية كافية.

مراقبة وم�ساعدة

اأن يخفف من  اإدارية )انظر، لحقا، الفقرة 132(  ميكن خليار اأويل لرقابة   .66
ناحية ثقل عمل املحاكم وي�ضهم اأي�ضا يف قيام عالقات بناءة اأكرث بني 
ال�ضلطات واجلمهور. مع ذلك، عندما ل تعمل هذه الرقابة على اإر�ضاء 
امل�ضتكي، يجب اأن يتمكن هذا الأخري من تقدمي �ضكوى �ضد قرار �ضلطة 
التنظيم لدى حمكمة م�ضتقلة. يجب النظر يف هذه ال�ضكوى من دون 
تاأخري، وب�ضكل ميكن من تطبيق اأي تعديل حمتمل لقرار ال�ضلطة ومن 
دون التاأثري على حقوق امل�ضتكي. يجب اإذن اأن يكون هناك قرار نهائي يتم 
اتخاذه قبل تاريخ انعقاد التجمع. اإذا افرت�ضنا ا�ضتحالة اتخاذ قرار نهائي 
خالل املهلة، يجب اأن ين�ص القانون على اإمكانية اتخاذ اإجراءات حتفظية 
 5 الف�ضل  الوثيقة،  هذه  نهاية  يف  ال�رشط  هذا  يُدر�ص  اأمر.  طريق  عن 
اإلى    132 اتخاذ قرار ورقابة، الفقرات  )اإجراءات  اإجرائية«  »اأ�ضئلة  بعنوان 
140(، وامللحق اأ بعنوان »تطبيق املعايري الدولية يف جمال حقوق الإن�ضان«.

  
امل�سوؤولية القانونية ل�سلطة التنظيم

يجب اأن حترتم �ضلطة التنظيم اللتزامات القانونية وتنتبه لكل نق�ص -   .67
اإجرائي اأو مادي - والتي ميكن اأن تنتج قبل جتمع ويف اأثنائه وبعده. يجب 
اأو  الإداري  للقانون  املطابقة  املبادئ  اإلى  بالنظر  امل�ضئوولية  تقدير هذه 

اجلنائي اأو الرقابة الق�ضائية املتعلقة بتع�ضف ال�ضلطة.
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املادة 183، القانون اجلنائي، جمهورية ملدوفيا )2002(
خمالفة حق حرية التجمع

ينتج عن خمالفة حق حرية التجمع عن اأفعال غري قانونية تهدف اإلى منع 
انعقاد جتمع اأو اإخ�ضاع م�ضاركة يف هذا احلدث ل�ضغوط، غرامة اأو عقوبة 

بال�ضجن ميكن اأن ت�ضل اإلى عامني.

املادة 67، قانون اجلرائم والعقوبات، جمهورية مولدوفيا )2008(
خمالفة حق حرية التجمع

على  �ضغوط  اأو  عراقيل  و�ضع  اأو  جتمعات  عقد  اأو  تنظيم  منع  ي�ضكل 
امل�ضاركة مبثل هذا التجمع، جرمية يعاقب عليها بغرامة.

4. قيود على حرية التجمع

علما باأن الوثائق الدولية والإقليمية حلماية حقوق الإن�ضان تن�ص على   .68
حق التجمع ال�ضلمي وحتميه، فاإنها ت�ضمح اأي�ضا للدول بفر�ص بع�ص 
ميكن  التي  الأ�ضباب  يف  الف�ضل  هذا  يبحث  احلرية.  هذه  على  القيود 
�َضْوقها قانونيا لفر�ص قيود على التجمعات ال�ضلمية، وكذلك اأ�ضكال 

القيود التي ميكن فر�ضها.

اأ�سباب م�رشوعة للقيود

اأ�ضباب  على  الإن�ضان  حقوق  حلماية  والإقليمية  الدولية  الوثائق  تن�ص   .69
م�رشوعة للقيود، والتي ل ميكن ا�ضتكمالها باأ�ضباب اأخرى تن�ص عليها 

القوانني الوطنية117، ول ميكن تف�ضريها بحرية من قبل ال�ضلطات118.

تبعا  اإل  التجمع،  حرية  اأمام  عقبات  التنظيم  �ضلطة  ت�ضع  األ  يجب   .70
حلجج حا�ضمة. تطبيق الن�ضائح املعرو�ضة لحقا ب�ضكل ي�ضمح لتلك 
التي  ال�رشعية  الأ�ضباب  احلجج.  هذه  �ضالحية  من  بالتحقق  ال�ضلطة 
يتم حتليلها يف هذا الق�ضم )مثل تلك التي تعددها �رشوط احلد يف املادة 
21 من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية، واملادة 11 من 
التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�ضان( ل ميكن اعتبارها اإذن ترخي�ضا بفر�ص 
قيود. ويبقى الإلزام  باإثبات اأّي مربرات لفر�ص قيود قائما بالكامل على 

ال�ضلطة.

اإلى حجج تعتمد على وجهة نظرها بخ�ضو�ص طبيعة  الإ�ضارة  القانونية، وخا�ضة  الدوافع  ال�ضلطات قائمة  األ تطيل  117 يجب 
مظاهرة معينة، انظر، Hyde Park v. Moldova No.3 )2009، الفقرة 26، كما متت الإ�ضارة اإلى هذا احلكم يف هام�ص ال�ضفحة 23.

118 متت الإ�ضارة حديثا اإلى هذه النقطة من قبل جلنة وزراء جمل�ص اأوروبا. انظر التو�ضية CM/Rec)2010(5 للجنة وزراء الدول الأع�ضاء 
حول الإجراءات الهادفة اإلى مكافحة التمييز القائم على التوجه اجلن�ضي اأو الهوية اجلن�ضانية من قبل جلنة الوزراء يف 31 مار�ص/اآذار 

2010 خالل الجتماع 108 ملمثلي الوزراء، الفقرة 16 )انظر يف الأعلى الهام�ص يف اأ�ضفل ال�ضفحة 97(.

النظام العام

ل يجب ا�ضتغالل عدم دقة هذا التعبري119، لتربير منع التجمعات ال�ضلمية   .71
اأو تفريقها. ل ميكن قبول عذر افرتا�ضي بفو�ضى عامة، اأو وجود جمهور 
اأ�ضا�ص  على  املفرو�ضة  امل�ضبقة  القيود  عام120.  لتربير عقد جتمع  معاد 
اإمكانية وقوع حوادث عنيفة، طفيفة ومتفرقة، من �ضاأنها اأن تكون غري 
متنا�ضبة. وينبغي بالتايل التعامل مع ن�ضوب اأعمال عنف متفرقة عن 
طريق العتقال اأو املالحقة الق�ضائية، بالأحرى من فر�ص قيود ب�ضبب121. 
الفرد عن  اأن »ل يتوقف  اإلى  الإن�ضان  الأوروبية حلقوق  اأ�ضارت املحكمة 
التمتع بحق حرية التجمع ال�ضلمي، ب�ضبب عنف اأو اأية اأعمال حمظورة 
يرتكبها غريه اأثناء مظاهرة بينما يبقى هو م�ضاملا يف نواياه وت�رشفاته« 

)ترجمة غري ر�ضمية( 122.

ميكن اأن يكون جتمع اأراد له منظموه اأن يكون �ضلميا، مو�ضع قيود قانونية   .72
اإل  القيود  الظروف. ل يجوز فر�ص هذه  العام يف بع�ص  النظام  با�ضم 
بوجود دليل على اأن هوؤلء امل�ضاركني يبيتون باأنف�ضهم نوايا )اأو مدفوعني 
للقيام( باأعمال غري قانونية وفو�ضى واأن تقع هذه التجاوزات فعال. متت 
وانتقادات  متناق�ضة  نقا�ضات  حماية  لت�ضمل  املقاربة  هذه  �ضياغة 
�ضيا�ضية، حتى عندما ميكن اأن ت�ضبب هذه املبادرات رد فعل عدائي من 
اخلا�ضة  98،ال�رشوح  اإلى   94 الفقرات  لحقا،  اأي�ضا  )انظر  الآخرين  قبل 

بالقيود التي يتم الن�ص عليها ح�ضب برنامج جتمع( 123.

الأ�ضخا�ص  اأن  ومقنع  حا�ضم  ب�ضكل  التنظيم  �ضلطة  تثبت  اأن  يجب   .73
باأنف�ضهم  �ضيلجاأون  فيه  ي�ضاركون  اأو  املعني  احلدث  ينظمون  الذين 
للعنف. يف حال اإثبات عنف حمتمل، يجب اأن تتوّفر للمنظمني اإمكانية 

فعلية لرف�ص اخل�ضوع لدلئل تثبت ال�ضفة ال�ضلمية للتجمع.

119 يف القرار الذي اتخذته املحكمة الد�ضتورية الأملانية عام 1985 يف ق�ضيةBrokdorf )1 BvR 233، 341/81(، ، على �ضبيل املثال، 
ُفهم “النظام العام” على اأنه ي�ضم كل القواعد غري املكتوبة التي يعّد احرتامها �رشطا اأوليا واأ�ضا�ضيا لكل التجمعات الإن�ضانية التي 

تعي�ص يف منطقة حمددة مع مراعاة املعايري الجتماعية والعرقية.

.)Makhmudov v. Russia )2007  ،120 انظر على �ضبيل املثال

121 انظر ق�ضية Stankov and the United Macedonian Organisation Ilinden v. Bulgaria )2001( الفقرة 94.

.)Ezelin v. France )1991( and Ziliberberg v. Moldova )2004 122 انظر ق�ضية

123 انظر ق�ضية Christian Democratic People’s Party v. Moldova )No. 2( )2010( الفقرة 27. بعد اأن اأو�ضح ق�ضاة �ضرتا�ضبورغ اأن 
هناك خمالفة للمادة 11 من التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�ضان، �رشحوا اأن: “�ضعارات الطرف امل�ضتكي، حتى واإن تخللها اإحراق الأعالم 
وال�ضور، هي �ضكل من التعبري عن الراأي حول م�ضائل ذات م�ضلحة عامة، وتتعلق بوجود قوات رو�ضية على اأرا�ضي مولدافيا” )ترجمة 

غري ر�ضمية(.
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الأمن العام

التي  العتبارات  مع  ازدواجية  العام  بالأمن  اخلا�ضة  العتبارات  تلعب   .74
العام  بالأمن  اخلا�ضة  الهتمامات  تتعلق  العام.  النظام  حلفظ  تهدف 
قافلة �ضيارات.  ت�ضكل  التي  تلك  اأو  ليال  تتم  التي  بالتجمعات  بالذات 
يكون عموما من الأف�ضل يف هذه احلالة اأن تفر�ص احتياطات اإ�ضافية، 

اأحرى من فر�ص قيود.

اأن  اأية ظروف،  ت�ضتطيع، يف  العام ول  الأمن  واجب حماية  الدول  على   .75
اأن  ميكن  ذلك،  مع  التجمع.  ملنظم  متنحه  اأو  الواجب  هذا  عن  تتنازل 
ي�ضاعد املنظمون واأفراد خدمة الأمن على حتقيق الأمن العام. ميكن اأن 
يفند منظم جتمع الدعاءات اخلا�ضة مبخاطر الأمن العام التي ميكن اأن 
ي�ضببها احلدث واأن تهيئ م�ضبقا، كخدمة نظام منا�ضبة )انظر لحقا 

ملزيد من التفا�ضيل الفقرات 191 اإلى 196(.

حماية ال�سحة

يف احلالت النادرة، عندما يتم احلديث قانونيا عن ال�ضحة لفر�ص قيود   .76
على واحد اأو اأكرث من التجمعات العامة، ل ميكن قبول هذا الإجراء اإل 
وقبل  بالتايل،  لالأفراد.  ب�ضكل م�رشوع على جتمعات م�ضابهة  فر�ص  اإذا 
تربير قيد ل�رشورة حماية ال�ضحة العمومية، فاإن قيودا م�ضابهة ميكن 
تطبيقها على املدار�ص وقاعات احلفالت وقاعات الريا�ضة واأماكن اأخرى 

ت�ضم اأن�ضطة تف�ضي عادة اإلى جتمعات.
ميكن اأن تكون القيود مربرة ا�ضتثنائيا عندما تكون هناك خطورة فعلية   .77
 )Cisse v. France )2002 ق�ضية  جتمع. يف  امل�ضاركني يف  �ضحة  على 
املحتجني  لأن  �ضحية،  لدواع  كان  ال�ضلطات  تدخل  املثال،  �ضبيل  على 
بلغوا حالة خطرة بعد فرتة طويلة من الإ�رشاب عن الطعام واحتاللهم 
التذرع وقائيا مبثل هذه احلجة  اأي�ضا، ل ميكن  لأماكن غري �ضحية. هنا 
من قبل ال�ضلطات ملقاطعة جتمع �ضلمي، حتى ولو كان الإ�رشاب عن 

الطعام جزءا من اإ�ضرتاتيجية مدرو�ضة من قبل امل�ضاركني.

حماية الأخالق

التجمع  بحرية  املتعلقة  الإن�ضان  حقوق  حلماية  الأ�ضا�ضية  ال�ضفات   .78
والتفاقية  وال�ضيا�ضية،  املدنية  باحلقوق  اخلا�ص  الدويل  العهد  )ح�ضب 
الأوروبية حلقوق الإن�ضان( هي »وثائق حية« يتطور تف�ضريها ح�ضب املعايري 
با�ضم  املطبقة  الإجراءات  تقدير  اإذن  يجب  واملتغرية.  املختلفة  اخللقية 
حماية الأخالق العامة ح�ضب معيار اإيجابي، واملتمثل بال�ضتف�ضار عما 

اإذا كانت مطابقة حلاجة اجتماعية �رشورية وحترتم مبداأ التنا�ضبية124. ل 
يكفي، يف الواقع، اأن يكون الت�رشف خمالفا لالأخالق: بل يجب اأن يكون 
الفقرة  �ضابقا  )انظر  القانون  قبل  ال�ضفة من  بهذه  ومعروفا  اإجراميا 

.125)35

اإ�ضافة اإلى ذلك، ل ينبغي بالطبع اأن تعترب حماية الأخالق دافعا منا�ضبا   .79
توؤدي  اأن  املقاربة  لهذه  ميكن  التجمع126.  حرية  على  قيود  فر�ص  اإلى 
القيود حق  تنتهك  متييزية. ل  ومعاملة  للمحتوى  تقنني  اإلى  ب�ضهولة 
حرية التجمع ال�ضلمي اإل اإذا كانت مقررة مبعايري تتعلق بر�ضالة تر�ضلها 
ملكافحة  تهدف  والتي   )98 اإلى   94 الفقرات  لحقا،  )انظر  التجمعات 

التمييز )انظر يف الأعلى، الفقرات 46 اإلى 60( 127.

حماية حقوق الآخرين وحرياتهم

يجب اأن ت�ضمن �ضلطة التنظيم توازنا عادل بني احلرية الهامة للتجمع   .80
ال�ضلمي وحق الأ�ضخا�ص والعاملني والذين يقومون بواجباتهم والتجار 
والقائمني على اأعمالهم املهنية يف مكان انعقاد التجمع. ينبغي كذلك 
اأن ت�ضمن هذه املمار�ضة انعقاد الن�ضاطات الأخرى يف نف�ص املكان، ب�رشط 
اأن ل تفر�ص تكاليف مبالغ فيها128. العرقلة املوؤقتة ل�ضري ال�ضيارات اأو 
ك�ضبب م�رشوع للحّد من حرية  124 انظر ق�ضية Norris v. Ireland )1988، الفقرات 46-44. يجب اأن ن�ضري اإلى اأن “الأخالق العامة” 
التجمع ل ت�ضابه القيم الأخالقية لالأ�ضخا�ص الذين ميلكون �ضلطة �ضيا�ضية. انظر خا�ضة، الرتجمة الإنكليزية للحكم ال�ضادر يف 18 
 K 21/05، Requirement to Obtain Permission for anكانون الأول/يناير 2006 من قبل املحكمة الد�ضتورية البولونية يف ق�ضية

Assembly on a Public Road، ميكن الإطالع عليها على الرابط:
http://www.trybunal.gov.pl/eng/summaries/documents/K_21_05_GB.pdf

125 انظر على �ضبيل املثال ق�ضية Hashman and Harrup v. UK )1999( املتعلقة بالتداخل الذي �ضكل ت�رشفا »�ضد ح�ضن الأخالق« 
يف القانون الإنكليزي.

http://www.bahrainrights.org/node/208http:// :126 انظر كمثال على النتقادات املوجهة �ضد ن�ص ت�رشيعي يتعلق بالأخالق
hrw.org/english/docs/2006/06/08/bahrai13529.htm

تعليق مانفرد نوفك على العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية ي�ضري اإلى اجتماعات متت بالقرب اأو يف “اأماكن مقد�ضة 
)بالعالقة مع ال�ضحة العامة”  )لها عالقة بالأخالق( اأو “لأ�ضباب تتعلق بحماية الطبيعة اأو املحافظة على املوارد املائية”  اأو مقابر” 

وكمثال: انظر كتاب هذا الكاتب )ال�ضفحة 493(، كما متت الإ�ضارة اإليه يف الهام�ص اأ�ضفل ال�ضفحة 29.

 Tania Groppi )Siena University( Freedom of thought and expression، General Report،127 انظر على �ضبيل املثال ق�ضية
 European Union Meeting، Union of(اإليها املحكمة الد�ضتورية يف هنغاريا اأ�ضارت   ،  ،Political Structure and Human Rights

 .Turkish Bar، Ankara 16-18 April 2003( at p.6
ميكن الإطالع على الرابط:

. http://www.unisi.it/ricerca/dip/dir_eco/COMPARATO/groppi4.doc
 V.17.( [ABH 1997] 74 at 84( 21/1996 :وانظر على �ضبيل املثال، قرار املحكمة الد�ضتورية يف هنغاريا رقم

128 يف ق�ضية Schneider v. State، 308 U.S. 147 )1939(، التي نُظر فيها بالوليات املتحدة، قدر الق�ضاة وجود حق يف توزيع املن�ضورات 
حتى ولو �ضبب هذا الت�رشف تكد�ص نفايات. يف ق�ضية Collin v. Chicago Park District، 460 F.2d 746 )7th Cir. 1972( ، قدر القا�ضي 
يف املنطقة ال�ضابعة اأن املدعني يتمتعون بحق التجمع يف الأماكن الطلقة واأن امل�ضوؤولني عن الأماكن اخل�رشاء املحلية يعتربونها 
 In Eugen Schmidberger، Internationale Transporte und Planzuge v. Republik Osterreichمناطق نزهة. يف قرارها بق�ضية
2003(( اأو�ضحت املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان اأن ال�ضماح ملظاهرة من طبيعتها اأن ت�ضد الطريق ال�رشيعBrenner Motorway  الذي 
يربط اأملانيا باإيطاليا يف خالل 30 �ضاعة، مل يكن قيدا مبالغا فيه بخ�ضو�ص حرية تنقل الب�ضائع والتي ت�ضمنها املادة 28 من معاهدة 
ال�ضوق الأوروبية. ويعود ذلك اإلى ثالثة اأ�ضباب: )1( كان وقت العرقلة ق�ضريا ن�ضبيا وي�ضكل حدثا ثانويا؛ )2( مت اتخاذ اإجراءات للحد من 
عرقلة حمتملة؛ )3( قيود مبالغ فيها على املظاهرة كان ميكن اأن حترم املتظاهرين من حريتهم يف التعبري والتجمع وت�ضبب يف الواقع، 
الأ�ضا�ضية  حقوقهم  ميار�ضون  املتظاهرين  كون  باملظاهرة  بال�ضماح  ملزمة  نف�ضها  النم�ضاوية  ال�ضلطات  اعتربت  اأ�ضخم.  عرقلة 
بحرية التعبري والتجمع كما ي�ضمنها الد�ضتور. انظر اأي�ضا ق�ضية Commission v. France )1997(، وتتعلق هذه الق�ضية باأعمال 
الحتجاجات التي قام بها املزارعون الفرن�ضيون �ضد ا�ضترياد ب�ضائع زراعية من دول غري اأع�ضاء يف الحتاد الأوروبي. واأو�ضحت حمكمة 
العدل لالحتاد الأوروبي اأن احلكومة الفرن�ضية بامتناعها عن اتخاذ اإجراءات �رشورية ون�ضبية ملنع عرقلة حرية تنقل الفواكة واخل�ضار من 
قبل الأفراد، قد خالفت التزاماتها التي تن�ص عليها املادة 30 من معاهدة ال�ضوق امل�ضرتكة، من�ضجمة مع املادة 5 من نف�ص املعاهدة.
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الراجلني ل ت�ضكل بحّد ذاتها �ضببا كافيا لفر�ص قيود على جتمع129. ول 
تكفي كذلك معار�ضة جتمع لتربير قيود حمتملة. نظرا ل�رشورة الت�ضامح 
يف جمتمع دميقراطي، فال بد اأن ي�ضتفحل الأمر اإلى درجة عالية قبل اأن 
يحكم باأن جتمعا عموميا �ضينتهك ب�ضكل غري معقول حقوق الآخرين 
وحرياتهم130. وهذا �ضحيح جدا مبا اأّن حرية التجمع – من حيث تعريفها 

– لي�ضت اإل تدخال موؤقتا يف تلك احلقوق.

اإذا مل يتمتع التجار واملقيمون ب�ضكل طبيعي بحقهم يف اأن يُ�ضت�ضاروا   .81
فيما يتعلق مبمار�ضة احلقوق الأ�ضا�ضية131، ف�ضيكون من التعامل اجليد 
- عندما تتاأثر حقوقهم – اأن يتناق�ضوا مع الأطراف املعنية حول اأف�ضل 
ال�ضبل حلماية خمتلف احلقوق املتناف�ضة والر�ضا املتبادل لكل الأطراف 
)انظر لحقا لتفا�ضيل اأكرث الفقرة 134 التي تتعلق بالنقا�ص واحلوار مع 

الو�ضيط(.

با�ضم حماية حقوق  قيودا على جتمع  التنظيم  �ضلطة  تفر�ص  عندما   .82
تناف�ص الآخرين وحرياتهم، يجب اأن تو�ضح:

- طبيعة املطالب املقبولة املحتملة؛  
بهذه  التمتع  التدخل  يهدد  اأن  اخلا�ص،  املجال  هذا  ، يف  ميكن  كيف   -  

احلقوق )مع الإ�ضارة اإلى العوامل اخلا�ضة املعتربة(.
- كيف ميكن ، بالتحديد، اأن جتنِّب هذا التدخل )�رشورة القيود(، و  

- ملاذا الإجراءات اأقل �ضمول مل يتم اعتمادها.  

هذه هي احلقوق املمكن املطالبة بها من قبل غري امل�ضاركني يف جتّمع   .83
اخلا�ص  الدويل  العهد  التي عددها  احلقوق  تلك  واإن مل تكن هي  )حتى 
 :132 الإن�ضان(  الأوروبية حلقوق  التفاقية  اأو  وال�ضيا�ضية  املدنية  باحلقوق 
احلق يف احلياة اخلا�ضة )حممي باملادة 17 من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق 
129 انظر القرار يف ق�ضية 2008( Éva Molnár v. Hungary، الفقرة 34: “)املحكمة( قدرت اأن القيود على حرية التجمع يف الأماكن 
العامة ميكن اأن تخدم يف حماية حقوق الآخرين بغر�ص الوقاية من ال�ضطرابات وعرقلة ال�ضري”. وكما اأو�ضح ذلك نيكول�ص بلوملي 
- Nicholas Blomley: “)...( منطق �ضري ال�ضيارات يخدم جتديد املكان العام )...( املكان العام لي�ص حمل ممار�ضة املواطنة، ولكن جمرد 

“ممر للنقل”. انظر:
 Nicholas Blomley، ‘Civil Rights Meet Civil Engineering: Urban Public Space and Traffic Logic.’ 22 Can. J.L.& Soc. 55 at 64
 )2007(. See also Timothy Zick، Speech Out of Doors: Preserving First Amendment Liberties in Public Places )Cambridge

University Press، 2008(.

 Balçık and Others ذكرت يف الأعلى فقرة 20، وكذلك ق�ضية .)Ashughyan v. Armenia )2008 130 انظر على �ضبيل املثال ق�ضية
 Aldemir and others v. 38، وق�ضية   Oya Ataman v. Turkey )2006(; Nurettinالفقرة  v. Turkey )2007( الفقرة 49 وق�ضية  

Turkey )2007(الفقرة 43.

131 ين�ص اإعالن الأمم املتحدة حول حقوق ال�ضعوب الأ�ضلية بحق هذه ال�ضعوب يف اأن ت�ضت�ضار فيما يتعلق بالقرارات والأعمال التي 
لها اأثر على حقوقها وحرياتها.

132 فيما يتعلق باحلقوق الأخرى غري التعاقدية املعنية، فقط: »�رشورات ل نقا�ص فيها« ميكن اأن تربر فر�ص قيود على التجمعات العامة. 
انظر، على �ضبيل املثال احلكم يف ق�ضية Chassagnou v. France )1999(، الفقرة 113: “يكون الأمر خمتلفا عندما تتعلق القيود 
مل يتم الن�ص عليها. يف مثل هذه الفر�ضية، وحدها اللتزامات التي  بحق اأو حرية ت�ضمنها التفاقية بهدف حماية “حقوق وحريات” 
ل تقبل النقا�ص ميكن اأن تربر تدخال يف التمتع بحق م�ضمون”. يحدد هذا الجتهاد بو�ضوح م�ضتوى عاليا: يجب اأن يكون هناك �ضد 
متنوع )»ل يقبل النقا�ص«( بخ�ضو�ص حياة الآخرين وعمل يتطلب اعتماد اإجراءات منطقية �رشورية )»اأ�ضا�ضية«(، ل يكفي فقط اأن 

تكون القيود منا�ضبة ومطابقة ومرغوبا فيها.

املدنية وال�ضيا�ضية، واملادة 8 من التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�ضان(133، 
امل�ضاف   1 رقم  الربوتوكول  من   1 باملادة  )حممي  الأمالك  حماية  وحق 
اإلى التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�ضان(134، واحلق يف احلرية والأمن )املادة 
من   5 واملادة  وال�ضيا�ضية  املدنية  باحلقوق  اخلا�ص  الدويل  العهد  من   9
التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�ضان(135 وحق حرية التنقل )املادة 12 من 
العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية، واملادة 2 من الربوتوكول 
اأي�ضا  يحدث  اأن  وميكن  الإن�ضان(136.  حلقوق  الأوروبية  التفاقية   4 رقم 
التعبري  وحرية  الآخرين  با�ضم حقوق  التجمع  القيود على حرية  تربر  اأن 
املدنية  باحلقوق  الدويل اخلا�ص  العهد  19 من  )املادة  املعلومات  واإي�ضال 
وال�ضيا�ضية واملادة 10 من التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�ضان(137 اأو ممار�ضة 
دينهم اأو معتقداتهم )املادة 18 من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية 
ومع   .138 الإن�ضان(  حلقوق  الأوروبية  التفاقية  من   9 واملادة  وال�ضيا�ضية 
حقوق  حماية  با�ضم  التجمع  حرية  على  قيد  اأي  فر�ص  يجوز  ل  ذلك، 
يوّد  من  فكل  بالفعل،  الأخرى.  احلقوق  تنتهك  حال مل  اإل يف  الآخرين، 
الآخرين فهو قد  التجمع ب�ضكل يقو�ص به حقوق  اأن ميار�ص حق حرية 
اأهدر حقهم يف التجمع بحكم انتهاكه احلقوق التي ن�ضت عليها املادة 
5 من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية، واملادة 17 من 

التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�ضان )انظر يف الأعلى، الفقرة 15(.
133 احلق يف »احلياة اخلا�ضة« يغطي ال�ضالمة اجل�ضدية واخللقية للفرد ق�ضية X and Y v. The Netherlands، 1985؛ ل يجب على اأن 
متتنع الدولة خا�ضة عن التدخل يف حياة مواطن، ولكن عليها اأن ت�ضطلع اأي�ضا باللتزام الإيجابي بال�ضهر على احرتام فعلي للحياة 
اخلا�ضة للمعني. ميكن اأن يت�ضل هذا املو�ضوع بالتاأثري على العالقات بني الأفراد. عندما يدعي �ضخ�ص ما باأن حقه يف احلياة اخلا�ضة 
قد تاأثر بحرية التجمع، يجب اأن حتدد ال�ضلطات �ضالحية هذا الإدعاء والإجراء الذي ي�ضمح بهذا التدخل املوؤقت. القرار الذي مت اتخاذه 
يف ق�ضية Moreno Gómez v. Spain )2004(، ميكن اأن يعطي بع�ص املوؤ�رشات حول امل�ضتوى الذي يجب الو�ضول اإليه للتحقق من وجود 

انتهاك للمادة 8.

134 انظر مثال ق�ضيتا Chassagnou and Others v. France )1999(. Gustafsson v. Sweden )1996( احرتام حق اامللكية مت تف�ضريه بدقة 
من قبل ق�ضاة �ضرتا�ضبورغ باأنه يحمي م�ضالح املالك فقط. اإ�ضافة اإلى ذلك، حتى ميكن اعتبار جتمع عمومي باأّن له اأثرا على احرتام 
اأمالك �ضخ�ص، هناك م�ضتوى معني وعاٍل يجب اأن يحدث جتاوزه. ت�ضفيد املحالت، على �ضبيل املثال، من مكان يف الف�ضاء العمومي، 
وبهذه ال�ضفة، يُفرت�ص الت�ضامح مع ا�ضتخدامات اأخرى يف هذا الف�ضاء. كما جاء تو�ضيحه اآنفا، يجب اعتبار حرية التجمع كف�ضاء 

عادي ومرئي للحياة العمومية.

135 لحظ، مع ذلك، اأن املادة 5 من التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�ضان تق�ضد احلرمان التام للحرية ولي�ص فقط قيدا ب�ضيطا على 
التحرك )الذي ميكن تغطيته باملادة 2 من الربوتوكول رقم 4(. هذا التمييز بني احلرمان والقيد الب�ضيط على احلرية ل ميكن اأن يقبله 

ق�ضاة �ضرتا�ضبورغ اإل على اأ�ضا�ص »اختالف يف الدرجة اأو ال�ضدة، ولي�ص يف الطبيعة اأو املغزى«. انظر، الق�ضايا التالية:
 Guzzardi v. Italy )1980( at para.92; and Ashingdane v. the United Kingdom )1985( at para.41. R )on the application of
 Laporte( v. Chief Constable of Gloucester Constabulary [2006] UKHL 55; Austin and Saxby v. Commissioner of Police of

 .the Metropolis [2009] UKHL 5
وانظر ملزيد من النقد بخ�ضو�ص القرار:

 David Mead، ‘Of Kettles، Cordons and Crowd Control: Austin v. Commissioner of Police for the Metropolis and the
 Meaning of ‘Deprivation of Liberty’ 3 EHRLR 376-394 )2009(; Helen Fenwick، ‘Marginalising human rights: breach of the

.peace، ”kettling“، the Human Rights Act and public protest’ Public Law )2009( 737-765

136 مع ذلك، من الالفت للنظر اأن ن�ضري اإلى اأن احلق يف حرية التنقل ل يتعلق عموما با�ضتخدام الطرق العامة، بل غالبا باإمكانية تغيري 
امل�ضكن. انظر على �ضبيل املثال القرار الذي اتخذته املحكمة الد�ضتورية البولونية يف ق�ضية رقم 21/105 تاريخ 18 كانون الأول/يناير 
2006، التي اأ�ضارت بنف�ضها اإلى الفقرة 2..3 من القرار، 29AB.V. ، الذي مت اتخاذه من قبل املحكمة الد�ضتورية الهنغارية. انظر اأي�ضا، 

يف الأعلى، هام�ص ال�ضفحة 14.

137 انظر القرار Acik v. Turkey )2009(، الفقرة 45: “يف هذا املجال، اأ�ضارت املحكمة اإلى اأن احتجاجات املتظاهرين تت�ضف ب�ضكل 
ال�ضعارات والالفتات املنت�رشة، مما اأدى اإلى عرقلة حفل الفتتاح، وخا�ضة، خطاب رئي�ص جامعة ا�ضطنبول. ميكن حتليل ت�رشفاتهم على 
اأنها تدخل يف حرية تعبري الرئي�ص واأزعجت و�ضايقت ق�ضما من اجلمهور الذي كان من حقه تلقي املعلومات املراد تبليغها له” )ترجمة 

غري ر�ضمية(.

138 انظر ق�ضية Öllinger v. Austria )2006(، الفقرة 46. ل ميكن العرتاف بهذا التدخل اإل اإذا اأثر التجمع ب�ضكل مبا�رش اأو غري مبا�رش 
على احلق يف حرية التعبري اأو ممار�ضة معتقدات الآخرين الدينية.
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اإّن تقييم وقع الأحداث العمومية على حقوق الآخرين يجب اأن ياأخذ بعني   .84
العتبار، كما يلزم، تكّرر هذا النوع من التجمعات اأمام نف�ص اجلمهور. 
جمهور  على  الرتاكمي  الأثر  فاإن  عال جمددا،  م�ضتوى  حتديد  يجب  واإذ 
اأ�ضري لتجمعات عدة )على �ضبيل املثال يف حي �ضكني(، ميكن اأن يكون 
حماية  بق�ضد  قيود  مو�ضع  قانونيا،  هكذا،  ويكون  التعّدي  من  �ضكال 
ال�ضلمية  تلك  حتى  اأي�ضا،  املتكررة  للمظاهرات  ميكن  الآخرين.  حقوق 
منها، ملجموعات خا�ضة ويف بع�ص الظروف، اأن تُرى كتع�ضف يف و�ضع 
م�ضيطر عليه )انظر اأعاله، الفقرات 7 اإلى 54(، وهي اأي�ضا، تكون قانونيا 
يتطلب  وحرياتهم139.  الآخرين  حقوق  حماية  اإلى  تهدف  قيود  مو�ضع 
مبداأ التنا�ضبية، يف حالة توخي هذا الهدف، اأن تكون القيود الأقل ثقال 

مطبقة )انظر، يف الأعلى، الفقرات 39 اإلى 45( 140.

الأمن الوطني

كثريا ما يُذهب بعيدا يف ما يعطى من تف�ضري مل�ضاألة الأمن الوطني   .85
بالعالقة مع حرية التجمع. واإّن مبادئ �ضرياكوزا، املتعلقة باأحكام العهد 
الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية التي جتيز قيودا اأو خمالفات، 
حتّد من اإمكانيات تقدمي دوافع مرتبطة بالأمن الوطني بغر�ص تربير قيود 

على حرية التعبري والتجمع.

املدنية  باحلقوق  اخلا�ص  الدويل  العهد  باأحكام  املتعلقة  �صرياكوزا  مبادئ   .6 اجلزء 
وال�صيا�صية التي جتيز قيود اأو خمالفات

29. ل ميكن الدفع بالأمن الوطني اإلى تربير اإجراءات حتّد بع�ص احلقوق عندما 
اأو  اأرا�ضيها،  وكامل  الأمة،  وجود  اتخاذها حلماية  مت  باإجراءات  الأمر  يتعلق 

ا�ضتقاللها ال�ضيا�ضي �ضد ا�ضتخدام القوة اأو التهديد بها.
30. ل ميكن الدفع بالأمن الوطني كدافع اإدخال قيود عندما يتعلق الأمر 
بالتنبيه اإلى خماطر �ضد القانون والنظام،  ذات �ضفة حملية اأو معزولة 

ن�ضبيا.
31. ل ميكن ا�ضتخدام الأمن الوطني كمربر لفر�ص قيود مبهمة اأو تع�ضفية، 
اإذا كان يوجد �ضمانات منا�ضبة واأ�ضاليب تظلم؟  اإل  ول ميكن التذرع به 

مفيدة �ضد التع�ضف.

139 انظر ق�ضية  )Hyde Park v. Moldova No.1 )2009 الفقرة 28 وت�ضري اإلى ق�ضية:
)Young، James and Webster v. the United Kingdom )1981 الفقرة 63 وق�ضية:

)Chassagnou and Others v. France [GC] )1999 وت�ضبه ق�ضية 
)Hyde Park v. Moldova No.2 )2009 ،الفقرة 24، وق�ضية:

)Hyde Park v. Moldova No.3 )2009 الفقرة .24

140 انظر حتليل مفهوم »رقابة متوازية« يف هام�ص ال�ضفحة 81 والوثيقة املطابقة. انظر على �ضبيل املثال الفقرة 2.2 من القرار 
V.29( ،75/2008.( الذي اأ�ضدرته املحكمة الد�ضتورية الهنغارية )فيما يتعلق بقرار �ضابق لنف�ص املحكمةABH 2001، 458-459: “فيما 
يتعلق بالوقاية من تنازع حمتمل بني حقني من احلقوق الأ�ضا�ضية: )...( يجب اأن ت�ضهر ال�ضلطات ب�ضكل م�رشوع على احرتام احلقني 
الأ�ضا�ضيني، اأو اإذا كان ذلك ممكنا، اأن ت�ضهر على اأن تكون كل اأولوية مت منحها حلق على ح�ضاب حق اآخر تت�ضف ب�ضفة موؤقتة ول 

تتم اإل يف حالة �رشورية بالفعل”.

اأن  الوطني وميكن  الأمن  الإن�ضان على  املمنهج حلقوق  النتهاك  يوؤثر   .32
تقع  التي  الدولة  تتذرع  ل  الدوليني.  والأمن  ال�ضلم  على  ي�ضكل خطورة 
عليها امل�ضوؤولية مب�ضلحة الأمن الوطني لتربير اإجراءات تهدف اإلى اإلغاء 

معار�ضة هذا النتهاك املمنهج اأو تخ�ضع �ضكانها ملمار�ضات عقابية.

نف�ص الأمر، املبداأ 6 من مبادئ جوهان�ضبورغ حول الأمن الوطني، حرية   .86
التعبري واحل�ضول على املعلومات يحدد معايري وا�ضحة يف جمال فر�ص 

القيود على حرية التعبري با�ضم الأمن الوطني141.

على  واحل�صول  التعبري  حرية  الوطني،  الأمن  حول  جوهان�صبورغ  مبادئ   ،6 املبداأ 
املعلومات

التعبري الذي ميكن اأن يهدد الأمن الوطني
الأمن  يهدد  وكاأنه  التعبري  معاقبة  ميكن  ل  و16،   15 ملبدئيني  بالتحفظ 

الوطني اإل اإذا مل ت�ضتطع احلكومة اأن تثبت اأن:
)اأ( التعبري موجه للتحري�ص على العنف ب�ضكل مبا�رش؛

)ب( اأن يكون قادرا على اأن ي�ضبب هذا العنف؛
اأعمال  اأو  العنف  واأعمال  التعبري  بني  وحالية  مبا�رشة  عالقة  توجد  )ج( 

حمتملة للعنف.

ت�رشيع يهدف اإلى حماربة »الإرهاب« و«التطرف«

ل يجوز اأبدا اأن تهدف جهود حماربة الإرهاب اأو التطرف، وزيادة الأمن اإلى   .87
تربير اأفعال تع�ضفية توؤثر على التمتع باحلقوق واحلريات الأ�ضا�ضية. ي�ضري 
اإعالن برلني لعام 2004، للجنة الدولية للقانونيني حول الدفاع عن حقوق 
اأنه »ل ميكن للطبيعة  الإن�ضان ودولة القانون ملكافحة الإرهاب142، اإلى 
التزاماتها  تتجاهل  اأن  للدول  اأن تخدم  الإرهاب  اأفعال  لبع�ص  الكريهة 
الدولية، وخا�ضة يف جمال حماية حقوق الإن�ضان«. ونف�ص الأمر اأو تربره، 
التعبري  حرية  حماية  حول  اأوروبا  ملجل�ص  التوجيهية  لـلمبادئ  بالن�ضبة 
واملعلومات يف وقت الأزمة )2007(143 التي ت�ضمى كتاب منظمة الأمن 
والتعاون يف اأوروبا ملكافحة الإرهاب، وحماية حقوق الإن�ضان )2007( 144، 

..)ISBN 1 870798 48 1( 1996 141 مبادئ جوهان�ضبورغ، املادة 19، ت�رشين الثاين/نوفمرب

142 ميكن الإطالع على هذه الوثيقة على الرابط: http://www.icj.org. على املنوال ذاته فاإن ا�ضرتاتيجية الأمم املتحدة العاملية �ضد 
الإرهاب  الفعالة ملكافحة  التدابري  »اتخاذ   4 الق�ضم  تو�ضح يف   ،2006 اأيلول/�ضبتمرب   8 الأع�ضاء يف  الدول  اعتمدتها  التي  الإرهاب 
واحرتام حقوق الإن�ضان  هدفان ل يتعار�ضان بل متكامالن ويعزز كل منهما الآخر )...(«يتعني على الدول اأن تكفل يف اأية تدابري تتخذها 
والقانون  الالجئني  وقانون  الإن�ضان  حقوق  قانون  �ضيما  ول  الدويل،  القانون  بوجب  بها  املنوطة  باللتزامات  الوفاء  الإرهاب  ملكافحة 

الإن�ضاين الدويل )...(«.

143 اعتمدتها جلنة الوزراء بتاريخ 26 اأيلول/�ضبتمرب 2007، يف اجتماع 1005 ملمثلي الوزراء. ميكن الإطالع على هذه الوثيقة على الرابط:
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1188493

144 وب�ضكل خا�ص، الف�ضل 16 »حرية التجمع واحلق يف التجمع ال�ضلمي«، ال�ضفحات 250-240. ميكن الإطالع على هذه الوثيقة 
على الرابط:

http://www.osce.org/publications/odihr/2007/11/28294_980_en.pdf
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فاإنها تنبه �ضد فر�ص قيود تتعلق مبمار�ضة حرية التعبري والتجمع يف 
حالة الأزمة.

املبداأ 8 من اإعالن برلني هو ب�ضكل خا�ص منا�ضب يف هذا املجال  .88

ودولة  الإن�صان  حقوق  حماية  “حول  احلقوقيني  الدولية  اللجنة  اإعالن   ،8 املبداأ 
القانون يف الكفاح �صد الإرهاب”

يف جمال تطبيق الإجراءات �ضد الإرهاب، يجب اأن حترتم الدول وحتمي احلريات 
والعتقاد  وال�ضمري  والدين  التعبري  بينها حريات  الأ�ضا�ضية، ومن  واحلقوق 
امل�ضري؛  تقرير  حلق  ال�ضلمية  واملمار�ضة  والتجمعات  اجلمعيات  وتكوين 
جمع  جمال  يف  خا�ضة  اأهمية  لها  والتي  خا�ضة  حياة  يف  احلق  وكذلك 
املعلومات ون�رشها. يجب اأن يكون كل قيد على احلريات واحلقوق الأ�ضا�ضية 

�رشوريا ون�ضبيا.

اإجراءات مكافحة الإرهاب جمموعة من التحديات اخلا�ضة على  تطرح   .89
حق حرية التجمع ال�ضلمي. عادة ما يُعتمد قانون الطوارئ لزيادة مدة 
التوقيف و�ضالحيات ال�رشطة يف التوقيف والتفتي�ص مما قد يتجاوز اأي�ضا 
املدة الزمنية امل�ضموح بها يف العتقال الإداري بدون توجيه اتهام. وت�ضمل 
اخلا�ضة  املنظمات  حظر  ال�ضتثنائية  لإجراءات  اإلى  من  اأخرى  اأمثلة 
وجترمي الدعم املمنوح لها/ التعبري عن دعمها، وفر�ص خمالفات جنائية 
ت�ضمل اأعمال الت�ضجيع على التطرف اأو الدفاع عنها، و/اأو الإرهاب145. 
يف  )انظر  حمظورة  مناطق  مثل  خا�ضة  اأمكنة  اأو  مواقع  حتديد  يعّد 
بامل�ضاركة يف  العقوبات  43(، ويتعلق ت�ضديد  اإلى   24 الفقرات  الأعلى، 
جتمعات غري قانونية وفر�ص مراقبة على احلدود بهدف منع دخول اأفراد 
توؤثر كل  الت�ضبب فيها.  اأو  العام  للنظام  باإظهار ا�ضطرابات  معروفني 
ال�ضكل،  وبهذا  ال�ضلمي،  التجمع  حرية  يف  احلق  على  الإجراءات  هذه 
يجب اأن تكون �رشورية وبالفعل ن�ضبية )انظر، يف الأ�ضفل، ق�ضم »املبادئ 

العامة« يف الف�ضل 2(146.

ينبغي اأن يكون كل اإجراء احرتازي غري عادي من هذا النوع �ضفافا ويعتمد   .90
على قرائن اأكيدة147، واأن يكون حمدودا من حيث الزمان واأن يكون مو�ضع 
رقابة م�ضتقلة وق�ضائية. وب�ضكل خا�ص، الإلغاء الفردي لتفاق �ضينغن 
لفر�ص املراقبة على احلدود - احتياطا لجتماعات من حجم �ضخم - ل 
145 االقرار-الإطار لالإحتاد الأوروبي اخلا�ص مبكافحة الإرهاب JHA/2008/919 تاريخ 28 ت�رشين الثاين/نوفمرب 2008، مت تعديله بالقرار-
الإطار JHA/2002/474( )من بينه “عندما يهدف هذا الت�رشف مبا�رشة اأو غري مبا�رشة اإلى ارتكاب خمالفات اإرهابية، هناك احتمال باأن 

يتم ارتكاب خمالفة اأو اأكرث”

العفو  اعتمدتها منظمة  التي  القوانني  للم�ضئولني عن تطبيق  واملوجهة  الإن�ضان  اخلا�ضة بحقوق  الع�رشة  الأ�ضا�ضية  املبادئ   146
 Index: الدولية والتي تن�ص اأي�ضا على ظروف ا�ضتثنائية - كحالة اخلطر اأو اأي حالة م�ضطربة - ل تربر اأقل جتاوز بخ�ضو�ص املعايري

POL 30/04/98.

147 انظر ق�ضية Makhmudov v. Russia )2007( الفقرة 68.

يجب اأن ي�ضمح بقيود عامة اأو مبالغ فيها على حرية تنقل الأ�ضخا�ص 
امل�ضافرين من اأجل امل�ضاركة يف جتمع اأو ح�ضوره148.

91.  ينبغي للت�رشيع الوطني ب�ضاأن مكافحة »الإرهاب« اأو »التطرف« اأن يحدد 
هذين امل�ضطلحني حتديدا دقيقا حتى ل ي�ضمل اأ�ضكال من الع�ضيان 
اأو  اأهداف �ضيا�ضية ودينية واأيدلوجية  اأو ال�ضعي وراء  املدين والحتجاج 
الراأي  اأو  اأو على احلكومة  اأخرى يف املجتمع  التاأثري على فئات  حماولت 
العام الدويل. اإ�ضافة اإلى ذلك، كل �ضلطة تقديرية تعطى للم�ضوؤولني 
عن حفظ النظام، يجب اأن تكون موؤطرة ب�ضكل دقيق وتن�ّص على تطبيق 

ال�ضمانات املنا�ضبة الهادفة اإلى التخفيف احتمالت التع�ضف149.

ا�ستثناءات يف اأوقات  احلرب وغريها من حالت الطوارئ العامة 

92.  مبقت�ضى املادة 4 من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية، 
واملادة 15 من التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�ضان، ميكن للدول - يف حالة 
تخالف  اإجراءات  اتخاذ   - الأمة  حياة  يهدد  اآخر  عام  اأي خطر  اأو  احلرب 
التزاماتها ب�ضمان حرية التجمع. ول ي�ضتطيع الت�رشف بهذا ال�ضكل اإل 
يف احلدود الدنيا التي يقت�ضيها الو�ضع وب�رشط األ تكون هذه الإجراءات 
اأن  يجب  الدويل150.  القانون  مبوجب  لها،  اأخرى  للتزامات  مطابقة  غري 
تكون الأزمة اأو ال�رشورة »حالة اأزمة اأو خطر ا�ضتثنائي ومبا�رش يوؤثر على 

148 انظر:
 Donatella della Porta، Massimiliano Andretta، Lorenzo Mosca، and Herbert Reiter، Globalization from Below:

 Transnational Activists and Protest Networks )University of Minnesota Press، 2006( at 157-8
اأ�ضاروا اإلى تقرير جلنة التحقيق الربملانية الإيطالية، جل�ضة تاريخ 28 اآب/اأغ�ضط�ص 2001، وميكن الإطالع على الوثيقة على الرابط:

.http://www.camera.it
بالن�ضبة  احلدود  مبراقبة  �ضمحت   )2001 متوز/يوليو   21 اإلى   11 من  متتد  فرتة  )خالل  التنقل  بحرية  اخلا�ضة  �ضينغن  اتفاقية  تعليق 
لالأ�ضخا�ص الذين ينوون امل�ضاركة بقمة ج 8 يف جنوة. مت تفتي�ص 140000 �ضخ�ص، وطرد 2093. انظر اأي�ضا تقرير لوي�ص ماريا دو بولغ 
Lluis Maria de Puig  )مقرر(. الرقابة الدميقراطية على منطقة الأمن يف الدول الأع�ضاء. تقرير جلنة املوا�ضيع ال�ضيا�ضية يف اجلمعية 
الربملانية ملجل�ص اأوروبا )2 حزيران/يونيو 2005، وثيقة 10567(، الفقرة 97: »م�ضاغل خا�ضة باملراقبة وامل�ضوؤولية وال�ضفافية متت الإ�ضارة 
اإليهما من خالل ال�ضتثناءات التي تقدمت بها الدول بخ�ضو�ص نظام �ضينغن )...(.املادة 2 من اتفاقية �ضينغن تن�ص على اأنه ميكن 
اجتياز احلدود الداخلية دون اأن تكون هناك مراقبة على الأ�ضخا�ص. ي�ضمح مع ذلك لدولة ع�ضو، عندما يتطلب النظام العام اأو الأمن 
الوطني القيام مبراقبة احلدود الوطنية اعتمادا على احلالة خالل مدة حمددة. مت الن�ص على �رشط احلماية هذا يف الظروف ال�ضتثنائية 
املثال،  �ضبيل  احلدود، على  لفر�ص مراقبة على  ب�ضكل منتظم  ا�ضتخدمته  الأوروبي  الحتاد  الأع�ضاء يف  الدول  لكن  ولوقت حمدود، 
اأو الجتماعات ال�ضيا�ضية ذات امل�ضتوى الرفيع، والتي ميكن اأن جتذب متظاهرين وت�ضبب احتجاجات. رُِف�َص  مبنا�ضبة موؤمترات القمة، 
دخول متظاهرين يف الدول الأع�ضاء يف الحتاد الأوروبي ب�ضبب انتمائهم جلماعة، ولي�ص ب�ضفة �ضخ�ضية ح�ضب احلالة. طاملا بقيت 
هذه الأحكام من اخت�ضا�ص الدول )مبعنى اآخر، تتخذ �ضلطات الدولة ب�ضكل فردي قرار فر�ص املراقبة على احلدود، فال يكون تطبيقه 
مو�ضع م�ضئولية اأمام الق�ضاء اأو الربملان. تتمتع اإذن ال�ضلطات املكلفة بحفظ النظام على امل�ضتوى الوطني بحرية وا�ضعة لتقدير ما 
اإذا وُِجَد تهديد للنظام العام والأمن الوطني ومعايري الأمن املطبقة يف هذه احلالة. اللجوء املفرط فيه اإلى �رشط احلماية بغر�ص القيام 
مبرقابة على احلدود ومنع دخول الأ�ضخا�ص الذين ميكن اأن يتظاهروا اأو يعكروا الأمن العام اإلى اأرا�ضي الدولة، تنتهك الدولة احلقوق 
الأ�ضا�ضية مثل حرية التعبري وحرية التجمع.امل�ضئولية الدميقراطية غري كافية، وبخا�ضة فيما يتعلق بعدم احرتام مبادئ التنا�ضبية 

وال�ضفافية واحلقوق الأ�ضا�ضية«.

149 انظر على �ضبيل املثال ق�ضية Gillan and Quinton v. the United Kingdom )2010(، حيث قدر ق�ضاة �ضرتا�ضبورغ اأن �ضالحيات 
 United Kingdom’s Terrorism Actالتوقيف واحلجز املمنوحة لل�رشطة ح�ضب املادة 44 من القانون الربيطاين لعام 2000 حول الإرهاب
2000  ل ميكن اعتبارها “دليال من طرف القانون” باملعنى الذي تن�ص عليه املادة 8 من التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�ضان )احلق يف احرتام 
احلياة اخلا�ضة والعائلية(. تعتمد هذه النتيجة يف جزء منها على اأهمية هذه ال�ضالحيات )التي ميكن اأن تطبق مع ذلك يف حال غياب 
احتمال معقول من طرف ال�رشطة( وبجزء منها حول غياب �ضمانات منا�ضبة �ضد التع�ضف: “تعريف �ضلطة مبفاهيم وا�ضعة ميكن 
اأن ي�ضتخدم ب�ضكل �ضئ �ضد املتظاهرين واملحتجني”. )ترجمة غري ر�ضمية( )انظر الفقرات 75 اإلى 87(. انظر اأي�ضا يف الأعلى الفقرات 

35 اإلى 38 )“�رشعية”(،وكذلك الفقرات 89، و154، و161 خا�ضة ب�ضلطات توقيف وتفتي�ص ال�رشطة.

150 انظر اأي�ضا الفقرة 25 من وثيقة اجتماع كوبنهاغن لعام 1990 ملوؤمتر البعد الإن�ضاين ملنظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا.
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تن�ص  الدولة«151.  املجتمع يف  حياة  على  وي�ضكل خطورة  ال�ضكان  كل 
مبادئ �ضرياكوزا املتعلقة باأحكام العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية 
وال�ضيا�ضية التي جتيز قيودا اأو خمالفات على اأن ل »النزاع اأو ال�ضطراب 
ول  الأمة«  حياة  على  ومبا�رشا  تهديدا خطري  ي�ضكل  ل  الذي  الداخلي 

»ال�ضعوبات القت�ضادية« يجب اأن يربر املخالفات مبقت�ضى املادة152.

يجب اأن يبلغ مواطنو دولة معينة بكل حالة خطورة153، واأن يتم تبليغها   .93
املدنية  باحلقوق  اخلا�ص  الدويل  العهد  يف  الأطراف  الدول  اإلى  كذلك 
 3 الفقرة   ،4 )املادة  املتحدة  لالأمم  العام  الأمني  وال�ضيا�ضية عن طريق 
من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية(، واإلى الأمني العام 
ملجل�ص اأوروبا )املادة 15، الفقرة 3 من التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�ضان(، 
اجتماع  وثيقة  من   28.10 )الفقرة  اأوروبا،  يف  والتعاون  الأمن  ومنظمة 
اأوروبا،  يف  والتعاون  الأمن  منظمة  يف  الإن�ضاين  البعد  ملوؤمتر  مو�ضكو 

1991(. ويجب اأن تكون املخالفات حمدودة اأي�ضا من حيث الزمان.

اأ�سكال القيود

قيود تتعلق بامل�سمون
عادة ما تتمتع اخلطابات وكل اأ�ضكال التعبري الأخرى بحماية مبقت�ضى   .94
واملادة  وال�ضيا�ضية،  املدنية  باحلقوق  اخلا�ص  الدويل  العهد  من   19 املادة 
فتنظيم  بالتايل،  وعموما  الإن�ضان.  حلقوق  الأوروبية  التفاقية  من   10
التي  الر�ضالة  م�ضمون  على  يعتمد  اأن  ينبغي  ل  العامة  التجمعات 
لبد اأن تعر�ضها هذه التجمعات. وكما �رشح بذلك ق�ضاة �ضرتا�ضبورغ 
اأن ل  التفاقية،  11 من  املادة  املقبول، على �ضوء  فاإنّه »من غري  حديثا 
اعتمادا  ال�ضلمي  التجمع  حرية  حق  يف  التدخل  تربير  بب�ضاطة  ميكن 
على قاعدة تقدير ال�ضلطات لظروف عمل احتجاجي خا�ص«154 )ترجمة 
القانون  من  مقطع  من  اأُِخذ  املبداأ  هذا  اأّن  الوا�ضح  من  ر�ضمية(.  غري 
الهولندي حول التجمعات العامة امل�ضار اإليه اأ�ضفله. يجب اأن يخ�ضع 
اأكرث  لرقابة  مر�ضلة  لر�ضالة  �ضمعي  اأو  مرئي  م�ضمون  على  قيد  كل 
دقة )تو�ضف اأحيانا باأنها »�ضديدة« اأو »غري مفيدة«( وتفر�ص فقط يف 
 Nicole نيكول كو�ضتو :Questiaux الفقرة 28. انظر اأي�ضا مبادئ كو�ضتيو )Lawless v. Ireland )1961 151 انظر القرار يف ق�ضية
 UN »درا�ضة حول نتائج التطورات احلديثة التي تتعلق باأو�ضاع ما ي�ضمى حالة ال�رشورة اأو ال�ضتثناء على حقوق الإن�ضان« Questiaux

doc. E/CN.4/Sub.2/1982/15، 27، )اآب/اأغ�ضط�ص 2001( تعطي اأمثلة عن احلقوق التي ل ميكن خمالفتها.

UN Doc E/CN.4/1984/4 )1984( http://www1.umn.edu/humanrts/instree/امللحق و41.   40 الفقرتان  �ضرياكوزا،  152 مبادئ 
.siracusaprinciples.html

153 انظر املادة 4)1( من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية\ن وق�ضيةCyprus case، )1958-59( ، جملة التفاقية الأوروبية 
حلقوق الإن�ضان 174.

154 ق�ضية Hyde Park and Others v. Moldova No.1 )2009( الفقرة 26، متوفرة بالإنكليزية فقط. تتعلق هذه احلالة بالحتجاج على 
ت�ضويت اإلكرتوين من مولدافيا يف م�ضابقة الأغاين الأوروبية والتي مت منعها بعذر اأن “الربملان مل يكن م�ضوؤول عن تنظيم م�ضابقة 
اأغاين اأوروفيزيون، التي مت تنظيمها يف اأوكرانيا، واأن الحتجاج ل ميكن اأن يعتمد على اأي اأ�ضا�ص لأنه يتعلق باأحداث �ضابقة” )ترجمة غري 
ر�ضمية(. تو�ضل ق�ضاة �ضرتا�ضبورغ اإلى اأن انتهاك املادة 11 من التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�ضان، وقدروا اأن “هذه الأ�ضباب ل ميكن 

اأخذها بعني العتبار على اأنها مطابقة ملتطلبات املادة 11 من التفاقية )...(”.

حالة التهديد املبا�رش بالعنف. اإ�ضافة اإلى ذلك، ل يجب اأبدا اأن ت�ضكل 
انتقادات احلكومة اأو موظفي الدولة، بحد ذاتها، �ضببا كافيا لفر�ص قيود 
على حرية التجمع: غالبا ما اأ�ضارت املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان اإلى 
اأن »حدود النتقادات املقبولة يجب اأن تكون وا�ضعة بالن�ضبة للمحكمة 

باملقارنة مع مواطن عادي«155.

الق�صم اخلام�ص، قانون التجمعات العمومية،هولندا )1988(

اأو  اأو معتقده،  املتدين  بدين  يتعّلق  اأن  اأو منع  تقييد  3. ل ميكن ل�رشط اأو 
بفكره اأو اأحا�ضي�ضه املعرب عنها

العنف،  على  املق�ضود  التحري�ص  ميثل  الت�رشف  كان  اإذا  ما  معرفة  اإّن   .95
156 وتظهر  اخلا�ضة.  املالب�ضات  اأ�ضا�ص  تقييمها على  بد من  م�ضاألة ل 
عندما  اأو  قانوين  غري  بن�ضاط  اخلطاب  يتعلق  حيث  ال�ضعوبات  بع�ص 
غري  اأعمال  ارتكاب  على  الآخرين  يحرّ�ص  اأنه  على  التجمع  فهم  ميكن 
عنيفة ولكنها غري م�رشوعة. وبالإمكان، يف كثري من احلالت، التمييز ما 
بني التعبري عن دعم الن�ضاط غري امل�رشوع وبني ال�ضلوك غري املن�ضبط. 
النظام  بناء على  التجمع قيوداً  يواجه مثل هذا  اأن  بالتايل  ينبغي  فال 
العاّم. ول بّد جمّددا من اأن تكون اأداةُ الختبار هي وجود تهديد و�ضيك 

بالعنف.157

واإذ اأنّه من املفرو�ص اأن ي�ضّل التعبري حمميا، حتى ولو كان معاديا اأو مهينا   .96
للغري، اأفرادا كانوا اأو جماعات اأو فئات معينة من املجتمع، فعلى القانون 
اأن يحظر الدعوة اإلى الكراهية القومية والعرقية اأو الدينية مما يُ�ضّكل 

155 انظر على �ضبيل املثال، القرار يف الق�ضية Incal v. Turkey )1998(، الفقرة 54. انظر اأي�ضا املالحظات النهائية للجنة املعنية 
بحقوق الإن�ضان بخ�ضو�ص رو�ضيا البي�ضاء )UN doc. CCPR/C/79/Add. 86 ،)1997، الفقرة 18. ميكن الإطالع على هذه الوثيقة 

على الرابط:
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/)Symbol(/CCPR.C.79.Add.86.En?Opendocument

)املر�ضوم رقم 5 تاريخ 5 اآذار/مار�ص 1997 يفر�ص حدودا دقيقة على تنظيم املظاهرات وحت�ضريها، وبعلن عن قواعد يجب اأن يحرتمها 
املنظمون ويحظر ا�ضتخدام اإعالنات اأو يافطات اأو اأعالم تهني �رشف موظفي هيئات الدولة اأو التي تهدف اإلى اأن ت�ضبب اأ�رشارا للدولة 
والنظام العام، وكذلك حقوق املواطنني وم�ضاحلهم. ل ميكن اعتبار هذه القيود �رشورية يف جمتمع دميقراطي حلماية القيم التي اأ�ضارت 

اإليها املادة 21 من العهد”.
156 يف ق�ضية حزب ال�ضعب امل�ضيحي الدميقراطي �ضد مولدوفا )2006( على �ضبيل املثال، مل تقتنع املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان 

»... باأّن ترديد اإحدى اأغاين الطلبة اخلفيفة يف احلّق، من املعقول اأن يف�رش على اأنه دعوة اإلى العنف العام.«

157 يف ق�ضية �ضي�ضيه Cisse �ضد فرن�ضا )2002(، ق�ضت املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان )يف الفقرة 50( باأن “املحكمة ل ت�ضاطر 
احلكومة الراأي يف اأن كون مقدم ال�ضكوى مهاجرا غري �رشعي كان كافيا لتربير خرقها احلق يف حرية التجمع، اإذ ... [من بني اأمور اأخرى] 
...الحتجاج ال�ضلمي �ضد الت�رشيعات املعرت�ص عليها ل ي�ضكل غاية م�رشوعة لقيود على احلرية باملعنى املق�ضود يف املادة 11)2(.” 
ا�ضتخدام  اأن جمرد  دليل على  اأي  وجود  بعدم  الإن�ضان  الأوروبية حلقوق  املحكمة  )2006(، ق�ضت  بلغاريا  ت�ضونيف �ضد  ويف ق�ضية 
كلمة »الثوري« )حزب ال�ضباب الثوري البلغاري( ي�ضكل خطرا على املجتمع البلغاري اأو على الدولة البلغارية. ومل يكن يف نظام احلزب 
 Stankov and ضيء يوحي باأنه يعتزم ا�ضتخدام العنف لتحقيق اأهدافه. انظر اأي�ضا ق�ضية �ضتانكوف واملنظمة املقدونية املتحدة�
the United Macedonian Organization )2001(، الفقرتني 102 و103، املنظمة املقدونية املتحدة لندين Ilinden واآخرون �ضد بلغاريا 
)2006(، الفقرة 76. ويف ق�ضية حزب ال�ضعب الدميقراطي امل�ضيحي �ضد مولدوفا )رقم 2( )2010( الفقرة 27، رف�ضت املحكمة مزاعم 
احلكومة املولدوفية باأن ترديد �ضعارات )»ي�ضقط نظام فورونني ال�ضمويل« و«ي�ضقط نظام بوتني الحتاليل«(، حتى عندما رافقه اإحراق 
�ضورة لرئي�ص الحتاد الرو�ضي والعلم الرو�ضي، يكون قد و�ضل اإلى دعوات اإلى قلب النظام الد�ضتوري بالعنف واإلى كراهية ال�ضعب 
الرو�ضي واإلى التحري�ص على حرب عدوانية �ضد رو�ضيا. وراأت املحكمة اأنه ل يعقل اعتبار هذه ال�ضعارات دعوة للعنف، بل »ينبغي 
اأن تفهم على اأنها تعبري عن ال�ضتياء والحتجاج«، وباأنها »�ضكل من اأ�ضكال التعبري عن الراأي يف ق�ضايا مت�ضلة بامل�ضلحة العامة 

الرئي�ضية ، وهي وجود القوات الرو�ضية على اأرا�ضي مولدوفا ».
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حتري�ضا على التمييز اأو العداء اأو العنف158. قد توجد حالت حمددة من 
خطاب الكراهية “�ضديدة الإهانة بحق اأفراد اأو جماعات لدرجة جتعله ل 
ي�ضتحق م�ضتوى احلماية املكفول مبوجب املادة10  من التفاقية الأوروبية 
التي  الأخرى. هذه هي احلالة  التعبري  باأ�ضكال  الإن�ضان واخلا�ضة  حلقوق 
املن�ضو�ص  واحلريات  اإهدار احلقوق  الكراهية قا�ضدا  يكون فيها خطاب 
عليها يف التفاقية اأو احلّد منها بقدر اأكرب من املن�ضو�ص عليه فيها159. 
“ولكن حتى عندها، فاإّن جلوء امل�ضاركني يف التجمع اإلى مثل هذا اخلطاب 
ل يربر بال�رشورة، يف حد ذاته، ف�ّص احلدث. وينبغي للم�ضوؤولني عن اإنفاذ 
املتورطني  الأ�ضخا�ص  �ضّد  فقط  العتقال(  )مثل  تدابري  اتّخاذ  القانون 

بعينهم )�ضواء اأثناء احلدث اأو بعده(. 

اأو  اأو املو�ضيقى  ال�ضعارات  اأو  الر�ضمي  الزّي  اأو  ال�ضارات،  وحيثما وجدت   .97
التجمع  خالل  اإلقائها  اأو  لعر�ضها  الالفتات،  اأو  العالمات  اأو  الأعالم 
ا�ضتح�ضارا  لذكريات ما�ٍص تاريخّي األيم، فاإن ذلك ل ينبغي اأن يكون يف 
حد ذاته �ضببا للتدخل يف احلق يف حرية التجمع ال�ضلمي حلماية حقوق 
الغري160. ومن ناحية اأخرى، فحيثما ارتبطت رموزٌ كهذه ارتباطا جوهريا 
قانونا ملنع  التجمع  تقييد  فاإنه ميكن  العنف اجل�ضدي،  باأعمال  واإجمال 

تكرار مثل هذا العنف اأو حلماية حقوق الآخرين.
 

ل ينبغي حظر ارتداء قناع لأهداف تعبريية اأثناء جتّمع �ضلمي طاملا مل   .98
يُْرتََد القناع اأو الزّي بهدف احليلولة دون حتديد هوية �ضخ�ص يخلق ت�رشفه 
�ضببا حمتمال للتوقيف وما دام القناع ل ي�ضكل خطرا وا�ضحا وقائما 

ل�ضلوك غري قانوين. 161 

158  املادة 20 )2( من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�ضيا�ضية.
159 املبداأ 4 من تو�ضية جلنة وزراء جمل�ص اأوروبا رقم97(20(R . يعرف ملحق التو�ضية رقم 20)R)97 »خطاب الكراهية« على اأنه »يغطي 
جميع اأ�ضكال التعبري التي تن�رش اأو حتر�ص، اأو ت�ضجع اأو تربر الكراهية العن�رشية اأو كراهية الأجانب ومعاداة ال�ضامية اأو غريها من اأ�ضكال 
الكراهية املبنية على التع�ضب، مبا فيها: التع�ضب الذي تعرب عنه النزعة القومية العدوانية والتع�ضب العرقي والتمييز والعداء �ضد 
الأقليات واملهاجرين والأ�ضخا�ص ذوي اأ�ضول مهاجرة«. انظر اأي�ضا اتفاقية الأمم املتحدة ب�ضاأن الق�ضاء على جميع اأ�ضكال التمييز 
العن�رشي والقرار )68(30 عن جلنة الوزراء )ب�ضاأن ما يجب اتخاذه من تدابري �ضد التحري�ص على الكراهية العن�رشية والقومية والدينية. 
وانظر، مثال، حكم املحكمة الد�ضتورية النم�ضاوية يف 16 مار�ص/اآذار B 1954/06( 2007( مع دعم حظر على التجمع ب�ضبب �ضعارات 
وطنية ا�ضرتاكية )جزئيا( يف التجمع ال�ضابق يف )2006( مع نف�ص املنظم. لقد حرم قانون النم�ضاوي ل�ضنة 1947 ب�ضاأن ال�ضرتاكية 
الوطنية جميع اأن�ضطة ال�ضرتاكية الوطنية )النازية(. انظر اأي�ضا حالت اإنكار املحرقة يف ق�ضية اإرن�ضت زوندلErnst Zündel  �ضد 
كندا، ات�ضال رقم 953/2000، وثيقة الأمم املتحدةCCPR/C/78/D/953/2000  �ضنة )2003(، الفقرة 5.5 : »جاء التقييد ... بهدف 
حماية حق اجلاليات اليهودية« يف احلرية الدينية وحرية التعبري وحقها يف العي�ص يف جمتمع خال من التمييز، وتقدمي الدعم يف املادة 
CCPR/ ضد فرن�ضا، رقم 550/1993، وثيقة الأمم املتحدة� Robert Faurisson 20، الفقرة 2، من العهد«، وق�ضية روبرت فوري�ضون
»لأن الت�رشيحات ... عند فهمها يف ن�ضها الكامل، كانت ذات طابع يثري امل�ضاعر  C/58/D/550/1993 )�ضنة 1996(، الفقرة 9.6 – 

املعادية لل�ضامية اأو يعززها، كان التقييد يخدم احرتام حق الطائفة اليهودية يف حياة خالية من اخلوف ومن جو معاد لل�ضامية«.
فاجناي Vajnai �ضد املجر )2008(، الفقرة 49 : »ما من خطر حقيقي وراهن من قيام اأي  160  انظر، مثال، ق�ضية “النجم الأحمر” 
حركة �ضيا�ضية اأو حزبية مطالبة باإعادة الدكتاتورية ال�ضيوعية«. راجع ق�ضية ليهدوك�ص وا�ضورين �ضد فرن�ضا )1998(. راجع ق�ضية 
ليهدوك�ص وا�ضورين �ضد فرن�ضا )1988(؛ يف ق�ضية �ضتانكوف واملنظمة املقدونية املتحدة لندين �ضد بلغاريا )2001(، رف�ضت املحكمة 
اإلى الدميقراطية، وكذلك الأزمة القت�ضادية  اأّن ب�ضبب »�ضياق النتقال ال�ضعب من الأنظمة ال�ضمولية  حكم احلكومة البلغارية 
وال�ضيا�ضية امل�ضاحبة، كانت التوترات بني الطوائف املتعاي�ضة، حيثما وجدت يف املنطقة، متفجرة على نحو خا�ص«. انظر اأي�ضا ق�ضية 
رابطة املواطنني رادكو وبانكف�ضكي Association of Citizens Radko & Paunkovski�ضد جمهورية مقدونيا اليوغو�ضالفية ال�ضابقة 
)2009(. انظر اأي�ضا ق�ضية �ضول�ص  �ضد فرن�ضا )2008(، باللغة الفرن�ضية فقط): بعد عدم اإيجاد انتهاك للمادة 10 ، البيان ال�ضحفي 
للمحكمة يوؤكد على اأنه “عند اإدانة املتقدمني، اأكدت املحاكم املحلية على اأن الهدف من امل�ضطلحات امل�ضتعملة يف الكتاب كان 
التاأثري على القرّاء بال�ضعور بالرف�ص والعداء، وزاد ا�ضتخدام اللغة الع�ضكرية من تعميق هذا ال�ضعور، فيما يتعلق بالطوائف املعنية 

التي �ضميت بالعدو الرئي�ضي، واإ�رشاك قّراء الكتاب يف احلل الذي اأو�ضى به املوؤلف، األ وهو �ضن حرب ا�ضرتجاع عرقية”. 
161  انظر على �ضبيل املثال، حكم املحكمة الد�ضتورية البولندية يف 10 يوليو/متّوز Kp 1/04( 2004(؛ وق�ضية مدينة دايتون �ضد اي�رشات 

Dayton v. Esrati ، 125 اأوهايو �ضكوى رقم3d 60، 707 N.E.2d 1140  )�ضنة 1997(. 

القيود على »الزمان واملكان والطريقة«

ومكانه  »زمانه  بـ  رهن  ما  جتمع  على  فر�ضها  املمكن  القيود  طبقات   .99
وطريقته«. وم�ضدر هذه العبارة هو فقه ال�ضوابق الق�ضائية الأمريكية 
وتدل على اأّن نطاقا وا�ضعا من القيود املمكنة، ممّا ل يتعار�ص مع اخلطاب 
املعلن عنه، متوفر لل�ضلطة التنظيمية )انظر “التنا�ضبية” يف الفقرات 
من 39 اإلى 45(. وبعبارة اأخرى، فبدل من الختيار بني عدم التدخل واملنع، 
ميكن اأن تلجاأ ال�ضلطات اإلى عدد من القيود “الو�ضطية” التي قد تكفي 
لتحقيق الأغرا�ص املرجوة )مبا يف ذلك الوقاية من الأن�ضطة التي ت�ضبب 
اأ�رشارا يف املمتلكات اأو ت�رش بالأ�ضخا�ص(. وميكن اأن تتعلق هذه القيود 
بتغيريات على زمان اإقامة احلدث اأو مكانه، اأو اأي�ضا الطريقة التي يدار 
اأو  القيود على »الطريقة« ا�ضتعمال مكربات ال�ضوت  اأمثلة  بها. ومن 
التْقنني  يكون  قد  احلالة،  هذه  يف  الب�رشية.  املوؤثرات  اأو  الإنارة  معدات 

منا�ضبا نظرا للمكان اأو التوقيت من اليوم الذي اقرُتِح فيه التجمع. 

انفالتا  اأن ت�ضتبق  التنظيمية قيودا ملجرد  ال�ضلطة  اأن تفر�ص  ل يجب   .100
قيود  تُفر�ص  اأن  اإمكانية  اإن  الآخرين.  حقوق  مع  تنازعات  اأو  حمتمال 
باأن  لل�ضلطات  ت�ضمح  انطالقه(  قبل  )ولي�ص فقط  نف�ضه  احلدث  اإبان 
تتجنب فر�ص قيود م�ضبقة مرهقة، وباأن ت�ضمن اأن القيود تتوافق مع 
اأنه  على  حال  باأي  ينطوي  ل  ذلك  اأن  اإل  تطوره.  وتعك�ضه يف  الو�ضع 
ميكن لل�ضلطات التمّل�ص من التزاماتها املتعلقة بح�ضن الإدارة )انظر 
الفقرات 67-61( ملجرد تنظيم حرية التجمع باأمر اإداري. عالوة على ذلك، 
)كما نوق�ص ذلك يف الفقرتني 134 و157( ميكن ا�ضتخدام التفاو�ص و/اأو 
الو�ضاطة للم�ضاعدة يف حل النزاعات حول التجمّعات من خالل متكني 
�ضلطات اإنفاذ القانون ومنظم احلدث من التو�ضل اإلى اتفاق ب�ضاأن اأية 

قيود �رشورية.

على مراأى وم�سمع

لإي�ضال  ال�ضبل  من  حمدودا  عددا  الأحيان،  من  كثري  يف  هناك،  اأّن  واإذ   .101
قيود  اأية  نطاق  حتديد  يتّم  اأن  فيجب  فعال،  نحو  على  خا�ضة  ر�ضالة 
مفرو�ضة حتديدا دقيقا. ويف احلالت التي تفر�ص فيها قيود، فالبد لهذه 
اإلى ت�ضهيل  اأن ت�ضعى دائما  التنا�ضبية وينبغي  اأن تلتزم مببداأ  الأخرية 
اأو اجلمهور املق�ضود  التجّمع على »مراأى وم�ضمع« بالن�ضبة ملو�ضوعه 

)انظر اأعاله يف الفقرات 33 و45 ويف الفقرة 123 اأدناه(.
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قيود مفرو�سة قبل جتمع »قيود م�سبقة«

اأو  الت�رشيع  يف  عليها  املن�ضو�ص  التجمع  حرية  على  القيود  تلك هي   .102
املفرو�ضة من طرف ال�ضلطات التنظيمية قبل التاريخ املخطر به عن 
التظاهرة. وتنبغي �ضياغة مثل هذه القيود باخت�ضار حتى يتوفر فيها 
التجمع  )ملنظمي  لها  اخل�ضوع  عليهم  يجب  للذين  �ضواء  الو�ضوح، 
وامل�ضاركني فيه( اأو/و اأولئك املكلفني بتنفيذها )ال�رشطة اأو �ضواها من 
موظفي اإنفاذ القانون(. ميكن اأن تتخذ تلك القيود �ضيغة ما هو متعلق 
بـ«الزمان واملكان والطريقة« اأو احلظر املطلق. اإل اأن الأحكام الت�رشيعية 
بعينها،  اأماكن  اأو يف  اأوقات معينة  التجّمعات يف  التي حتظر  العامة، 
ت�ضتلزم تربيرا اأكرب بكثري مما تقت�ضيه القيود على التجّمعات املنفردة.162 
فاإن  حدة،  على  حالة  بكل  اخلا�ضة  الظروف  اعتبار  ل�ضتحالة  ونظرا 
ت�ضمني مثل تلك الأحكام العامة يف الت�رشيع )وكذلك تطبيقها( قد 
يكون فيه �ضطط اإل متى متّت الربهنة على حاجة اجتماعية ملّحة.163 

تقرتحه  بديل  اأي  قبول  على  اإرغامه  اأو  جتّمع  منظم  اإجبار  ينبغي  ل   .103
الأ�ضا�ضية  الأوجه  بع�ص  حول  ال�ضلطات  مع  التفاو�ص  اأو  ال�ضلطات، 
ذلك �ضوف  اإلى غري  فال�ضعي  املكان(.  اأو  الزمان  )خا�ضة  لتجّمع مزمع 

مي�ص باجلوهر الأ�ضا�ضي للحق يف حرية التجمع ال�ضلمي.

اإن حظر التجمع هو احلل الأخري مما ل يُلجاأ اإليه، اإل متى كان تقييد اأخف   .104
ل يلبي ما ترجتيه ال�ضلطات من حماية مل�ضالح متعالقة. ونظرا لواجب 
الدولة الإيجابي بتوفري الو�ضائل املالئمة حلماية التجمع ال�ضلمي، فاإّن 
احلظر، يف الواقع، قد ي�ضكل ف�ضال للحكومة يف اأداء واجباتها الإيجابية. 
واإذا كانت هيئة حكومية قد حظرت اإحدى الفعاليات ب�ضكل غري قانوين، 

فاإن امل�ضوؤولية القانونية عن ذلك �ضتقع على عاتق الدولة.

حرية تكوين اجلمعيات وحرية التجّمع ال�سلمي

ما دام احلق يف التجمع يفرت�ص، بالن�ضبة ملنظميه، ح�ضوراً فاعال لالآخرين،   .105
فاإن القيود املفرو�ضة على حرية تكوين اجلمعيات (املادة 22 من العهد 
الأوروبية  التفاقية  من   11 واملادة  وال�ضيا�ضية  املدنية  للحقوق  الدويل 
حلقوق الإن�ضان( كثريا ما تقّو�ص احلق يف التجمع. وت�ضمل حرية تكوين 
والتعبئة جماعيا  النتظام  الأفراد على  اجلمعيات قدرة جمموعات من 
املفرو�ضة على  القيود  اإّن  اأخرى.  اأو م�ضالح  و/  الدولة  لالحتجاج �ضد 
احلق يف حرية تكوين اجلمعيات، والتي قد تقو�ص حرية التجمع، ت�ضمل 
162 انظر على �ضبيل املثال، املحكمة الد�ضتورية جلمهورية لتفيا، احلكم يف الق�ضية رقم 0106-03-2006 )�ضنة 2006( )23 نوفمرب/

دت يف القواعد القانونية كحظر مطلق، نادرا جدا  ت�رشين الثاين 2006(، الفقرة 29.1 الرتجمة النكليزية: »القيود غري املرنة، والتي ُحدَّ
ما تعترب اأكرث التدابري مراعاة«.

163  انظر مثال، ق�ضية �ضتانكوف واملنظمة املقدونية املتحدة لندين �ضد بلغاريا )2001(، الفقرة 97؛ ق�ضية رابطة املواطنني رادكو 
وبانكف�ضكي �ضد جمهورية مقدونيا اليوغو�ضالفية ال�ضابقة )2009(، الفقرة 76.

ا�ضرتاط الت�ضجيل الر�ضمي قبل قيام جمعية ما بتجّمع قانوين، اأو حظر 
اأو و�ضف نطاق الولية جلمعية ما164،  اأن�ضطة اجلماعات غري امل�ضجلة، 
اأو رف�ص طلبات الت�ضجيل، اأو حظر جمعية ما اأو حلها، اأو فر�ص �رشوط 

مالية م�ضبقة تكون باهظة.

اإن حرية التجمع ال�ضلمي، �ضاأنها �ضاأن حق تكوين اجلمعيات، اأمر اأ�ضا�ضي   .106
يف ال�ضري الفعال للدميقراطية ولأجل جمتمع مدين م�ضتقل. فنادرا ما 
- يف  جمعيات  تكوين  يف  احلق  اأّن  اإذ  بل  القيود.  تلك  مثل  تربير  ميكن 
اأخرى- قد ي�ضبق  اأو هيئة مدنية  اأو نقابة عمالية  اإطار حزب �ضيا�ضي 
منطقيا تنظيم التجمعات العمومية )انظر الفقرة 53( فال ينبغي اأبدا 
اأن يكون احلق يف حرية التجمع ال�ضلمي مرهونا بالت�ضجيل كجمعية. 
165وكما راأت ذلك املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، يف ق�ضية �ضتانكوف 

واملنظمة املقدونية املتحدة اإليندين ILINDEN �ضد بلغاريا)2001( فاإنه 
اأمر  يف  نظرت  التي  الوطنية،  املحاكم  اإليه  تو�ضلت  ما  اأن  حني  “يف 
لإدراك  وجيهة  دون �ضك  �ضابقة هي  ا�ضتنتاجات  اجلمعيات، من  اإحدى 
اإلى جمرد  تلقائيا  ال�ضتناد  اأن  اإل  اأخطار،  من  ت�ضببه جتمعاتها  قد  ما 
فرُِف�ص ت�ضجيلها- ل  كون منظمة ما قد اعترُبت مناه�ضة للد�ضتور – 
ميكن اأن يكفي للتربير عمال باملادة 11 )2( من التفاقية ملمار�ضة احلظر 

املنتظم �ضد اإقامة التجمعات ال�ضلمية.” 166

القيود غري املبا�رشة املفرو�سة على حرية التجمع  

ل ينبغي اأن تفر�ص على احلقوق الأخرى قيود من تلك التي لها بالغ الأثر   .107
اأن  اإلى  اأْن يوجد مربر قوي لذلك.  وجتدر الإ�ضارة  اإل  على حرية التجمع 
القيود املفرو�ضة على حقوق اأخرى كثريا ما يكون لها تاأثري غري مبا�رش 
على التمتع باحلق يف حرية التجمع ال�ضلمي، فينبغي بالتايل اأن توؤخذ 
بعني العتبار عند تقييم مدى وفاء الدولة بالتزاماتها الإيجابية بحماية 
التنقل  اأو حرية  املثال، فاإن تقييد احلرية  التجمع167. وعلى �ضبيل  حرية 
للحقوق  الدويل  العهد  من   12 (املادة  الدولة  اأقاليم  من  اإقليم  داخل 
الإن�ضان،  حلقوق  الأوروبية  التفاقية  من   5 واملادة  وال�ضيا�ضية،  املدنية 
واملادة 2 من الربوتوكول 4 من التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�ضان( وعرب 

احلدود الدولية 
164  على �ضبيل املثال، ق�ضية زفوت�ضكوف �ضد بيالرو�ضيا )2001/1039( جلنة حقوق الإن�ضان يف الأمم املتحدة، 10 نوفمرب/ت�رشين 

  .B.H.R.C. 114 22 :الثاين 2006. رقم
الأمن  اأعدها فريق اخلرباء ال�ضت�ضاري ملنظمة  املعتقد”،  اأو  بالدين  املتعلقة  الت�رشيعات  165  انظر مثال، “املبادئ التوجيهية ملراجعة 
الأوروبية  اللجنة  بالت�ضاور مع  اأو املعتقد،  الدين  الإن�ضان واملعني بحرية  الدميقراطية وحقوق  املوؤ�ض�ضات  اأوروبا/ مكتب  والتعاون يف 
اكت�ضاب  حتكم  التي  الدينية  اجلمعيات  “قوانني  اأن  على  التوجيهية  املبادئ  تن�ص  البندقية(.  )جلنة  قانون  خالل  من  للدميقراطية 
يلي بع�ص  الدينية. وفيما  بالن�ضبة للمنظمات  باأهمية خا�ضة  تت�ضم  والدمج ومثيلِها  الت�ضجيل  القانونية من خالل  ال�ضخ�ضية 
امل�ضاكل الرئي�ضية التي تنبغي معاجلتها: ... من غري املنا�ضب اأن ت�ضرتط مدة تواجد طويلة يف الدولة قبل ال�ضماح بالت�ضجيل؛ وينبغي 
انظر  اأن يكون، كذلك مو�ضع �ضك، غريها من العقبات املرهقة جدا اأو التاأخريات الزمنية قبل احل�ضول على ال�ضخ�ضية القانونية...” 
اأ�ضكال  “ب�ضاأن الق�ضاء على جميع  اإعالن الأمم املتحدة  6 من  املادة  اأي�ضا  )2009( وانظر  رو�ضيا  واآخرين �ضد  اأي�ضا ق�ضية كماليا 
)قرار اجلمعّية العاّمة لالأمم املتحدة رقم Res.36 / 55 25 نوفمرب/ت�رشين  التع�ضب والتمييز القائمني على اأ�ضا�ص الدين اأو املعتقد” 
الثاين 1981(؛ و”حرية الدين اأو املعتقد: القوانني التي توؤثر على هيكلة الطوائف الدينية، اأعدت حتت رعاية منظمة الأمن والتعاون يف 
اأوروبا/مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان لفائدة امل�ضاركني يف موؤمتر املراجعة عام 1999 ملنظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا.

166  ق�ضية �ضتانكوف واملنظمة املقدونية املتحدة اإليندين �ضد بلغاريا )2001(، الفقرة 92.
167  مثال، يف ق�ضية باْلطت�ضيكBalcik  واآخرون �ضد تركيا )2007(، الفقرة: 44. لحظت املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان اأنه يجب 

على الدول »المتناع عن فر�ص قيود غري مبا�رشة وغري معقولة على [احلق يف التجمع �ضلميا]«
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يا دون امل�ضاركة يف التجمع اأو يوؤخرها168. وكذلك، فالقيود  قد يحول ِجدِّ  
باإجراء انتخابات حّرة )مبوجب املادة 25 من  التزام الدولة  ذات الأثر على 
العهد الدول للحقوق املدنية وال�ضيا�ضية169 واملادة 3 من الربوتوكول 1 من 
التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�ضان(، مثل اعتقال الن�ضطاء ال�ضيا�ضيني 
اأي�ضا  يُحّد  قد  النتخابية170،  اللوائح  من  معينني  اأ�ضخا�ص  اإق�ضاء  اأو 

ب�ضكل غري مبا�رش من احلق يف حرية التجمع.

القيود املفرو�سة اأثناء جتّمع

اإن دور ال�رشطة اأو غريها من م�ضوؤويل اإنفاذ القانون، اأثناء جتمع ما، غالبا   .108
اأية قيود تفر�ضها الهيئة التنظيمية خطيا. ول  اإنفاذ  ما �ضيكون هو 
اإنفاذ القانون اإل  اأية قيود اإ�ضافية من قبل موظفي  ينبغي اأن تُفر�ص 
عند ال�رشورة الق�ضوى، على �ضوء م�ضتجدات مما ميكن التدليل عليه. 
�ضوى اأنه يف بع�ص الأحيان، قد ي�ضوء الو�ضع على اأر�ص الواقع )قد ي�رشع 
املو�ضك منه(،  التحري�ص على  اأو  العنف  ا�ضتعمال  م�ضاركون مثال يف 
وقد حتتاج ال�ضلطات اإلى فر�ص تدابري اإ�ضافية للتاأكد من اأن م�ضالح 
الأ�ضباب  ت�ضاق  اأن  يجب  ومثلما  يجب.  كما  حممية  متعالقة  اأخرى 
اإبان  اأية قيود تفر�ص  اإلى قيود م�ضبقة، فاإّن على  للربهنة على احلاجة 
جتمع اأن تكون كذلك مربرة بدقة. لن يكفي املزيد من التحرز ويجب اأن 
تكون الدواعي �ضائبة وكافية. يف ظروف كهذه، �ضيكون من املنا�ضب 
اأن ت�ضطلع �ضلطات مدنية اأخرى )من قبيل مكتب اأمني املظامل( بدور 
رقابة ب�ضاأن عملية حفظ الأمن. وينبغي ملوظفي اإنفاذ القانون اأن يكونوا 
اإليه  ذلك، وكما هو م�ضار  اأمام هيئة م�ضتقلة. عالوة على  م�ضوؤولني 
تقديرية مو�ضعة قد تخرق مبداأ  فاإّن �ضالحيات  و91،   37 الفقرتني  يف 
ال�رشعية نظرا لإمكانية التع�ضف. اإن اعتقال امل�ضاركني خالل التجمع 
)على اأ�ضا�ص ارتكابهم خمالفات اإدارية اأو جنائية اأو �ضوى ذلك( ينبغي 
ولكون  والأمان  احلرية  ال�ضخ�ص يف  حلق  نظرا  عالية  درجة  ت�ضتويف  اأن 
168  انظر اأي�ضا املذكرة 148، ب�ضاأن تعليق اتفاقية �ضينغن، واملذكرة 215 ، املتعلقة بالتدابري ال�ضتباقية التي اتخذها م�ضوؤولو اإنفاذ 
اأنه يف ق�ضية اجنلرتا بناء على طلب  اإلى  اإلى التجمع. جتدر الإ�ضارة  القانون لتوقيف، تفتي�ص و/اأو احتجاز متظاهرين يف طريقهم 
من لبورت Laporte )FC( �ضد رئي�ص ال�رشطة من جلو�ضي�ضرت�ضاير AC 105 20062 [2006] ؛HL 55، راأى جمل�ص اللوردات اأن من غري 
املتنا�ضب مع حقوق مقدم ال�ضكوى يف حرية التجمع والتعبري، ا�ضتخدام �ضالحيات القانون العام لل�رشطة ملنع حدوث خرق متوقع 
لل�ضلم الأهلي )باإيقاف وتفتي�ص حافلة نقل املتظاهرين احتجاجا على قاعدة جوية، ومرافقة احلافلة مرة اأخرى اإلى نقطة انطالقها؛ 
وبالتايل اعتقال هوؤلء اأي�ضا على منت احلافلة لعدة �ضاعات(. فقد كان ذلك تدخال نظرا لأنه كان، على حد �ضواء، �ضابقا لأوانه وبدون 
متييز. ثم، عالوة على ذلك، فاعتماد ال�رشطة على �ضالحيات القانون العام من اأجل اإعادة احلافلة اإلى لندن لي�ص مما ن�ص عليه القانون: 
ل يكفي لتربير القيام بعمل اأن هناك احتمال واقعيا حلدوث خرق لل�ضالم« الفقرة 47 وبالإ�ضافة اإلى ذلك، لحظت املمثلة اخلا�ضة 
لالأمني العام لالأم املتحدة املعنية باأو�ضاع املدافعني عن حقوق الإن�ضان، هينا جيالين، اأن املدافعني عن حقوق الإن�ضان قد ُمنعوا من 
مغادرة البالد من قبل ممثلي ال�ضلطات يف املطارات اأو املعابر احلدودية. ويف بع�ص هذه احلالت، فاملدافعون عن حقوق الإن�ضان مل ت�ضدر 
لهم الوثائق الالزمة من اأجل ال�ضفر ...... واأر�ضل عدد كبري من البالغات يف هذه امل�ضاألة اإلى اأوروبا ال�رشقية ودول اآ�ضيا الو�ضطى ... اإن 
قيود ال�ضفر املفرو�ضة على املدافعني عن حقوق الإن�ضان، ملنعهم من امل�ضاركة يف التجمعات على اختالف اأنواعها خارج البلد الذي 
يقيمون فيه، تتعار�ص مع روح اإعالن [املدافعني عن حقوق الإن�ضان] والعرتاف يف مقدمته على اأن الأفراد واجلماعات واجلمعيات لديها 
احلق يف »تعزيز احرتام وت�ضجيع املعرفة بحقوق الإن�ضان واحلريات الأ�ضا�ضية على ال�ضعيدين الوطني والدويل«، املدافعون عن حقوق 
الإن�ضان: مذكرة الأمني العام، وثيقة الأمم املتحدة A/61/312، الفقرات من 57 اإلى 60. اأنظر اأي�ضا املالحظة 148 اأ�ضفله، املتعّلقة 

بتعليق اتفاقية �ضينغن.
169  انظر اأي�ضا التعليق العام للجنة املعنية بحقوق الإن�ضان رقم 25 )1996( يف املادة 25 )امل�ضاركة يف ال�ضوؤون العامة واحلق يف 

الت�ضويت(.
170  انظر على مثال، ال�ضكوى رقم 05/15405 من طرف ودادي �ضلطانوف Vidadi Sultanov �ضد اأذربيجان قدمت بتاريخ 2 يونيو/حزيران 
2005؛ وال�ضكوى رقم 04/15405 من قبل جماعة م�ضجد اجلمعة واآخرين �ضد اأذربيجان، قدمت يف 28 ابريل 2004؛ ق�ضية ت�ضونيف 

انكلوف   �ضد بلغاريا )2006(.

اإلى  اللجوء  ينبغي  للزمان حتما. ل  التجمع ح�ضا�ص  التدخل يف حرية 
العتقال اإل يف احلالت الأكرث اإحلاحا، متى قد كان من �ضاأن الف�ضل يف 

العتقال اأن يوؤدي اإلى ارتكاب جرائم جنائية خطرية.

اجلزاءات والعقوبات املفرو�سة بعد جتمع

اأحيانا، قد يكون فر�ص عقوبات بعد تظاهرة اأن�ضب من فر�ص قيود قبل   .109
اأقّرت املحكمة الأوروبية حلقوق  اأو خالله. على �ضبيل املثال، فقد  جتمع 
الإن�ضان اأّن القيود امل�ضبقة املفرو�ضة على اأ�ضا�ص اإمكانية حوادث عنف 
ثانوية من املحتمل اأن تكون مفرطة. وينبغي لكل اندلع للعنف معزول 
اأن يُتعامل معه عن طريق املالحقة اأو اإجراء تاأديبي �ضواه، وذلك بالأحرى 
من التقييد امل�ضبق. 171 ومع ذلك، فجدير باملالحظة اأن اللجنة املعنية 
بحقوق الإن�ضان واملحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، يف عدة منا�ضبات، 
احلق يف حرية  تدخال مفرطا يف  ت�ضكل  الالحقة  العقوبات  اأن  راأتا  قد 
التجمع اأو التعبري. 172 وكما هو احلال مع التقييد امل�ضبق، فمبداأ التنا�ضب 
اأي�ضا ينطبق على امل�ضاءلة النا�ضئة عقب التظاهرة. ولذلك ينبغي لأية 
عقوبات من�ضو�ص عليها يف القانون اأن ت�ضمح بفر�ص جزاءات خفيفة 

حيثما كان اجلرم املعني ذا طابع طفيف.

الدفاعات

يتمتع  اأن  بالتجمع، يجب  تتعلق  بارتكاب جناية،  اأي �ضخ�ص مّتهم  اإّن   .110
بحقوق حماكمة عادلة. ويجب يف جميع الأحكام التي تخ�ّص امل�ضوؤولية 
35- الفقرات  اأعاله،  )انظر  ال�رشعية  ملبداأ  متتثل  اأن  الإدارية  اأو  اجلنائية 
يف  وامل�ضاركون  املنظمون  ي�ضتفيد  اأن  ذلك،  على  عالوة  وينبغي،   )38
التجمعات من »عذر معقول« يف الدفاع. على �ضبيل املثال، ل يجب اأن 
يواجه منظم التجمع حماكمة بتهمة اإما املبالغة اأو التقليل من عدد 
امل�ضاركني املتوقع يف التجمع، اإذا كان هذا التقدير قد �ضدر عن ح�ضن 
نية. وبنف�ص املقام، ل ينبغي اعتبار م�ضارك يف التجمع م�ضوؤول عن فعل 
متّ حتت اإ�رشاف اأحد موظفي اإنفاذ القانون 173 اأو عن م�ضاركته يف جتمع غري 
قانوين اإذا مل يكن امل�ضارك على علم بالطبيعة غري القانونية للحدث. 

171  ق�ضية �ضتانكوف واملنظمة املقدونية املتحدة لندين �ضد بلغاريا )2001(، الفقرة 94. )ذكرت اأعاله، الهام�ص 121(.
راأت )اللجنة املعنية  172  على �ضبيل املثال، ق�ضية باتريك كوملان �ضد ا�ضرتاليا CCPR/C/87/D/1157 2006 / 2003، الفقرة 7.3 
بحقوق الإن�ضان اأن غرامة مالية وعقوبة حب�ص ملدة خم�ضة اأيام، حكم غري متنا�ضب على القيام بخطاب دون اإذن(. انظر اأي�ضا ق�ضية 
لالحتجاج  اجلديد  القانون  ميد،  ديفيد  اأي�ضا  انظر  )التعبري.   )1988( تركيا  �ضد  اجنال  وق�ضية  )التجمع(،   )1991( فرن�ضا  �ضد  ايزلن 

ال�ضلمي: احلقوق والتنظيم يف ع�رش حقوق الإن�ضان، املرجع ال�ضابق. املذكور اأعاله، مالحظة 87 ، ال�ضفحتني 105 و104.
173  هذا مثال على مثل هذا الدفاع، يرد يف الق�ضمني 6)7( و6)8( قانون ب�ضاأن املواكب العمومية )ايرلندا ال�ضمالية( لعام 1998. قد 
يكون هناك عدد من الطرق لتوفري »عذر معقول« للدفاع يف القانون، ولكن تقرتح املمار�ضات اجليدة اأن هناك كلمات مثل »بدون عذر 
معقول« ينبغي اأن حتدد بو�ضوح كو�ضيلة للدفاع للجرمية عند تطبيقها، ولي�ضت جمرد عن�رش من عنا�رش اجلرمية التي ينبغي للنيابة 
العامة اأن تثبتها اأو تدح�ضها. انظر »التعليقات الأولية على م�رشوع القانون« ب�ضاأن اإدخال تعديالت على بع�ص القوانني الت�رشيعية 
جلمهورية كازاخ�ضتان يف ق�ضايا الأمن القومي«، راأي منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا/ مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان 

– ا، GEN-KAZ/002، 18/2005 اأبريل 2005.
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اإذا كانت هناك دواعي وجيهة لعدم المتثال ل�رشوط  عالوة على ذلك، 
الإخطار، فال ينبغي اأي�ضا الإ�رشار على املالحقة اأو فر�ص العقوبات. 

امل�ضاركون الأفراد يف اأي جتمع، ممّن ل يقرتفون باأنف�ضهم اأية اأعمال عنف،   .111
ل ينبغي متابعتهم ق�ضائيا حتى واإن �ضار اآخرون يف التجمع عنيفني اأو 
فو�ضويني. وكما هو من�ضو�ص عليه يف ق�ضية اإزلني �ضد فرن�ضا )1991(، 
لي�ص من ال�رشوري يف جمتمع دميقراطي تقييد تلك احلريات باأي  فاإنّه “ 
�ضكل من الأ�ضكال اإل اإذا ارتكب ال�ضخ�ص املعني عمال حمظورا خالل 

ممار�ضته حلقوقه.” 174

اأداء  يف  تق�ضريهم  على  التجمعات  منظمي  مالحقة  يجب  ول   .112
م�ضوؤولياتهم اإذا كانوا قد بذلوا جهداً معقولً للقيام بذلك. اإ�ضافة اإلى 
اأو الأطراف  ذلك، ل ينبغي مالحقة املنظمني على ت�رشفات امل�ضاركني 
ي�ضاركوا  ومل  املنظمون  يق�ضده  قانوين مل  غري  �ضلوك  عن  اأو  الثالثة، 
فيه مبا�رشة. فاإن مالحقة منظمي احلدث رّد غري متنا�ضب اإطالقا ومن 
�ضاأنه اأن يعني �ضمنا اأن املنظمني يتحملون امل�ضوؤولية عن الأعمال التي 
يقرتفها الأ�ضخا�ص الآخرون (مبا فيهم عنا�رش حمر�ضة حمتملة(، وهي 

اأعمال ممّا مل يكن من املمكن التنبوؤ به يف حدود املعقول.

5.م�سائل اإجرائية

الإخطار امل�سبق

الدويل  القانون  الوطنية، حتت  للت�رشيعات  بالن�ضبة  ال�رشوري  من  لي�ص   .113
ب�ضاأن حقوق الإن�ضان، اأن ت�ضتلزم اإخطارا م�ضبقا عن جتمع ما. وبالفعل، 
فاإّن عددا من التجمّعات، يف جمتمع منفتح، ل يقت�ضي اأي �ضكل من 
التقنني الر�ضمي. 175 وعليه، فال ينبغي اقت�ضاء اإخطار م�ضبق اإل متى 
كانت الغاية منه متكني الدولة من و�ضع ترتيبات �رشورية لت�ضهيل حرية 

التجّمع وحماية النظام العام والأمن العاّم وحقوق الغري وحريتهم.

 174 يف الفقرة 52 يف ق�ضية زيلرببريغ Ziliberberg �ضد مولدوفا )2004( )القبول، �ص 10(، ذكرت اأن »الفرد ل يتوقف عن التمتع باحلق 
يف التجمع ال�ضلمي نتيجة لأعمال عنف متفرقة اأو اأفعال يعاقب عليها القانون ارتكبها اآخرون اأثناء التظاهرة، ما دام  الفرد املعني 
�ضلميا يف نواياه اأو يف �ضلوكه«. انظر اأي�ضا ق�ضية غا�ضباريان �ضد اأرمينيا )2009(، الفقرة 43؛ ق�ضية غال�ضتيان �ضد اأرمينيا )2008(، 
يف الفقرة 115؛ ق�ضية ا�ضوكيان �ضد اأرمينيا )2008(، الفقرة 90. يف ق�ضية �ضتينكايا �ضد تركيا ال�ضكوى 01 / 75569، احلكم ال�ضادر 
يف )27 يونيو/حزيران 2006(، متوّفر بالفرن�ضية فقط ، هنا وجدت املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان اأن اإدانة مقدم ال�ضكوى وتغرميه، 
ملجرد امل�ضاركة فيما قررت ال�ضلطات، لحقا، باأنه »جتمع غري قانوين« )موؤمتر �ضحايف يف هذه احلالة قد قرِئ فيه بيان ينتقد ال�ضلطات( 

اأمر ي�ضكل انتهاكا للمادة 11.
175  اأيرلندا اأحد الأمثلة حيث ل يوجد على الإطالق اأي �رشط لإخطار م�ضبق ب�ضدد عقد اجتماعات عمومية ثابتة )رغم اأن املنظمني 
الغال ل يقت�ضي  انكلرتا وبالد  1986 يف  العام  النظام  فاإن قانون  ال�ضكل،  املنا�ضب(. بنف�ص  املحلية  ال�رشطة  يبلغون عموما خمفر 
اإعطاء اإخطار م�ضبق عن الجتماعات العامة يف الهواء الطلق. وانظر اأي�ضا، فيما يتعلق بالوليات املتحدة. اأنظر اأي�ضا ناثان دبليو 
كيلوم Nathan W. Kellum “مناذج ت�ضاريح: يف اإطار الفقه احلايل، اأية تراخي�ص م�ضموح بها؟”Drake L. Rev. ، املجلد. 56 ،  �ص. 381 

)2007 و2008(. 

اإن اللجنة املعنية بحقوق الإن�ضان، التابعة لالأمم املتحدة قد ق�ضت باأن   .114
ا�ضرتاط اإخطار، يف حني اأن تقييدا حلرية التجمع حا�ضل بحكم الواقع، 
املادة  يف  عليها  واملن�ضو�ص  بها  امل�ضموح  القيود  مع  متوافق  اأمر  هو 
مثل  ويف  وال�ضيا�ضية176.  املدنية  باحلقوق  اخلا�ص  الدويل  العهد  21 من 
ت اللجنة الأوروبية ب�ضاأن حقوق الإن�ضان يف التجمع اجلورا�ضي  ذلك ن�ضّ
)1979( على اأّن “...اإجراء من هذا القبيل متالئم مع مقت�ضيات املادة 11 
)1(، �رشيطة اأن تتوخى جعل ال�ضلطات يف و�ضع اأن�ضب لتاأمني الطابع 
ممار�ضة  ذاتها، تدخال يف  بالتايل، يف حد  ت�ضكل  ال�ضلمي لالجتماع ول 

احلق.” 177

توّقع عدد كبري  عند  الإخطار فقط  اقت�ضاء  املمار�ضات  ُح�ضن  اإنه من   .115
بع�ص  ويف  التجمعات.  من  معينة  لأنواع  فقط  اأو  امل�ضاركني  من 
الأنظمة الق�ضائية ل ي�ضرتط تقدمي اإ�ضعار للتجمعات ال�ضغرية )راجع 
مقتطفات من القوانني يف مولدوفا وبولندا، اأدناه)، اأو يف حالة عدم توقع 
املنظمني بوقوع اإزعاج كبري لالآخرين (مثل اأن يقت�ضي ذلك حتويل �ضري 
الأفراد  املتظاهرين  ينبغي مطالبة  ل  ذلك،  على  عالوة  املرور(178.  حركة 
بتقدمي اإخطار م�ضبق اإلى ال�ضلطات بخ�ضو�ص عزمهم على التظاهر179. 
وحيثما ان�ضم متظاهر اآخر اأو متظاهرون اآخرون اإلى متظاهر فرد، ينبغي 
اإذاك التعامل مع احلدث باعتباره جتمعا عفويا )انظر الفقرات من 126 

اإلى 131 اأدناه(.
   

املادة 3 – قانون جمهورية مولدوفا حول التجمعات العمومية )2008(: التعريفات

اأي التجمعات العمومية التي  التجمعات القليل عدد امل�ضاركني فيها “   “
ت�ضّم اأقل من 50 �ضخ�ضاً.

املادة 12)5(، قانون جمهورية مولدوفا حول التجمعات العامة )2008(: ال�صتثناءات 
من �رضورة الإخطار

لي�ص من ال�رشوري اإبالغ ال�ضلطات العمومية املحلية يف حالة التجمعات 
املحدود عدد امل�ضاركني فيها.

176 انظر جلنة حقوق الإن�ضان يف الأمم املتحدة، ق�ضية كيفنما �ضد فنلندا )1994(. انظر اأي�ضا تعليقات جلنة حقوق الإن�ضان اخلتامية 
على املغرب [1999]  وثيقة الأمم املتحدة . CCPR/79/Add. 113 ، الفقرة 24 : “ت�ضعر اللجنة بالقلق من ات�ضاع �رشط الإخطار عن 
التجمعات و اأن �رشط تلقي هذا الإخطار من اأجل التجّمع، ي�ضاء ا�ضتخدامه يف كثري من الأحيان، مما اأدى اإلى فر�ص قيود فعلية على 
احلق يف التجمع الذي تكفله املادة 21 من العهد. وينبغي اأن يقت�رش �رشط الإخطار على التجمعات اخلارجية واعتماد اإجراءات �ضمانا 

لإ�ضدار و�ضل يف جميع احلالت”. متوفر على العنوان التايل:
  http://www.unhcr.org/refworld/country،،HRC،،MAR،456d621e2،3ae6b01218،0.htm

177 جتّمع جبال اجلورا�ص، احتاد جبال اجلورا�ص �ضد �ضوي�رشا )1979(،  �ص. 119.
178 انظر اأي�ضا نايل جارمان ومايكل هاميلتون Neil Jarman and Michael Hamilton ، “حماية الحتجاج ال�ضلمي: منظمة الأمن 
والتعاون يف اأوروبا/مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان، وحرية التجمع ال�ضلمي”، جملة ممار�ضة حقوق الإن�ضان، املجلد 1، 

العدد 2، 2009 �ص. 218.
179 انظر مثال، ناثان كيلوم، »مناذج تراخي�ص«، املرجع ال�ضابق املذكور اأعاله، مالحظة 175، �ص. 425، وخل�ضت اإلى اأن »�ضابقة موثوقة 
تدعم الراأي القائل باأن ا�ضتمارات الرتاخي�ص ينبغي اأن تكون حمدودة يف نطاقها«. و«ل ينبغي اأبدا اأن يخ�ضع جتّمع اأفراد ول جمموعات 

�ضغرية ملتطلبات �ضاقة من هذا القبيل«.
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املادة 6، قانون بولندا حول التجمعات، بولندا )1990( 
على  ي�ضهل  مناطق  يف  الطلق،  الهواء  على  املقامة  التجمعات   .1
با�ضم  يلي  فيما  اإليها  وي�ضار  اإليها،  الو�ضول  الأفراد  من  غري حمدد  عدد 
“التجمعات العمومية”، يجب الإبالغ عنها م�ضبقا لدى ال�ضلطة البلدية 

ذات الخت�ضا�ص املكاين املتعلق مبوقع التجمع.

اأو  دبلوما�ضية  بعثة  ممثلية/  جوار  يف  �ضيعقد  التجمع  كان  اإذا   .2
مكاتب قن�ضلية اأو بعثات خا�ضة اأو منظمات دولية م�ضوملة باحل�ضانات 
ال�رشطة  رئي�ص  اإعالم  البلدية  ال�ضلطة  فعلى  الدبلوما�ضية،  والمتيازات 

امل�ضوؤول ووزارة ال�ضوؤون اخلارجية.
التي ل يحتاج فيها تنظيم  الأماكن  البلدي حتديد  يجوز للمجل�ص   .3

التجمع اإلى اإخطار.

ل ينبغي لأية عملية اإخطار اأن تكون م�ضنية اأو بريوقراطية، فمن �ضاأن   .116
ذلك اأن يقو�ص حرية التجمع بتثبيط الراغبني يف عقد جتمع. زيادة على 
ذلك، ل ينبغي اأن يكون اأجل الإخطار طويال دون داع )ل يزيد عادة عن 
الوقت حيز  يبقى من  اأن  اأي�ضا  ينبغي  ولكن  احلدث(،  اأيام قبل  ب�ضعة 
كاٍف لل�ضلطات املعنية يف الدولة للتخطيط وال�ضتعداد )وذلك، على 
�ضبيل املثال، بن�رش رجال ال�رشطة واملعدات، الخ(. 180 وهذا ممّا ميكن كذلك 
الهيئة التنظيمية من اإعطاء رّد ر�ضمي �رشيع على الإخطار الأويل ويتيح 
اإمكانية ا�ضتئناف عاجل اأمام هيئة ق�ضائية اأو حمكمة يف حال الطعن 
م�رشوٍع  ب�ضكل  حتدد  قد  القوانني  اأن  واإْذ  املفرو�ضة.  القيود  �رشعية  يف 
اأن  ينبغي  فال  التجمع،  عن  امل�ضبق  الإخطار  لتقدمي  ممكن  اأجل  اأق�رش 
يحول اأي اأجل اأق�ضى لالإخطار دون تخطيط م�ضبق للتجمعات. وعندما 
يتم و�ضع مهلة زمنية حمددة يف القانون فيجب اأن يكون ذلك لالإ�ضارة 

فقط.

يوؤكد  بال�ضتالم  اإي�ضال  يحرر  اأن  الإخطار  ا�ضتالم  عن  امل�ضوؤول  على   .117
بو�ضوح ملنظمي التجمع ا�ضتيفاءهم ل�رشوط الإخطار الإلزامية )انظر 
املثال من مولدوفا، اأدناه(. وينبغي كذلك اإر�ضال الإخطار فورا اإلى جميع 
اأو  هيئات  فيها  مبا  التنظيمية،  العملية  يف  امل�ضاركة  الدولة  اأجهزة 

واأجهزة اإنفاذ القانون ذات ال�ضلة.

»جمرد  اأن   ،)43 الفقرة  )يف  الإن�ضان  حلقوق  الأوروبية  املحكمة  راأت   ،)2008( رو�ضيا  �ضد   Kuznetsov كوزنيت�ضوف  ق�ضية  يف   180
النتهاكات ال�ضكليية لأجل الإخطار مل تكن �ضببا منا�ضبا ول كافيا لفر�ص القيود الإدارية ». يف هذه احلالة، فتقدمي الإخطار يف وقت 

متاأخر ل مينع ال�ضلطات من التح�ضري الكايف للتجمع.

املادة 10 )3(، قانون حول التجمعات العمومية جمهورية مولدوفا )2008(

منه  وت�ضلم  امل�ضبق  الإخطار  العمومية  الإدارية  ال�ضلطة  ت�ضجل   )3(10
اإلى املنظم ن�ضخة خمتومة لبد اأن تت�ضّمن رقم ت�ضجيل الإخطار وتاريخه 

و�ضاعته.

الإخطار ولي�ص الرتخي�ص

من  تقت�ضي  اأن  امل�ضبق  بالإ�ضعار  تتعلق  �رشعية  اأحكام  لأية  ينبغي   .118
منظم جتمع ما اإ�ضعارا بنيته اإقامة التجمع ولي�ص اأن يطلب ترخي�ضا 
بذاك. فاقت�ضاء الرتخي�ص181 اأكرث عر�ضة للتع�ضف من الإ�ضعار وقد يويل 
اأن  اأي  قيمة غري كافية للحرية الأ�ضا�ضية يف التجمع وللمبداأ املقابل 
كل ما مل يقننه القانون فينبغي اعتباره �رشعيا. ومن الالفت اأن اإجراءات 

الرتخي�ص يف عدة ت�رشيعات قد اعترُِبت غري د�ضتورية. 182

اإل اأن اقت�ضاء الرتخي�ص، بناء على افرتا�ص قانوين باأن ترخي�ضا با�ضتخدام   .119
مكان عمومي )اإل اإذا قدمت ال�ضلطات التنظيمية اأدلة لتربير الرف�ص( 
�ضوف ي�ضدر، قد يلبي نف�ص الغاية كالإخطار امل�ضبق. 183 ويُهاب بالبلدان 
التي ت�ضرتط ترخي�ضا اأن تعدل ت�رشيعاتها املحلية بحيث ل ت�ضرتط اإل 
بو�ضوح يف  ين�ص  اأن  الرتخي�ص  على  قائم  نظام  كل  على   184 اإخطارا. 
القانون على �رشوط اإ�ضدار مثل هذه الرتاخي�ص. زيادة على ذلك، يجب 
اأن تقت�رش هذه ال�رشوط على اعتبارات الزمان واملكان والطريقة، وينبغي 
يف  عليه  موؤكد  هو  كما  املحتوى.  رقابة  لأحكام  اأ�ضا�ضا  ت�ضكل  ل  اأن 
يف  احلق  ال�ضلطات  ترف�ص  ل  اأن  يجب  اأعاله،   98 اإلى  من94  الفقرات 
التجمع ال�ضلمي مبجرد اأنها ل تتفق مع الفائدة من اإقامة حدث للغاية 

التي اأوردها املنظمون. 185

181 انظر ق�ضية باْلط�ضيك واآخرون �ضد تركيا، الفقرة 49. حيث اأن املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان تقرتح اأّن توفري الدولة لتلك 
الإجراءات الوقائية هو اإحدى غايات الإخطار امل�ضبق.

182  األغت املحكمة الد�ضتورية يف جورجيا جزءا من القانون )املادة 8، الفقرة 5( الذي ي�ضمح لهيئة احلكومة املحلية برف�ص 
ال�ضباب اجلورجيني زعل تكي�ص  اإخطار م�ضبق(. ق�ضية جمعية املحامني  بالتايل فعليا، نظام ترخي�ص م�ضبق بدل  الإخطار )خالقة، 
انظر  N2/2/180-183؛   )2002 الثاين  نوفمرب/ت�رشين   5( برملان جورجيا   واآخرين �ضد  ليال  ، كوري�ضفل   Zaal Tkeshelashvili لي�ضفل 
اأي�ضا مولونديكا اآخرون �ضد املحكمة العليا لل�ضعب، زامبيا،  BHRC 199 1 )يناير/كانون الثاين 1996(؛ حزب كل �ضعوب نيجرييا �ضد 
HC Fed Nig ، 24 ق�ضية الق�ص كري�ضتوفر ميتكال �ضد النائب العام، املحكمة   2005 يونيو  املبلغ عنه،  العام لل�رشطة غري  املفت�ص 
العليا يف تنزانيا يف دودوما، الق�ضية املدنية رقم 5 ل�ضنة 1993 . املجلد 1 ملخ�ص قانون حقوق الإن�ضان الكومنولث، 1996 ، �ص 11 . 
ويف تلك الق�ضية الأخرية، راأت املحكمة اأن “�رشط احل�ضول على ت�رشيح من اأجل تنظيم اجتماع عام غري د�ضتوري لأنه ينتهك احلق يف 
حرية التجمع ال�ضلمي املكفولة يف الد�ضتور”. عالوة على ذلك، “فاإّن هذه احلرية جْتَعُل اأكرث وهمية يف ال�ضياق التنزاين ب�ضبب احلقيقة 

ال�ضارخة وهي اأّن �ضالحيات منح الرتاخي�ص تظل باأيدي اأطر احلزب احلاكم”.

، الوليات املتحدة 123    )U.S. 123 )1992 505 183  انظر ب�ضفة عامة ق�ضية مقاطعة فور�ضيثي، جورجيا، �ضد احلركة الوطنية
)1992(. مثل هذا النظام م�ضتمد من ال�ضوابق الق�ضائية للوليات املتحدة، ويقارب نظام الإخطار لأن هناك قرينة قانونية �ضد اإنكار 

غياب الرتخي�ص ملظهر كاف من قبل احلكومة. انظر اأي�ضا كيلوم، املرجع ال�ضابق. املذكور اأعاله، مالحظة 175 .
184  لقي مثل هذه الإ�ضالحات ترحيب املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان. انظر مثال، ق�ضية برنكوفيت�ص �ضد رو�ضيا )2007(، الفقرة 
28 : »ورحبت املحكمة �ضنة 2004 بالتعديل على قانون التجمعات العمومية، الذي اأ�ضارت اإليه احلكومة، حيث ا�ضتُبدل �رشط احل�ضول 

على اإذن م�ضبق باإخطار ب�ضيط عن التجمع املزمع. »
185  ق�ضية هايد بارك �ضد مولدوفا )رقم 3( 2009، الفقرة 26.
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ينبغي اأن يوجد حكم من اأحكام القانون ين�ص على اأنه يف حال ما اإذا   .120
يحق  فاإنه  ما  بحدث  الإخطار  على  العاجل  الرد  ال�ضلطات يف  ف�ضلت 
للمقت�ضيات  وفقا  الأن�ضطة  موا�ضلة  العمومي  التجمع  ملنظمي 
اأدناه(.  الأرميني،  القانون  املثال من  )انظر  قيود  بدون  املن�ضو�ص عليها، 
وحتى يف البلدان التي ما زال فيها ا�ضرتاط الرتخي�ص قائما، عو�ص جمرد 

الإخطار، فينبغي افرتا�ص الت�ضليم بالإذن، ما مل يتم تقدمي رد �رشيع.
 

املادة 12، قانون اأرمينيا حول عقد الجتماعات والتجمعات وامل�صريات واملظاهرات 
)2008(

1. على الهيئة املخت�ضة اأن تنظر يف الإخطار يف غ�ضون 72 �ضاعة من 
ا�ضتالمه، بالرتتيب الذي وردت به الإخطارات.

...
اجلماعي  احلدث  انعقاد  مبنع  قرارا  املخت�ضة  الهيئة  ت�ضدر  8. يف حال مل 
العمومي يف غ�ضون 72 �ضاعة من تاريخ ا�ضتالم الإخطار، يجب اأن يتمتع 
وال�رشوط  للبنود  طبقا  العمومي  اجلماعي  احلدث  اإقامة  بحق  املنظمون 

املن�ضو�ص عليها يف الإخطار.

التجمع والذي مت  اأكرب مما توقعه منظمو  اإذا اجتمع من امل�ضاركني عدد   .121
الإخطار عنه، فعلى اأجهزة اإنفاذ القانون املخت�ضة تي�ضري التجمع طاملا 
كان امل�ضاركون ملتزمني بال�ضلمية )انظر اأي�ضا الدفاعات، يف الفقرات 

من 110 اإلى 212 اأعاله(. 

التجّمعات املتزامنة

يتمتع الأفراد واجلماعات كلهم بحق مت�ضاو يف التواجد باأماكن عمومية   .122
اأو  اثنني  جتّمعني  بانعقاد  الإخطار  وعند  نظرهم.  وجهات  عن  للتعبري 
اأكرث يف نف�ص املكان والزمان، ينبغي تي�ضري هذه الأحداث معا اإذا اأمكن 
ا�ضتيعابها. 186 فاإن مل يكن ذلك ممكنا )ب�ضبب �ضيق املكان، مثال(، ينبغي 
لها.  مر�ضيا  يكون  م�ضرتك  حّل  لإيجاد  احلوار  فتح  على  الأطراف  حّث 
وعند عدم التو�ضل اإلى حّل، ميكن لل�ضلطات اأن تلجاأ اإلى حل امل�ضكلة 
باعتماد طريقة اعتباطية يف تخ�ضي�ص مواقع معينة لكل واحد من 
املختلفة. ميكن  اجلماعات  بني  متييز  ذلك  يكن يف  الأحداث، ما مل  هذه 
تتم  اأول،  اأتى  “من  قاعدة  اأ�ضا�ص  على  املثال،  �ضبيل  على  ذلك،  فعل 
 186 انظر على �ضبيل املثال، ق�ضية هايد بارك �ضد مولدوفا رقم2) )2009، الفقرة 26 : “مل يُ�رَشْ اإلى اأن املتنزه  الذي كان مقررا اأن 
ينعقد فيه التجمع كان �ضغريا جدا ل�ضتيعاب جميع الفعاليات املختلفة املخطط لها هناك. عالوة على ذلك، مل تكن هناك اأية اإ�ضارة 
اإلى اأن املنظمني يهدفون اإلى الإخالل بالنظام العام اأو ال�ضعي للمواجهة مع ال�ضلطات اأو اجلماعات الأخرى التي جتتمع يف احلديقة 
يف اليوم املذكور.  ِعَو�َص ذلك، كانت نيتهم تنظيم م�ضرية �ضلمية لدعم حرية التعبري. ولذلك، ل ميكن للمحكمة اإل اأن ت�ضتنتج اأن 

رف�ص البلدية الرتخي�ص للمظاهرة مل ي�ضتجب حلاجة اجتماعية ملحة”.

)حيث  القاعدة  هذه  ا�ضتعمال  يُ�ضاء  اأن  يجوز  ل  اأنه  اإل  اأول”.  خدمته 
يقدم الإخطار مبكراً عمداً ملنع عقد اأحداث اأخرى( يجوز لل�ضلطات حتى 
اإجراء اقرتاع لتحديد من الذي ينبغي اأن يعقد جتمعه يف املوقع امل�ضار 
احلظر  اإن  اأدناه(  مالطة،  القانون يف  من  املثال  )اأنظر  الإخطار  اإليه يف 
املفرو�ص على اإجراء حدث عام يف نف�ص مكان وزمان حدث عمومي ثاٍن، 
غري  رداً  املرجح  من  يكون  معقول،  ب�ضكل  معا  ا�ضتيعابها  ميكن  حيث 

متنا�ضب.  

املادة 5)3(، مر�صوم مالطة حول الجتماعات العمومية )1931(

عندما يتقّدم �ضخ�ضان اأو اأكرث، �ضواء كاأفراد اأو با�ضم جمعية ما، يف ذات 
الوقت باإ�ضعار عن النية يف عقد اجتماع يف نف�ص املكان ويف نف�ص الزمان، 
يجب اأن تُعطى الأف�ضلية لل�ضخ�ص الذي يخرج ا�ضمه يف قرعة يجريها 

عميد مفو�ص ال�رشطة اأو اأي �ضابط �رشطة اآخر مبعوث من قبله.

املظاهرات امل�سادة

يحق لالأ�ضخا�ص التجمع كمتظاهرين م�ضادين للتعبري عن اعرتا�ضهم   .123
على وجهات النظر املعرب عنها يف جتمع عمومي اآخر. 187 يف منا�ضبات 
كهاته، يكون ت�ضادف التجمعني زمانيا ومكانيا على الأرجح جزءا جوهريا 
هذين  مثل  فاإّن  الثاين.  التجمع  قبل  من  اإي�ضالها  املراد  الر�ضالة  من 
بحيث  تي�ضريهما  ينبغي  ببع�ضهما،  املت�ضلني  املتزامنني  التجمعني 
يتداخل  مل  ما  وذلك  بهما.  املق�ضود  من  وم�ضمع  مراأى  على  يقامان 
33 و  الفقرتني  )انظر  الآخر  التجمع  الأول ب�ضكل متالحم مع  التجمع 

45 و 101(.

اإل اأنّه، كما ن�ضت املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان بو�ضوح يف ق�ضية    .124
اأجل احلياة )Plattform ‘Ärzte für das Leben �ضد  اأطباء من  منتدى 
النم�ضا( )1988(، فاإن »احلق يف املظاهرات امل�ضادة ل ي�ضمل منع ممار�ضة 
احلق يف التظاهر. 188 وهكذا، مبا اأن لكل �ضخ�ص اأو جماعة حق يف التعبري 
عن اآرائهم بدون م�ضايقات من الآخرين، فلي�ص للمتظاهرين امل�ضادين اأن 
يزعجوا اأن�ضطة اأولئك الذين ل ي�ضاركونهم الراأي. وينبغي الت�ضديد على 

واجب الدولة يف منع تعطيل احلدث الرئي�ضي عند تنظيم مظاهرات 

 187 انظر ق�ضية اأولنكر �ضد النم�ضا )2006(، الفقرات من 43 اإلى 51. تقدم هذه الق�ضية اإر�ضادات حول العوامل املحتملة ذات 
ال�ضلة لتقييم مدى تنا�ضب اأية قيود على املظاهرات امل�ضادة . وت�ضمل ما اإذا كان التزامن من حيث الزمان واملكان جزءاً اأ�ضا�ضيا من 
ر�ضالة املظاهرة امل�ضادة، وما اإذا كان الحتجاج امل�ضاد معنيا بالتعبري عن الراأي يف ق�ضية مت�ضلة بامل�ضلحة العامة، وحجم املظاهرة 

امل�ضادة، وما اإذا كان للمتظاهرين نوايا �ضلمية، والطريقة املقرتحة لالحتجاج )ا�ضتخدام الالفتات وترديد الهتافات، الخ(.
 188 انظر املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، بالتفورم “اأرت�ضتا فري دا�ص ليبني “�ضد النم�ضا )1988(، الفقرة 32.
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نية  كانت  متى  بديهّي  حتفظ  هناك  ذلك،  اإلى  189اإ�ضافة  له.  م�ضادة   
منظم املظاهرة امل�ضادة هي بال�ضبط اإحباط انعقاد التجمع الآخر على 
نحو فعال له�ضم حقوق الغري. يف مثل هذه احلالت، ميكن اإعمال املادة 
التفاقية   17 واملادة  وال�ضيا�ضية  املدنية  للحقوق  الدويل  العهد  من   5
الإن�ضان، فال تتمتع املظاهرة امل�ضادة باحلماية املخولة  الأوروبية حلقوق 

للحق يف حرية التجمع ال�ضلمي )انظر الفقرة 15(.

ا�ستثناءات من عملية الإخطار
 

اإن وجود اأية ا�ضتثناءات حمددة من عملية الإخطار اأمر يعود لل�ضلطة   .125
ال�ضتثناءات  تكون  اأن  يجب  ول  معني.  ق�ضائي  نظام  يف  الت�رشيعية 
اأ�ضناف  اأن ت�ضتهدف بالأحرى �ضنفا من  متييزية يف مفعولها وينبغي 

التجمعات ولي�ص فئة من املنظمني.

التجمعات العفوية

ما،   على ظاهرة  رّدا  م  يُنَظَّ غالبا ما ينظر اإلى جتمع عفوي على اأنه ممّا   .126
كان(  )متى  منظمه  يجد  ل  وحيث  خطاب،  اأو  اآخر  جتمع  اأو  حادث  اأو 
مت�ضعا من الوقت لاللتزام بالأجل القانوين لالإخطار امل�ضبق، اأو اأّل يوجد 
ياأتي مثل هذه التجمعات عند اقرتاب  منظم على الإطالق. وغالبا ما 
ميقات احلدث امل�ضتفز واإن القدرة على اإقامتها مهمة لأن التاأجيل اإمنا 

قد ي�ضعف الر�ضالة املراد التعبري عنها. 190

مبا اأن م�ضطلح »العفوية« ل يعني بال�رشورة اأن ل منظم للتجمع، فاإن   .127
التجمعات العفوية قد ت�ضمل اأي�ضا جتمعات لي�ص لها منظم معروف. 
ن�ضوء  عند  مثال  وحتدث  ال�ضدفة  �ضبيل  على  التجمعات  هذه  تاأتي 
جتمهر يف مكان معني دون دعاية اأو دعوة م�ضبقتني. وغالبا ما تنتج عن 
معلومات �ضائعة اأو ن�رش معلومة عرب الإنرتنت حول حدث معني )كزيارة 
اأعداد امل�ضاركني بفعل  اأجنبية. 191 وقد تت�ضخم  يقوم بها رئي�ص دولة 
املارة ممن يختارون الن�ضمام اإلى التجمع، مع اأّن من اجلائز اأي�ضا اأنه حاملا 
الت�ضال  اأ�ضكال  مبختلف  احل�ضد  بالتجمع ميكن حتقيق  التجمهر  يبداأ 
189   اأنظر ق�ضية حزب ال�ضعب الدميقراطي امل�ضيحي �ضد مولدوفا )رقم 2( )2010(، الفقرة 28 . راأت املحكمة هنا اأنه »كانت مهمة 
ال�رشطة التمركز بني املجموعتني، وتاأمني النظام العام ... ومن ثَّم، ل ميكن اأن يعترب هذا ال�ضبب يف رف�ص الرتخي�ص ذا �ضلة وكافيا 

باملعنى املق�ضود يف املادة 11 من التفاقية«.
190  انظر حكم املحكمة الد�ضتورية الهنغارية، القرار V.29( AB ،75/2008 )، الذي اأن�ضاأ ذلك احلق يف التجمع املعرتف به يف املادة 
62 الفقرة )1( من الد�ضتور الهنغاري والذي يغطي كال من عقد الأحداث العفوية ال�ضلمية )حيث ميكن فقط عقد التجمع بعد 
وقت ق�ضري من احلدث الذي اأدى اإليه( والتجمعات التي عقدت من دون تنظيم م�ضبق. ذكرت املحكمة “اأنه من غري الد�ضتوري حظر 
عقد التجمعات ال�ضلمية فقط على اأ�ضا�ص تاأخر الإخطار بالن�ضبة للتجمعات ال�ضلمية التي ي�ضتحيل الإخطار عنها قبل ثالثة اأيام 
من موعد التجمع املخطط له نظرا للحدث الذي اأدى اإليه”. انظر اأي�ضا قرار بروكدورف يف املحكمة الد�ضتورية الحتادية يف اأملانيا، 

BVerfGE 69315 ، �ص. 353،354 .
 ،)CPR/C/50/D/412/1990  )1994.191  انظر على مثال، ق�ضية كيفنما �ضد فنلندة، البالغ رقم 1990/412، وثيقة الأمم املتحدة
حيث عقدت جلنة حقوق الإن�ضان اأن “جتمع عدة اأفراد يف موقع مرا�ضم ترحيب برئي�ص دولة اأجنبية يف زيارة ر�ضمية، واملعلن عنه على 
املالأ يف وقت مبكر من قبل �ضلطات الدولة، ل ميكن اعتباره مظاهرة “. كما لوحظ يف مكان اآخر، )انظر مثال، نوفاك، العهد الدويل 

اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية لالأمم املتحدة، مرجع �ضابق، احلا�ضية( 29، الراأي املخالف هو اأكرث اإقناعا.

ينبغي  الخ(. ول  والإنرتنت  الن�ضية، �ضفهيًا،  الر�ضائل  )الهاتف،  الفوري 
تف�ضري مثل هذه الت�ضالت، يف حد ذاتها، كدليل على تنظيم م�ضبق. 
وحيث ين�ضم متظاهر فردي اإلى متظاهر اآخر اأو متظاهرين اآخرين، يجب 

معاملة التجمع على نحو مماثل لتجمع عفوي.

قانون جمهورية مولدوفا حول الجتماعات العمومية )2008(
املادة 3، التعاريف الرئي�صية

جتمع بو�رِش فيه  لأغرا�ص هذا القانون )...( يجب اأن يُق�ضد بـ “جتمع عفوي” 
ونُظم كرد مبا�رش وفوري على اأحداث اجتماعية و ل ميكن، يف راأي امل�ضاركني، 

تاأجيله وبالتايل اإجراءات الإخطار املعتادة غري ممكنة.

املادة 12 ال�ضتثناءات من الإخطار
ر�ضمي  اإخطار  دون  بالتجمع  ي�ضمح  العفوية،  التجمعات  حال  يف   )1(
املن�ضو�ص  اأيام   5 الـ  التجمع يف غ�ضون  تنظيم  قبل  اأو  موؤكد  مكتوب 

عليها ويكفي الإبالغ عن املكان والتاريخ والتوقيت والنطاق واملنظمني.
)2(  يتمتع املنظمون باحلق يف التجمع العفوي املن�ضو�ص عليها يف )1( 
عن ح�ضن نية مع اإبالغ ال�ضلطات العمومية املحلية فوراً عن نيتهم عندما 
ت�ضري معروفة وذلك لت�ضهيل تقدمي اخلدمات الالزمة من قبل ال�ضلطات 

املحلية العامة.

اأرمينيا حول عقد الجتماعات والتجمعات وامل�ضريات  املادة 10 )1(، قانون 
واملظاهرات )2008(

با�ضتثناء الأحداث العفوية العامة، ل ميكن اإجراء الأحداث اجلماعية العامة 
اإل بعد اإخطار اجلهة امل�ضوؤولة خّطيًا.

املادة 6 )6(- ب قانون ايرلندا ال�ضمالية يف امل�ضريات العمومية )1998(
متى مل يكن الإخطار “ممكنا يف حدود املعقول”، ينبغي الإخطار “يف اأقرب 

وقت معقول قدر الإمكان”.

اعتبارها كمظهر  ويجب  قانونية  العفوية  التجمعات  تكون  اأن  ينبغي   .128
متوقع )اأكرث مما هو ا�ضتثنائي( من مظاهر دميقراطيٍة معافاة. بالطبع، 
طول  على  يتوقف  م�ضبق  اإخطار  باأجل  اللتزام  على  املنظم  قدرة  اإّن 
ب�ضكل  املتطلبات  )وتختلف هذه  ذاتها  املطلوبة يف حد  الإخطار  مدة 
كبري بني البلدان امل�ضاركة(. ينبغي للقوانني املنظمة حلرية التجمع اأن 
بخ�ضو�ص  امل�ضبق  الإخطار  من  الإعفاء  على  اإما  ب�ضكل �رشيح  تن�ص 
التجمعات العفوية )حيث ل يت�ضنى الإخطار امل�ضبق( اأو تن�ص على مدة 
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اإخطار وجيزة )يجب على املنظم اأن يخطر ال�ضلطات خاللها باأ�رشع ما 
ميكن(. ول ينبغي اأن ينطبق ا�ضتثناء من هذا القبيل اإل يف ظروف ل يكون 
فيها املنظم قادرا على اللتزام بالأجل املحدد قانونا. 192 من الطبيعي 
اأن يتوجب على املنظمني اإخطار ال�ضلطات بنيتهم عقد التجمع، وذلك 
باأ�رشع ما ميكن. وبهذه الطريقة فقط، ميكن، ب�ضكل معقول، اأن نتوقع 
من ال�ضلطات القيام بواجباتها الإيجابية حلماية التجمع واحلفاظ على 

النظام العام وتعزيز حقوق الآخرين وحرياتهم.

اأو�ضحت املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان ما تعترب اأنه ي�ضكل »ظروفا   .129
على  عفوية  تظاهرات  اإقامة  احلق يف  يعلو  قد  حيث  )مبعني،  خا�ضة« 
فعل  رد  اتّخذ  »اإذا  الظروف  هذه  وتظهر  م�ضبق(.  اإخطار  تقدمي  واجب 
مبا�رش، على حدث جار، �ضكل مظاهرة. وبالتحديد، فاإن هذا ال�ضتثناء 
على القاعدة العامة، قد يكون مربرا اإذا كان من �ضاأن التاأجيل اأن يجعل 

ذلك الرد متجاوزا. 193

الإخطار  لتقدمي  املحدد  بالأجل  اللتزام  على  املنظم  قدرة  م�ضاألة  اإن   .130
امل�ضبق اأو عدمها، اأو اأّن تاأجيل اإقامة التجمع قد يكون جعل ر�ضالتها 
متجاوزة، م�ضاألة من امل�ضائل املطروحة. ويجب ح�ضمها ح�ضب الظروف 
احتجاج  حملة  �ضمن  وحتى  املثال،  �ضبيل  فعلى  حالة.  بكل  اخلا�ضة 
متوا�ضلة ملدة طويلة )مما قد يوحي عادة باأن الإ�ضعار ميكن القيام به يف 
اأجله(، فقد تاأتي اأحداث ذات اأهمية م�ضتعجلة اأو خا�ضة، مما ي�ضتوجب 

ردا فوريا عن طريق جتمع عفوي فيكون له ما يربره متاما.

م�ضتبعدا يف  العفوية  التجمعات  تلك  مثل  يكون  ل  عندما  بل حتى   .131
القانون، فينبغي لل�ضلطات، مع ذلك، اأن حتمي التجمع ال�ضلمي وت�ضهله 
ما دام ذا طابع �ضلمي. وقد ق�ضت املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان باأّن 
»قرارا بف�ص مثل هذه التجمعات ملجرد غياب الإخطار امل�ضبق امل�ضتلزم، 
يف  �ضطط  اإلى  يرقى  امل�ضاركني،  طرف  من  قانوين  غري  �ضلوك  اأي  دون 

تقييد حرية التجمع ال�ضلمي. 194

 192 انظر كذلك، على �ضبيل املثال، ق�ضية راي وايفانز �ضد اململكة املتحدة 2009: “اإن الطلبات احلالية ل ت�ضري اإلى اأنه ما كان لديهم 
وقت كاف لتقدمي طلب للح�ضول على الرتخي�ص وبالنظر اإلى مو�ضوع مظاهرتهم [امل�ضاركة الربيطانية امل�ضتمرة احلالية يف العراق] 
والدليل على معرفتهم امل�ضبقة والتخطيط، فاإن املهل الزمنية املن�ضو�ص عليها يف قانون عام 2005 ل ت�ضكل عائقا اأمام حقهم يف 
حرية التجمع”. انظر اأي�ضا املحكمة الد�ضتورية جلمهورية لتفيا، واحلكم يف هذه امل�ضاألة رقم 0106-03-2006، )2006 نوفمرب/ت�رشين 

الثاين 2006(، الفقرة 30.2 )الرتجمة النكليزية(.
193 انظر ق�ضية حزب بوكتا واآخرون �ضد هنغاريا )2007(، الفقرة 32، وق�ضية اإيفا مولنار �ضد املجر )2008(، الفقرة 38.

194 ق�ضية بوكتا �ضد املجر )2007(، الفقرة 36. انظر اأي�ضا قرارا لحقا للمحكمة الد�ضتورية الهنغارية، القرار رقم 2008 / 75
اأ�ضا�ص تاأخر الإخطار بالن�ضبة للتجمعات  اأنه من غري الد�ضتوري حظر عقد التجمعات ال�ضلمية فقط على  V.29 AB، وجدت اأن:... 
ال�ضلمية التي ي�ضتحيل الإخطار عنها قبل ثالثة اأيام من موعد التجمع املخطط له نظرا للحدث الذي اأدى اإليه، وانظر اأي�ضا، ق�ضية 
اأويا اأتامان �ضد تركيا )2006(، الفقرات 41 و43. جتدر الإ�ضارة اإلى اأنه يف ق�ضية الدمير واآخرين �ضد تركيا )2007(، جاء يف الراأي املخالف 
للقا�ضيني تورمن ومولروين اأن الغالبية تف�ضل ... يف تقدمي اأية مبادئ توجيهية للظروف التي يكون فيها عدم المتثال للوائح قد يربر 
تدخال من قبل قوات الأمن«. انظر اأي�ضا ق�ضية كوزنيت�ضوف �ضد رو�ضيا )2008( وق�ضية بيت�ضيجي �ضد تركيا )2010(، الفقرة 56 ، 

انظر احلا�ضية 239 ب�ضاأن ال�ضتخدام املفرط للقوة يف تفريق التجمعات.

عمليات اتخاذ القرار واملراجعة

ينبغي اأن تقدم ال�ضلطة التنظيمية تف�ضريا وا�ضحا حول اإجراءات اتخاذ   .132
من�ضفا  تقييما  املتوفرة،  املعلومات  كل  تقّيم  اأن  لها  وينبغي  القرار. 
وامل�ضاركون  به،  كان منظمو جتمع، خمطر  اإذا  ما  لتحديد  ومو�ضوعيا، 
فيه من املحتمل اأن يقيموا احلدث بطريقة �ضلمية وحتديد اأثره املحتمل 
على حقوق وحريات الآخرين من ذوي امل�ضلحة من غري امل�ضاركني. بهذا 
ال�ضكل، قد يكون �رشوريا تي�ضري لقاءات ما بني منظم احلدث واأطراف 

اأخرى ذات الهتمام.

ين�ضاأ  ما  جميع  اأن  ت�ضمن  اأن  التنظيمية  لل�ضلطات  كذلك  ينبغي   .133
اأن  وينبغي  احلدث.  منظم  اإلى  تبّلغ  �ضوف  ال�ضلة  ذات  ان�ضغالت  من 
تتوفر للمنظم فر�ضة التجاوب مع اأي م�ضكل يطراأ. ويكون ذلك مهما 
بالتحديد اإذا كانت تلك الن�ضغالت مما قد يُ�ضاُق لحقا كاأ�ضا�ص لفر�ص 
قيود على احلدث. اإن توفري مثل تلك املعلومات للمنظمني مينحهم فر�ضة 
ملعاجلة امل�ضاكل وبالتايل تقلي�ص احتمالت النفالت وامل�ضاعدة يف تعزيز 

عالقة تعاون بني املنظم وال�ضلطات، اأحرى من عالقة ت�ضاد مبينها.

اإن منظم التجمع وال�ضلطة التنظيمية املكلفة وم�ضوؤويل اإنفاذ القانون،   .134
واأطراف اأخرى ممن قد تتاأثر م�ضاحلهم ب�ضبب التجمع، ينبغي لهم بذل 
كل اجلهود للتو�ضل اإلى اتفاق ب�ضدد زمان التجمع ومكانه وطريقته. اإل 
اأنه، اإذا مل يت�ضّن التفاق ومل يتبلور اأي حل جلّي، فقد ي�ضاعد التفاو�ص 
ا�ضتباقا  الأطراف  من  مقبول  توافق  اإلى  الو�ضول  على  الو�ضاطة  اأو 
للتاريخ امل�ضعر به للتجمع. اإن احلوار اجلاّد ما بني الأطراف املعنية كثريا ما 
يكون من �ضاأنه اأن ي�ضفر عن نتائج لكل معني اأكرث اإر�ضاء من اللجوء 
اأو الو�ضاطة عادة ما يقوم  اإلى القانون ر�ضميا. اإن ت�ضهيل املفاو�ضات 
به على اأح�ضن وجه اأ�ضخا�ص اأو منظمات غري تابعة للدولة اأو املنظم. 
هذا، كما اأن ح�ضور املمثلني القانونيني للطرفني قد ي�ضاعد على تي�ضري 
النقا�ضات بني منظم التجمع و�ضلطات اإنفاذ القانون. وعادة ما يكون 
حوار من هذا القبيل اأجنح يف اإر�ضاء الثقة بني الأطراف اإذا ما �رشع به 
عند اأول فر�ضة ممكنة. واإذ اأنه ل يكلل دائما بالنجاح، فاإنه يخدم كاأداة 
وقاية ت�ضاعد على جتنب الت�ضعيد يف ال�رشاع اأو فر�ص قيود تع�ضفية اأو 

غري �رشورية.

ينبغي تبليغ منظم احلدث خطيا عن اأية قيود مفرو�ضة على جتمع ما   .135
وذلك مع �رشح موجز لدواعي كل تقييد )مع الإ�ضارة اإلى اأن مثل هذا 
التف�ضري يجب اأن يقابل امل�ضموح به من الأ�ضباب التي نُ�ّص عليها يف 
قانون حقوق الإن�ضان وكما ف�رشتها املحكمة املخت�ضة(. وينبغي اأن يقع 
عبء الإثبات على عاتق ال�ضلطة التنظيمية لتبني اأن القيود املفرو�ضة 
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معقولة بحكم الظروف. 195كما ينبغي تبليغ هذه القرارات اإلى املنظم 
يف اأجل معقول، اأي بوقت كاف قبل موعد احلدث املقرتحة حتى يت�ضنى 
التاريخ  قبل  وذلك  م�ضتقلة  حمكمة  اأمام  ق�ضائيا  القرار  يف  الطعن 

املخطر به كموعد للحدث.   

للعموم  يتوفر  بحيث  قراراتها  التنظيمية  ال�ضلطات  تن�رش  اأن  ينبغي   .136
املجال  يف  القائمة  التظاهرات  ب�ضاأن  موثوقة  معلومات  اإلى  الولوج 
العمومي. وميكن القيام بذلك مثال بو�ضع القرارات على �ضفحة �ضبكية 

خم�ض�ضة. 196

ينبغي اأن تتوفر ملنظم جتمع و�ضيلة انت�ضاف فعال مبزيج من املراجعة   .137
الفعالة  الإدارية  املراجعة  توفر  يخف�ص  اأن  ميكن  والق�ضائية.  الإدارية 
بني  اأكرث  بناءة  عالقات  بناء  على  وي�ضاعد  املحاكم  على  ال�ضغط  من 
ال�ضلطات والعموم. ويجب لكل اإجراء مراجعة اإدارية اأن يكون بنف�ضه 
ا�ضتيفاء  بعد  الإدارية  املراجعة  ح�ضول  من  للتمكني  كفاية  متحفزا 

و�ضائل النت�ضاف الإداري قبال عن التاريخ املخطر به كموعد للتجمع.

قرار  يف  الطعن  التجمع  ملنظمي  ميكن  اأن  ينبغي  املطاف،  نهاية  يف   .138
ال�ضلطات التنظيمية اأمام حمكمة اأو هيئة ق�ضائية م�ضتقلة. ويجب 
املطعون  القرار  قوة ك�رش  وله  فيه  رجعة  مما ل  املراجعة  تكون هذه  اأن 
فيه واإحالة الق�ضية لينظر فيها جمددا. وينبغي اأن يظل عبء الإثبات 
والتربير على عاتق ال�ضلطات التنظيمية. ويجب اأن تتم كل مراجعة من 
الق�ضية وي�ضدر حكم املحكمة قبل  اإلى  يُ�ضتَمع  القبيل بحيث  هذا 
املوعد املحدد للتجمع )انظر اأي�ضا الفقرة 66 اأعاله(. هذا ي�ضمح مثال 
العملية،  هذه  197ولت�رشيع  القيود.  املحكمة  اأبطلت  اإذا  التجمع  بعقد 
املتعلقة  للطعون  الأولوية  تويل  اأن  املحاكم  من  يطلب  اأن  ينبغي 
اأن  اإمكانية  القانون على  اأن ين�ص  التجمعات. كما ميكن  بالقيود على 
مُينح املنظمون النت�ضاف باأمر ق�ضائي. وهذا، يف حالة ما اإذا مل تكن 
املحكمة قادرة على اأن ت�ضدر قرارا نهائيا قبل التجمع املزمع، فينبغي 
اأن تكون لها �ضلطة اإ�ضدار اأمر ق�ضائي اأويل. اإن اإ�ضدار اأمر ق�ضائي من 
طرف املحكمة يف غياب اإمكانية حكم نهائي ينبغي بال�رشورة اأن تنبني 

على كون املحكمة قد وزنت تبعات اإ�ضدار حكمها.
 195انظر على �ضبيل املثال، ق�ضية حممدوف �ضد رو�ضيا )2007(، الفقرة 68.

196 انظر مثال، املوقع الإلكرتوين جلنة امل�ضريات يف ايرلندا ال�ضمالية، على العنوان: http://www.paradescommission.org. يف ق�ضية 
الق�ضايا  “اأنه يف كل  الإن�ضان  الأوروبية حلقوق  املحكمة  راأت  عادلة،  بق�ضية حماكمة  املتعلق   ،)1983( اأملانيا  )Axen( �ضد  اأك�ضني 
اخلا�ص مبقت�ضى القانون املحلي للدولة املدعى عليها، ينبغي تقييم �ضكل هذا الإعالم يف �ضوء  التي يتم الإعالم فيها عن “احلكم” 

املوا�ضفات اخلا�ضة لالإجراءات يف الق�ضية املعنية مع الرجوع اإلى مو�ضوع املادة 6)1( والغر�ص منها”.
197 انظر ق�ضية باكزو�ضكي واآخرين �ضد بولندا )2007(، الفقرات من 78 اإلى 68. انظر اأي�ضا حتديد القانون الد�ضتوري لالإحتاد الرو�ضي 
 Lashmankin بخ�ضو�ص ا�ضتئناف األك�ضندر فالدميريوفيت�ص ل�ضمنكن، ديني�ص برتوفيت�ص �ضادرين و�ضريجي ميخائيلوفيت�ص �ضموفلو�ص
Alexander Vladimirovich، Shadrin Denis Petrovich and Shimovolos Sergey Mikhailovich �ضد انتهاك حقوقهم الد�ضتورية 
�ضانت  والإ�رشاب،  والعت�ضام  وامل�ضريات  واملظاهرات  والجتماعات  التجمعات  ب�ضاأن  الحتادي  القانون  من   5 املادة   ،5 بالفقرة  عمال 
بطر�ضبورغ )2 ابريل، 2009(، موؤكدا اأنه من حق منظمي هذا احلدث العمومي الو�ضول اإلى �ضبل النت�ضاف الق�ضائي قبل موعد احلدث 
املخطط له. انظر اأي�ضا املحكمة الد�ضتورية جلمهورية لتفيا، حكم الق�ضية رقم 0106-03-2006 )نوفمرب/ت�رشين 2006(، الفقرة 24.4 

املادة 14 )2( قانون ب�ضاأن التجمع والتظاهر، جمهورية جورجيا )1997، كما 
متّ تعديله 2009(

ميكن الطعن يف قرار �ضادر عن هيئة احلكم املحلي القا�ضي مبنع انعقاد 
التجمع اأو التظاهر، وذلك اأمام حمكمة. وعلى املحكمة اإ�ضدار قرار نهائي 

يف غ�ضون يومي عمل.

التجمع  يف  املواطنني  حق  ب�ضاأن  قريغيز�ضتان  جمهورية  قانون   ،7 املادة 
احلرية،  بكامل  واملظاهرات  الجتماعات  وعقد  اأ�ضلحة،  بدون  ال�ضلمي، 

جمهورية قريغيز�ضتان )2002(
قابلة  الذاتية...  املحلية  احلكومة  اأو  للدولة  املحلية  الإدارة  هيئات  قرار   ...
للطعن فيها لدى املحكمة وينبغي النظر فيها يف غ�ضون 24 �ضاعة اإذا 
كان اأقل من 48 �ضاعة هو ما يف�ضل عن موعد التجمع العمومي املزمع 

عقده.

ينبغي اأن يتمكن الأطراف وهيئة املراجعة من الطالع على الأدلة التي   .139
حما�رش  )مثل  الأول  قرارها  التنفيذية  ال�ضلطة  اأ�ضا�ضها  على  بنت 
ال�رشطة ذات ال�ضلة، تقييمات املخاطر اأو �ضوى ذلك من الن�ضغالت اأو 
ما يثار من اعرتا�ضات(. عندها فقط يت�ضنى تقييم مدى تنا�ضب القيود 
املفرو�ضة تقييما تاما. واإذا حالت ال�ضلطات دون هذا الطالع، فينبغي 
ب�ضاأن  عاجلة  مراجعة ق�ضائية  احل�ضول على  الأطراف من  تتمكن  اأن 
قرار حجب الأدلة. 198 اإن الك�ضف عن املعلومات يعزز من اإمكانية الولوج 
وال�ضفافية وكذلك اآفاق التعاون يف اإيجاد حل مبكر لأية ق�ضايا متنازع 

فيها.

اإنه ملن املمار�ضة اجليدة اأن يكون على ال�ضلطة التنظيمية واجب قانوين   .140
باحلفاظ على الإطار التنظيمي قيد املراجعة و�ضياغة تو�ضيات ب�ضاأن 
لل�ضلطة  بالن�ضبة  املمار�ضة  ح�ضن  من  كذلك  يعترب  ومما  حت�ضينه. 
على  ذلك،  يف  )مبا  ن�ضاطها  حول  �ضنويا  تقريرا  تقدم  اأن  التنظيمية، 
�ضبيل املثال، اإح�ضائيات ذات �ضلة وعدد التجمعات املخطر بها وعدد 
ما جرى تقييده( اإلى هيئة اإ�رشاف منا�ضبة من قبيل موؤ�ض�ضة وطنية 
اأو الربملان. 199 وختاما، ينبغي لل�ضلطة  اأو اأمني املظامل  حلقوق الإن�ضان 
التنظيمية اأن تن�رش اإح�ضائيات �ضنوية وجتعلها يف متناول العموم. 200

198 انظر على �ضبيل املثال، ق�ضية حممدوف �ضد رو�ضيا  )2007(، الفقرة 68 : ويف بع�ص احلالت، احلكومة املدعى عليها متلك هي 
وحدها الو�ضول اإلى معلومات مما يجعلها قادرة على م�ضاندة ادعاءات حمددة اأو دح�ضها. اإن ف�ضل احلكومات يف تقدمي هذه املعلومات 
من دون تف�ضري مقنع قد يوؤدي اإلى ا�ضتخراج ا�ضتنتاجات بخ�ضو�ص وجود القواعد لدعوى مقدم ال�ضكوى. ويف هذه الق�ضية، »احلكومة 
مل تثبت ادعاءها باأي مادة ومل تقدم تف�ضريا ملاذا مل يكن من املمكن تقدمي اأدلة تثبت الدعاء. انظر اأي�ضا ال�ضتئناف التمهيدي يف 
تقارير  مثال عن  الك�ضف  اإلى  احلاجة  اأن  املحكمة  راأت  UKHL 53] حيث   2006] ال�ضمالية  ايرلندا  تويد �ضد جلنة م�ضريات  ق�ضية 
ال�رشطة وتقييم الظروف املحلية من قبل عنا�رش ال�رشطة املرخ�ص لهم من جلنة امل�ضريات “�ضوف يعتمد على املوازنة بني عدة عوامل، 

والتنا�ضبية واحد منها فقط، واإن كان الأكرث اأهمية”.
199 املادة 3 14  من “اإعالن الأمم املتحدة اخلا�ص بحق وم�ضوؤولية الأفراد واجلماعات وهيئات املجتمع يف تعزيز وحماية حقوق الإن�ضان 
اإن�ضاء وتطوير مزيد من املوؤ�ض�ضات  اأن: »تكفل الدولة، ح�ضب احلاجة،  اأنه ينبغي  املعرتف بها عامليا واحلريات الأ�ضا�ضية« تن�ص على 
الوطنية امل�ضتقلة وتدعمها لتعزيز حقوق الإن�ضان واحلريات الأ�ضا�ضية وحمايتها يف كامل الإقليم اخلا�ضع لوليتها الق�ضائية، �ضواء 

كانت هذه املوؤ�ض�ضات مكاتب لأمناء املظامل اأو جلاناً حلقوق الإن�ضان اأو اأي �ضكل اآخر من املوؤ�ض�ضات الوطنية«.
اإلى املعلومات”، والعرتاف بذلك احلق يف  الو�ضول  “حرية  الإن�ضان على نطاق وا�ضع تف�ضري  الأوروبية حلقوق  200    حددت املحكمة 
الو�ضول اإلى املعلومات. انظر ق�ضية ماتكي اأيهوت�ضيك�ضيا �ضدروزيني �ضد جمهورية ت�ضيك )2006(، احلكم ال�ضادر باللغة الفرن�ضية 

فقط.
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الق�صم الثاين
تطبيق الت�صريعات ب�صاأن

حرية التجمع ال�صلمي
املقدمة

ركز اجلزء الأول من هذه املبادئ التوجيهية على مقايي�ص حرية التجمع   .141
هذه  عاجلت  الدولية.  املعايري  مع  املتما�ضية  الت�رشيعات  م�ضودة  وحترير 
تعطي  التي  والإجراءات  للقيود  اجلوهرية  الأ�ضباب  الأولية  الأق�ضام 
الأولوية حلرية التجمع. اإل اأّن تطبيق ت�رشيعات حرية التجمع يجلب معه 
من جمرد  اأكرث  تقدم  اأن  القوانني  �ضاأن  من  كان  فاإذا  حتديات خمتلفة. 
مزيد من ال�ضمانات على الورق، واإذا كان للقانون اأن يوفر حقوقا فعلية 
القوانني  تطبيق  يكون  اأن  وهمية، فيجب  اأو  نظرية  اأكرث منها  وفعالة 
املتعلقة بحرية التجمع من طرف الأجهزة الوطنية، هو اأي�ضا يتطابق 

مع معايري ال�رشامة. وتلك املعايري هي مو�ضوع اجلزء الثاين.
  

كثريا ما يوؤثر ال�ضياق الذي تقام فيه التجمعات على جناح اخلطوات املتخذة   .142
لتطبيق القانون. اإل اأنّه من الأهمية مبكان الإ�ضارة اإلى اأن وجود بع�ص 
العوامل القت�ضادية- الجتماعية وال�ضيا�ضية ل يجعل من العنف اأمرا 
ل مفر منه. اأجل، فيمكن جتنب العنف بف�ضل التدخل احل�ضيف مل�ضوؤويل 
اإنفاذ القانون وال�ضلطات البلدية وفاعلني غريهم من مراقبني وم�رشفني. 
لذلك ل ينبغي للتدابري املتخذة تطبيق ت�رشيعات حرية التجمع اأن توؤثر 
اأن  اأخرى وحرياتهم، ول  اأطراف ثالثة  اأو  ب�ضطط على حقوق م�ضاركني 
تزيد من تفاقم الأو�ضاع املتوترة اأ�ضال، وذلك بكونها مواجهة من غري 
داع. بل على هذه التدخالت اأن ت�ضعى اإلى التقليل من الأ�رشار املحتملة. 
هة الواردة يف الف�ضل الثالث اأعاله )مبا فيها عدم التمييز  اإن املبادئ املوجِّ

وح�ضن الإدارة( ذات اأهمية ق�ضوى يف مرحلة التطبيق.

الدول  الق�ضائي �ضمن  القانون واجلهاز  اإنفاذ  عالوة على ذلك، فاأجهزة   .143
امل�ضاركة تلعب دورا اأ�ضا�ضيا يف الوقاية من العنف والقب�ص على مرتكبي 
الطاولت  دورات  �ُضّدد خالل  املخالفات ومالحقتهم ق�ضائيا. وكثريا ما 
امل�ضتديرة، التي كانت جزءا من حترير م�ضودة ال�ضيغة الأولى من هذه 
املبادئ التوجيهية، على �رشورة �ضمان ا�ضتقاللية كل من موظفي اإنفاذ 
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القانون واجلهاز الق�ضائي معاً من التاأثري املنحاز اأو، يف ما يخ�ص اجلهاز 
الق�ضائي، من تدخالت ال�ضلطة التنفيذية. يف املا�ضي، اأخفق موظفو 
اإنفاذ القانون يف بع�ص الق�ضايا يف التدخل حلماية جتمعات �ضلمية. وحُتّث 
الدول على تطبيق تدابري )مبا فيها تطوير ال�ضيا�ضة ومبادرات الت�ضغيل 

النتقائية( للرفع من الثقة يف اإنفاذ القانون والنظام الق�ضائي. 201

6. حفظ اأمن التجّمعات العمومية

�ضك  بال  ميثل  اجلديدة  التوا�ضل  وو�ضائل  الحتجاج  تكتيكات  تنويع  اإن   .144
دور  فاإن  ذلك،  ومع  العمومية.  التجمعات  اأمن  حلفظ  بالن�ضبة  حتديات 
اإنفاذ القانون يتعدى جمرد العرتاف بوجود احلريات الأ�ضا�ضية  م�ضوؤويل 
وي�ضمل حماية تلك احلقوق )انظر الفقرات من 31 اإلى 34 والفقرة 104 
اأعاله(.202 تنبع هذه الواجبات من م�ضوؤولية الدولة العامة يف اأن توؤمن 
لكل من يوجد �ضمن اخت�ضا�ضها الق�ضائي حقوقه وحرياته املحددة 

يف التفاقية. 203

حفظ الأمن، مقاربة من منحى حقوق الإن�سان

اإن مقاربة الإ�رشاف على التجمعات من منحى حقوق الإن�ضان يقت�ضي اأن   .145
تُعنى ال�ضلطات اأول مب�ضوؤوليتها بت�ضهيل التمتع باحلق يف حرية التجمع 
ال�ضلمي. اإن على الدولة واجبا اإيجابيا باتخاذ تدابري معقولة ومنا�ضبة 
للتمكني من انعقاد جتمعات �ضلمية دون اأن يخ�ضى امل�ضاركون العنف 
اإيجابي بحماية  الدولة كذلك واجب  اأعّم، فعلى  204 وب�ضكل  اجل�ضدي. 
6 من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�ضيا�ضية  )املادة  احلق يف احلياة 
من  التحرر  واحلق يف  الإن�ضان(  الأوروبية حلقوق  التفاقية  من   2 املادة   ،
للحقوق  الدويل  العهد  7 من  )املادة  املهينة  اأو  الإن�ضانية  املعاملة غري 
الإن�ضان(.  حلقوق  الأوروبية  التفاقية  من   3 واملادة  وال�ضيا�ضية  املدنية 
تت�ضمن احلقوق بع�ضا من اأكرث القيم اأ�ضا�ضية التي يحميها القانون 
الدويل حلقوق الإن�ضان الذي ل يقبل اأي ا�ضتثناء. 205 يجب اأن يكون حفظ 
والتنا�ضبية  وال�رشورة  امل�رشوعية  مببادئ  اأي�ضا حمكوما  التجمعات  اأمن 

وعدم التمييز )انظر الف�ضل 3 اأعاله(.

201 انظر، مثال، القرار ب�ضاأن ازدياد العنف العائد اإلى العن�رشية والعداء للمثليني يف اأوروبا، الذي اأقّره الربملان الأوروبي يف 15 يونيو/
مببداأ  تخل  القانون  باإنفاذ  املخت�ضة  موؤ�ض�ضاتها  اإذا كانت  فيما  تنظر  اأن  الأع�ضاء  بالدول  تهيب  التي  ل،  الفقرة.  2006، يف  حزيران 

»الالعن�رشية املوؤ�ض�ضية«.
202 انظر على مثال، »املدونة الأوروبية لأخالقيات ال�رشطة« ملجل�ص اأوروبا )2001( والتف�ضري ذي ال�ضلة، وحتدد مبادئ املمار�ضات اجليدة 

حلكومات الدول الأع�ضاء يف اإعداد ت�رشيعاتها املحلية و�ضبط مدونات ال�ضلوك.
203  انظر، عموما، التزامات البعد الإن�ضاين ملنظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا الطبعة الثانية، املجلد 1، الت�ضنيف املوا�ضيعي، وار�ضو: 

منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا/مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان، )2005(، ال�ضفحات 8 و7.
204 ق�ضية منتدى اأطباء من اأجل احلياة �ضد النم�ضا )1988(، الفقرة 32.

205  انظر على �ضبيل املثال، ق�ضية جولياين وكاجيو �ضد اإيطاليا )2009( اأحيل على غرفة املداولت الكربى يف 1 مار�ص 2010، الفقرة 
.204

بواجبهم  قيامهم  اأثناء  القانون:  اإنفاذ  موظفي  حقوق  تنظيم  ينبغي   .146
حقوقهم  املراعاة  تاما  تراعى  اأن  اأي�ضا  يجب  الإن�ضان،  حقوق  بحماية 
و�ضحتهم و�ضالمة عنا�رش ال�رشطة و�ضواهم من م�ضوؤويل اإنفاذ القانون. 
يجب  وخطرية  �ضعبة  مواقف  يف  ت�ضعهم  قد  مهنتهم  طبيعة  اإن 
عليهم فيها تقدير املوقف يف ملحة ب�رش على اأ�ضا�ص وقائع غري موؤكدة 
من  احلالت  بع�ص  يف  ال�رشطة  عنا�رش  يعاين  وقد  التطور.  ومت�ضارعة 
عواقب عاطفية وج�ضمانية و�ضلوكية لأحداث حرجة اأو لالإجهاد الكلي 
اأن تلجاأ  اإنفاذ القانون  عقب ال�ضدمة. يف هذه احلالت، ينبغي لأجهزة 
املعلومات  ا�ضتخال�ص  لت�ضهيل  املهرة  النف�ضية  ال�ضحة  مهنيي  اإلى 

الفردية ب�رشية. 206 

التدريب 

على احلكومات اأن ت�ضمن باأن يتلّقى م�ضوؤولو اإنفاذ القانون تدريبا كافيا   .147
يف حفظ الأمن للتجمعات العمومية. وعلى عملية التدريب منح اأجهزة 
اإنفاذ القانون قدرة الت�رشف بطريقة تتجنب الت�ضعيد يف العنف وتقلل 
والو�ضاطة.  التفاو�ص  مثل  الناعمة”  “املهارات  ال�رشاع، مبا يف ذلك  من 
ال�ضلة  ذات  الإن�ضان207  حقوق  ق�ضايا  التدريب  ي�ضمل  اأن  يجب  كما 
على  الت�ضديد  مع  الأمن،  حفظ  لعمليات  والتخطيط  املراقبة  واأي�ضا 
208 وهكذا  باأق�ضى حد ممكن.  القوة  اإلى  اللجوء  �رشورة تقلي�ص حالت 
ميكن للتدريب اأن ي�ضاعد يف �ضمان اأّن ثقافة اأجهزة اإنفاذ القانون وروحها 
يعطيان الأولوية ، كما يلزم، لنهج حقوق الإن�ضان املتمحور حول حفظ 

الأمن.

اإنفاذ  اأن ت�ضكل مدونة الأمم املتحدة لقواعد �ضلوك م�ضوؤويل  ينبغي   .148
بحقوق  ال�ضلة  ذات  الدولية  املعايري  من  غريها  جانب  اإلى  القانون، 
املحلية  الت�رشيعات  وعلى  القانون.  اإنفاذ  على  للتدريب  النواة  الإن�ضان، 
اأي�ضا اأن تن�ّص على معايري وقواعد من �ضاأنها توجيه عمليات القائمني 
على اإنفاذ القانون. 209 وينبغي القتياد بتلك الأحكام يف اإعداد الأحداث 
الهامة والتخطيط لها. كما ينبغي اأن تدمج مقاربة “التوعية بالتنوع” 

يف بلورة التدريب على اإنفاذ القانون وتطبيقه، �ضيا�ضًة وممار�ضًة.
اجتماعيني  بعد جنوة من قبل  ملدة �ضهر، عقدت  تدريبية  دورة  اأّن  اإلى  ، مثال،   Della Porta and Reiter 206  ت�ضري ديال بورتا ورايتري 
ونف�ضايني لفائدة ال�رشطة التي نُ�رِشت يف مدينة فلورن�ضة. “�ضبط اأمن الحتجاجات العاملية: G8 يف مدينة ِجْنوة وتبعاته”، الف�ضل 2 

من ديال بورتا واآبي باتر�ضون وهريبريت رايتري، �ضبط اأمن الحتجاجات العابرة للحدود، )اأ�ضغاط Ashgate للن�رش، 2006( �ص 38 . 
207  انظر على �ضبيل املثال، املادة 15، “اإعالن الأمم املتحدة املتعلق بحق وم�ضوؤولية الأفراد واجلماعات وهيئات املجتمع يف تعزيز وحماية 
حقوق الإن�ضان املعرتف بها عامليا واحلريات الأ�ضا�ضية »، والذي ين�ص على اأنه »تقع على عاتق الدولة م�ضوؤولية تعزيز حقوق الإن�ضان 
واحلريات الأ�ضا�ضية يف جميع املراحل التعليمية وتي�ضريها وتدري�ضها ، و�ضمان اأن يعمل جميع امل�ضوؤولني، عند تدريب املحامني وموظفي 
اإنفاذ القانون واأفراد القوات امل�ضلحة واملوظفني العموميني، على اإدراج عنا�رش مالئمة لتدري�ص حقوق الإن�ضان يف براجمهم التدريبية«.
208 ميكن اأن تكون امل�ضائل املت�ضلة بتدريب ال�رشطة وجيهة يف تقييم ما اإذا كانت الدولة قد اأوفت بالتزاماتها الإيجابية مبقت�ضى املادة 

ني �ضد اململكة املتحدة )1995(، الفقرة 151.  2 من التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�ضان. انظر على �ضبيل املثال، ق�ضية ماكِّ
209 على �ضبيل املثال، دليل منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا يف �ضبط الدميقراطية، الطبعة الثانية فيينا: منظمة الأمن والتعاون 
يف اأوروبا )2008(؛ املبادئ الأ�ضا�ضية لالأمم املتحدة ب�ضاأن ا�ضتخدام القوة والأ�ضلحة النارية من جانب موظفي اإنفاذ القانون؛ املدونة 
اإنفاذ  مل�ضوؤويل  الإن�ضان  حلقوق  اأ�ضا�ضية  معايري  ع�رشة  الدولية،  العفو  منظمة  )2001(؛  اأوروبا  ملجل�ص  ال�رشطة  لأخالقيات  الأوروبية 
ttp://web.amnesty.org/library/index/ على  متوّفر  الأخرية  للمبادئ  الكامل  الن�ص   .POL 30  /  04  /  98 الوثيقة:  رقم  القانون 

engpol30004199 يحتوي على مزيد من التوجيهات التو�ضيحية املفيدة تتعلق بالتطبيق.
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اأوروبا يف �صبط الدميقراطية )2008(:  مقتطف من دليل منظمة الأمن والتعاون 
ا�صتخدام القوة الفقرة 72 )دون املراجع(

72.  ينبغي تدريب رجال ال�رشطة على معايري الكفاءة يف ا�ضتخدام القوة 
“وبدائل عن ا�ضتخدام القوة والأ�ضلحة النارية، مبا يف ذلك الت�ضوية ال�ضلمية 
للنزاع وفهم �ضلوك اجلماهري واأ�ضاليب الإقناع والتفاو�ص والو�ضاطة، ف�ضال 
عن الو�ضائل التقنية، للحد من ا�ضتخدام القوة والأ�ضلحة النارية.” ينبغي 
اأن يكون التدريب العملي اأقرب ما يكون اإلى الواقع. ورجال ال�رشطة هوؤلء 
املهارات  يظهرون  والذين  ال�ضالح  ا�ضتخدام  يف  كفاءاتهم  اخترُِبت  الذين 

النف�ضية املطلوبة وحدهم من يوؤذن لهم بحمل ال�ضالح.

العقوبة  اأو  واملعاملة  التعذيب  ملناه�ضة  الأوروبية  اللجنة  من  مقتطف 
املهينة اأو الالاإن�ضانية، التقرير العاّم الثاين. 1

تدريب موظفي اإنفاذ القانون

59. ... تود جلنة حظر التعذيب اأن توؤكد على الأهمية الق�ضوى التي تعلقها 
ي�ضمل  اأن  ينبغي  (والذي  القانون  باإنفاذ  املكلفني  املوظفني  تدريب  على 
راجع اأي�ضاً املادة 10 من اتفاقية  التثقيف حول م�ضائل حقوق الإن�ضان – 
العقوبة  اأو  املعاملة  �رشوب  من  وغريه  التعذيب  ملناه�ضة  املتحدة  الأمم 
القا�ضية اأو الالاإن�ضانية اأو املهينة. ميكن القول ل �ضمانة �ضد �ضوء املعاملة 
ل�ضخ�ص حمروم من حريته اأف�ضل من عن�رش �رشطة اأو حار�ص �ضجن مدرب 
ب�ضكل �ضحيح. ال�ضباط املهرة قادرون على ال�ضطالع بنجاح بواجباتهم 
الأ�ضا�ضية  ال�ضمانات  وجود  ومواكبة  املعاملة  �ضوء  اإلى  اللجوء  دون  من 

للمحتجزين وال�ضجناء.

60 .  ترى جلنة مناه�ضة التعذيب، بهذا ال�ضدد، اأّن ال�ضتعداد والقدرة على 
تعيني  عملية  يف  اأ�ضا�ضياً  عامال  يكونا  اأن  ينبغي  الآخرين  مع  التوا�ضل 
املوظفني املكلفني باإنفاذ القانون، واأنه خالل التدريب ينبغي والرتكيز ب�ضكل 
كبري على تطوير مهارات التوا�ضل مع الأ�ضخا�ص على اأ�ضا�ص احرتام كرامة 
الإن�ضان. فاإن امتالك هذه املهارات كثريا ما الأحيان ميكن رجال ال�رشطة اأو 
حرا�ص ال�ضجون من نزع فتيل ال�رشاع الذي ميكن اأن يتحول اإلى العنف، مما 
�ضيوؤدي ب�ضكل اأعم اإلى تقلي�ص التوتر والرفع من جودة احلياة داخل مراكز 

ال�رشطة وال�ضجون، وذلك يف �ضالح جميع الأطراف املعنية.

حفظ اأمن التجّمعات – مبادئ عاّمة حل�سن املمار�سات

ينبغي لهيئات اإنفاذ القانون اأن تكون ن�ضطة يف تعاملها مع منظمي   .149
التجمع: »ينبغي اأن ي�ضعى املوظفون اإلى اإر�ضال اإ�ضارات وا�ضحة تخ�ص 

على  عالوة   210 ال�رشاع.  ت�ضعيد  احتمالت  وتقلي�ص  اجلماهري  توّقعات 
بحيث  القانون  اإنفاذ  جهاز  داخل  ات�ضال  نقطة  توجد  اأن  ينبغي  ذلك، 
ي�ضتطيع املتظاهرون الت�ضال بها قبل عملية التجمع اأو خاللها. ينبغي 

كذلك الإعالن عن تفا�ضيل هذا الت�ضال على نطاق وا�ضع. 211

على  مفاجاآت”:  “ل  ب�ضيا�ضة  الأمن  حفظ  عملية  تت�ضف  اأن  ينبغي   .150
موظفي اإنفاذ القانون اأن يتيحوا مت�ضعا من الوقت للنا�ص �ضمن ح�ضد 
للتجاوب كاأفراد مع الو�ضع الذي يواجهونه، و�ضمن ذلك ما يوّجه اإليهم 

من حتذيرات اأو تعليمات. 212

ينبغي اأن تكون هياكل قيادة اإنفاذ القانون وا�ضحة املعامل: اإن الهياكل   .151
جيداً  املحددة  التنفيذية  وامل�ضوؤوليات  حتديدها  ي�ضهل  التي  القيادية 
ت�ضمح بالتن�ضيق املنا�ضب ما بني موظفني اإنفاذ القانون وما بني اأجهزة 
اإنفاذ القانون ومنظمي التجمع. كما اأن ذلك ي�ضاعد اأي�ضا على �ضمان 

امل�ضاءلة عن اتخاذ القرارات التنفيذية.

ينبغي �ضمان التوا�ضل بني خمتلف الأجهزة: اإنه من ال�رشوري مل�ضوؤويل   .152
الأمن  اأجهزة  و�ضواها من  التنظيمية،  ال�ضلطات  وممثلي  القانون  اإنفاذ 
العمومي )على �ضبيل املثال، الإطفاء والإ�ضعاف(، اأن يكونوا قادرين على 
التوا�ضل بع�ضهم ببع�ص وتبادل البيانات خالل التجمعات العمومية. 
كما ي�ضدد على ذلك الف�ضل7 اأدناه، فمن احليوي اأي�ضا اأن يبذل منظمو 
مع  التجاوب  يف  الأجهزة  هذه  مل�ضاعدة  و�ضعهم  يف  ما  كل  التجمع 
بني  فيما  الدقيق  التخطيط  اإن  اجلنائي.  ال�ضلوك  اأو  الطوارئ  حالت 
بقاء  تاأمني  ي�ضاعد يف  اأن  �ضاأنه  من  الطوارئ  حالت  ملواجهة  الأجهزة 

خطوط التوا�ضل قائمة. 213

ينبغي اأن ميكن التعرف على موظفي اإنفاذ القانون ب�ضكل وا�ضح وفردي:   .153
يرتدوا  اأن  الر�ضمي،  زيّهم  يف  يكونون  اإذ  القانون،  اإنفاذ  موظفي  على 
اأو  بالهوية )مثل لوحة ال�ضم  التعريف  اأ�ضكال  اأو يعر�ضوا �ضكال من 
اأو يغطوا معلومات  يزيلوها  واأل  الراأ�ص  اأغطية  زيّهم و/اأو  الرقم( على 

التعريف هذه اأو يحولوا دون قراءتها من طرف النا�ص خالل التجمع.
 210رئي�ص مفت�ضي �ضاحبة اجلاللة لل�رشطة  )HMIC(، التكيف مع الحتجاج: رعاية النموذج الربيطاين من اأعمال ال�رشطة لندن: كبري 
مفت�ضي ال�رشطة لدى �ضاحبة اجلاللة، )نوفمرب/ت�رشين الثاين 2009(، �ص 54. يف اأحد الأمثلة باململكة املتحدة، ا�ضتخدمت دائرة �رشطة 
العا�ضمة تقنية ر�ضائل »بلوتوث« كو�ضيلة للتوا�ضل مع املتظاهرين خالل احتجاجات التاميل يف عام 2009، »مو�ّضحة نهج اأعمال 
اإلى عزمها على عدم تفريق املتظاهرين، وال�ضماح لالحتجاج بال�ضتمرار«. انظر اللجنة امل�ضرتكة حلقوق الإن�ضان،  ال�رشطة وم�ضرية 
»الإبانة عن احرتام احلقوق: نهج حقوق الإن�ضان اإزاء �ضبط الحتجاج؟« املتابعة: رد احلكومة على التقرير الثاين والع�رشين للجنة يف دورة  

2009– 2008،  لندن: HL ،HMSO ورقة 45 ؛ ، HC 328 3 )فربتري/�ضباط 2010(، �ص 7.
211 اللجنة امل�ضرتكة ب�ضاأن حقوق الإن�ضان، الإبانة عن احرتام احلقوق؟ املتابعة، لندن: HMSO، HL ورقة HC 522 / 141 ، 14 )يوليو/

متوز 2009(، الفقرة 14. 

212 رالف كراو�ضاو، ال�رشطة وحقوق الإن�ضان: دليل للمعلمني والأ�ضخا�ص املرجعيني وللم�ضاركني يف برامج حقوق الإن�ضان )الطبعة 
الثانية(، )دار ن�رش مارتينو�ص نيهوف: ليدن ويو�ضطن، 2009(، �ص. 237.

213 علي �ضبيل املثال، يف ق�ضية جيولياين وغاجيو �ضد اإيطاليا )2009(، الفقرة 12، قبلت الأطراف باأّن الكارابينيريي وعنا�رش ال�رشطة 
ما كانوا ي�ضتطيعون التوا�ضل فيما بينهم عن طريق الراديو ولكن يف غرفة قيادة العمليات فقط.



91�صفحة90�صفحة

ل ينبغي اللجوء اإلى تدابري تدخل ا�ضتباقية: ما مل  يوجد فعليا خطر   .154
القانون  اإنفاذ  مل�ضوؤويل  ينبغي  ل  و�ضيكة،  عنف  باأعمال  وقائم  وا�ضح 
اأن يتدخلوا لتوقيف متظاهرين يف طريقهم اإلى جتمع، اأو تفتي�ضهم اأو 

حب�ضهم. 214

وجود �ضالحيات  اإن  التدخل كل حني:  اإلى �ضالحيات  اللجوء  ل ينبغي   .155
ال�رشطة )اأو غريها من م�ضوؤويل اإنفاذ القانون( للتدخل اأو تفريق جتمع ما 
اأو اللجوء اإلى القوة ل يعني اأنه ينبغي دائما ممار�ضة تلك ال�ضالحيات. 
وحيثما ظهر اأن جتمعا قد اأقيم يف انتهاك للقانون ال�ضائر املعمول به، 
ولكنه باملقابل ذو طابع �ضلمي، فاإن عدم التدخل اأو الت�ضهيل العملي 
قد يكونان اأحيانا اأف�ضل طريقة توؤّمن نتيجة �ضلمية. فتفريق جتمع يف 
اأو  اأكرث مما ي�ضويه  القانون م�ضاكل  اإنفاذ  اإمنا قد يخلق يف  عدة حالت 
ي�ضهله واإن عمل ال�رشطة املفرط احلما�ص اأو �ضديد الوطاأة من �ضاأنه اأن 
يقو�ص ب�ضكل بالغ العالقات بني ال�رشطة واملجتمع. بل اإّن تكاليف حفظ 
الأمن حلماية حرية التجمع وغريها من احلقوق الأ�ضا�ضية قد تكون اأقل 
من تكاليف الإ�رشاف الأمني على ال�ضطرابات الناجمة عن ال�ضغط. 

وتظل املالحقات خيارا قائما، عقب احلدث ب�ضبب انتهاك القانون.

يجب اأن يكون رد اأجهزة تنفيذ القانون متنا�ضبا: تتوفر ال�ضلطات املعنية   .156
عدم  بني  ما  اختيارها  ينح�رش  ول  اخليارات  من  عري�ضة  �ضل�ضلة  على 

التدخل اأو فر�ص القيود امل�ضبقة واإنهاء التجمع اأو ف�ضه.

اإذا ن�ضبت مواجهة  اأثناء جتمع:  التوتر  التفاو�ص لنزع فتيل  اللجوء اإلى   .157
احلوار  اأو  الو�ضاطة  اأو  التفاو�ص  فاإن  ما،  جتمع  �ضري  اأُثناء  ما،  اأو خ�ضام 
يف  ورد  كما  مقبول.  حل  عن  للبحث  مالئمة  و�ضيلة  ي�ضكل  قد  ملما 
الفقرة 142 اأعاله. فمثل هذا التدخل ميكن اأن ي�ضاعد ب�ضكل ملمو�ص 
يف تفادي العنف. على �ضبيل املثال، تن�رش بلدية وار�ضو عاملني مدنيني 
التوا�ضل  ت�ضهيل  وي�ضتطيعون  جتمع  يف  ح�ضورهم  ميكن  اأخ�ضائيني 
بني املنظمني وم�ضوؤويل اإنفاذ القانون. 215)انظر اأي�ضا الفقرة 134 اأعاله 
ا�ضتباقا  النزاعات  حلّل  الو�ضاطة  و/اأو  التفاو�ص  اإلى  باللجوء  املتعلقة 

للتجّمعات(.

 ،no. 23143/04 214 اأُثبِت وقوع انتهاك للمادة 11 من التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�ضان يف ق�ضية ني�ضبيت اأوزدمري �ضد تركيا )رقم 
احلكم ال�ضادر يف 19 يناير 2010(، حيث ُقبِ�َص على مقدمة ال�ضكوى وهي يف طريقها اإلى مظاهرة غري مرخ�ص لها يف �ضاحة مهبط 
كاديكوي يف اإ�ضطنبول يف فرباير 2003 احتجاجا على تدخل حمتمل لقوات الوليات املتحدة يف العراق. ووجدت املحكمة اأي�ضا انتهاكا 
للتزام التحقيق مبوجب املادة 3. انظر اأي�ضا املالحظة 135، يف اإ�ضارة اإلى دعوى بناء على طلب من لبورت )FC( �ضد رئي�ص ال�رشطة 
من جلو�ضي�ضرت�ضاير HL 55; 2 AC 105 [2006]؛ وتقرير املمثل اخلا�ص لالأمني العام لالأمم املتحدة املعني باأو�ضاع املدافعني عن حقوق 

الإن�ضان وثيقة الأمم املتحدة A/61/ 312، املرجع ال�ضابق، مالحظة 93 ، الفقرات من57 اإلى 60.

215 انظر املادة 11 ، قانون التجمعات، بولندا 1 “: )1990(  يجوز لل�ضلطة املحلية تفوي�ص ممثليها اإلى التجمع العام؛  وعند طلب ذلك 
من قبل اجلهة املنظمة، يتعني على ال�ضلطة املحلية، بقدر املطلوب واملمكن، تاأمني احلماية التي توفرها ال�رشطة وفقا لأحكام القانون 
ال�ضادر يف 6 اأبريل 1990 عن ال�رشطة )JoL رقم 30، البند 179( من اأجل معرفة ح�ضن �ضري التجمع، ويجوز لها تفوي�ص ممثلها حل�ضور 
التجمع العام؛  )3( عند الو�ضول اإلى مكان التجمع، يجب على املمثلني املفو�ضني عن ال�ضلطة املحلية اإبراز اإذنهم ملتزّعم التجّمع”.

ينبغي مل�ضوؤويل اإنفاذ القانون التمييز بني امل�ضاركني وغري امل�ضاركني: اإن   .158
احتمال  اإلى  ينتبه  اأن  ينبغي  العمومية  التجمعات  يف  الأمن  حفظ 
اأو املراقبني(  ح�ضور »اأ�ضخا�ص غري م�ضاركني« (مثل املارة بطريق اخلطاأ 
على مقربة من التجمع. 216 انظر كذلك مناق�ضة “كيتلينغ”217  الواردة 

يف الفقرة 160 اأدناه.

ينبغي  اأن مييز م�ضوؤولو اإنفاذ القانون ما بني ال�ضلميني وغري ال�ضلميني   .159
من امل�ضاركني: فال املنعزل من حوادث العنف املتفرقة ول اأفعال العنف، 
من قبل بع�ص امل�ضاركني اأثناء املظاهرة، هي يف حد ذاتها دواعي كافية 
لفر�ص قيود �ضاملة على امل�ضاملني امل�ضاركني يف التجمع.218 فال ينبغي 
بالتايل اأن يتعامل م�ضوؤولو اإنفاذ القانون مع ح�ضد من النا�ص كما لو 
اأخري( عند ف�ّص التجمع  اأو )كحّل  اأنه متجان�ص عند احتجاز م�ضاركني 

الواردة يف الفقرة 160 اأدناه. بالقوة.219 انظر كذلك مناق�ضة “كيتلينغ” 

ل يجب اللجوء اإلى ا�ضرتاتيجيات ال�ضيطرة على اجلماهري واملعتمدة على   .160
�ضيا�ضة الحتواء )تكتيك معروف يف اململكة املتحدة بـ »كيتلينغ« اإل 
ا�ضتثناًء: عادة ما تنحوا هذه ال�ضرتاتيجيات منحى اعتباطيا اإذ اأنها ل 
متيز بني م�ضاركني وغري م�ضاركني، اأو بني م�ضاركني �ضلميني وغري �ضلميني. 
فبينما هو حت�ضيل حا�ضل، مما ل �ضك فيه، كون ال�ضماح لبع�ص الأفراد 
بذلك  القيام  الآخرين من  الوقت منع  نف�ص  ال�رشطة ويف  باجتياز خط 
قد يوؤدي اإلى تفاقم التوترات، فاإن فر�ص طوق مطلق من دون اأي �ضماح 
باخلروج من منطقة معينة، من �ضاأنه اأن ينتهك حقوق الفرد يف احلرية 
الإن�ضان  حلقوق  امل�ضرتكة  اللجنة  اإليه  اأ�ضارت  كما  التنقل.220  وحرية 
للمملكة املتحدة، “اإنه �ضيكون ردا غري متنا�ضب وغري م�رشوع اأن تُطوَّق 
جمموعة من النا�ص ويُحظر على الأفراد حظرا �ضامال مغادرة منطقة 
خا�ضة  ظروف  كانت  اإذا  ما  يف  النظر  عن  يُعجز  ذلك  اأن  اإذ  الحتواء، 

تقت�ضي رداً مغايراً. 221

216 بع�ص قوانني اجلرائم الإدارية ت�ضري مبا�رشة اإلى “امل�ضاركة الفاعلة”. انظر اأي�ضا ق�ضية زيلرببريغ �ضد مولدوفا.
217» كيتلنغ” Kettling م�ضطلح اجنليزي م�ضتخدم يف اململكة املتحدة لو�ضف ا�ضرتاتيجية لإدارة اجلماهري واأ�ضا�ضها الحتواء.

218 ق�ضية زيلرببريغ �ضد مولدوفا 2004 ، القبول)، �ص 10 ، ا�ضت�ضهادا بق�ضية ايزلن �ضد فرن�ضا )1989(، الفقرة 34.
يتعلق  فيما   2 للمادة  انتهاكا  الإن�ضان  الأوروبية حلقوق  املحكمة  وجدت  هنا،  تركيا)2008(.  �ضد  واآخرون  219 انظر ق�ضية �ضولومو 
باإطالق النار على اأحد املتظاهرين العزل. راأت احلكومة الرتكية اأن هناك ما يربر ا�ضتخدام القوة من قبل ال�رشطة القرب�ضية الرتكية 
مبوجب املادة c()2(2( )من التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�ضان. وعند رف�ص املحكمة الأوروبية لهذه( احلجة، اعتربت املحكمة اأنه يكون 
من الأهمية مبكان اأن على الرغم من احلقيقة اأن بع�ص املتظاهرين كانوا م�ضلحني بق�ضبان حديدية، اإل اأن ال�ضيد �ضولومو نف�ضه 

مل يكن م�ضلحا وكان �ضلميا.

220 انظر اأي�ضا املالحظة 135.
221 اللجنة امل�ضرتكة حلقوق الإن�ضان، املرجع ال�ضابق، املذكور اأعاله، املالحظة 211، الفقرتان 28 و29.
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الق�صم 108، قانون حول احلقوق املكفولة بالتعديل الأول لد�صتور الوليات املتحدة 
ومعايري ال�رضطة مقاطعة كولومبيا، الوليات املتحدة )2004(

ا�صتخدام خطوط ال�رضطة

مينع اإن�ضاء اأية م�ضاحة اأو منطقة طوارئ عن طريق ا�ضتخدام خط ال�رشطة 
لتطويق اأو حما�رشة ، مظاهرة، اإلى حد كبري، اأو ح�ضد اأو موكب اأو م�ضرية اأو 
اعت�ضام اأو جتمع مماثل اآخر )اأو جزء منه( اأجريت لغر�ص تعبري الأ�ضخا�ص عن 
اآرائهم ال�ضيا�ضية والجتماعية اأو الدينية اإل اإذا كان هناك �ضبب مرجح 
هذه  يف  املتواجدين  لالأ�ضخا�ص  كبرية  ن�ضبة  اأو  كبرياً  عدداً  باأن  لالعتقاد 
املنطقة اأو امل�ضاحة ارتكبوا اأعمال غري م�رشوعة )عدا ف�ضلهم يف احل�ضول 
على املوافقة على خطة التجمع( وال�رشطة قادرة على حتديد اأولئك الأفراد 
وقررت اإلقاء القب�ص عليهم؛ ول يخ�ص ذلك احلظر ا�ضتخدام خط ال�رشطة 

لتطويق التجمع من اأجل �ضالمة املتظاهرين.

ينبغي و�ضع بروتوكولت للتوقيف والتفتي�ص والعتقال اأو اإلقاء القب�ص   .161
بروتوكولت  الدول  ت�ضع  اأن  الق�ضوى  الأهمية  من  امل�ضاركني:  على 
امل�ضاركني  القب�ص على  اأو  والتفتي�ص  امل�رشوع  للتوقيف  وبّينة  وا�ضحة 
يف التجمعات. وينبغي اأن توفر مثل هذه الربوتوكولت توجيهات ب�ضاأن 
هذه التدابري و�رشوط ا�ضتخدامها عند احلاجة وظروف عدم ا�ضتخدامها، 
وكيفية تطبيقها وكذلك كيفية معاملة الأفراد عقب توقيفهم. وعند 
املتعلقة  الدولية  القوانني  اعتبار  ينبغي  الربوتوكولت،  هذه  �ضياغة 
وبينما  التنقل.  وحرية  وللحرية  والعائلية  اخل�ضو�ضية  احلياة  يف  باحلق 
مبا  معينة  اأحداث  هناك  تكون  قد  اجلماعية،  العتقالت  جتنب  ينبغي 
ذلك، ل  العتقالت ومع  العديد من  ت�ضتدعي  فيها جتمعات عمومية 
ينبغي اأن حترم اأعداد كبرية من امل�ضاركني من حريتهم ل ل�ضبب اإل لأّن 
اأجهزة اإنفاذ القانون ل متلك املوارد الكافية للقيام بالعتقالت الفردية 
اإن الإ�ضرتاتيجية ال�ضحيحة ل�ضتعمال املوارد متثل جزءا من اللتزام   –
الإيجابي للدول امل�ضاركة بحماية احلق يف التجمع )انظر الفقرات من 
31 اإلى 34 و الفقرة 223( 222 كما يجب اأن يَُحدَّ القانون ب�رشامة حفظ 

222 املادة 9 من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�ضيا�ضية واملادة 5 من التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�ضان حتميان احلق يف احلرية والأمان 
)ا�ضت�ضهادا بق�ضية فوكا �ضد   61 الفقرة   ،)2010( املتحدة يف  اململكة  املثال، يف ق�ضية غيالن وكوينتون �ضد  للفرد. على �ضبيل 
تركيا، عام 2008، حيث تعر�ضت فيها مقدمة ال�ضكوى للتفتي�ص الق�رشي حلقيبتها من قبل حر�ص احلدو(. لحظت املحكمة اأن »اأي 
تفتي�ص ينفذ من قبل ال�ضلطات بحّق �ضخ�ص هو تدخل يف احلياة اخلا�ضة له.« ويف ق�ضية غيالن وكوينتون، املحكمة مل حتدد نهائيا 
امل�ضاألة ما اإذا متت الإ�ضتفادة من املادة 5 من قبل ال�رشطة للوقف والتفتي�ص حتت �ص. 44 قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000 . وكان 
طلب الإحالة اإلى الغرفة املداولة الكربى يف هذه الق�ضية معلقا حتى وقت كتابة هذا التقرير. وكانت ق�ضية كوينت �ضد �ضوي�رشا 
)1995( تتعّلق باحتجاز بغر�ص اإجراء ال�ضجوابات( وبالتايل تكون اأقل من العتقال(. وُحِكم باأّن ت�رشّفات ال�رشطة مل تنتهك املادة 5 
من التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�ضان. بينما لي�ضت كل القيود املفرو�ضة على حرية ال�ضخ�ص ترقى بال�رشورة اإلى احلرمان من احلرية 
بال�ضكل املن�ضو�ص عليه يف املادة 5 من التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�ضان. ويجب اأن تعترب اأية قيود �رشورة ق�ضوى وتكون متنا�ضبة 
مع الهدف املرغوب الو�ضول اإليه. انظر على �ضبيل املثال، ق�ضية غوزاردي �ضد ايطاليا)1980(، الفقرتني 92 و93: »الفرق بني احلرمان 
من احلرية وتقييد احلرية ...ل يعود اإل اإلى الدرجة اأو ال�ضدة، ولي�ص اإلى الطبيعة اأو اجلوهر.«عالوة على ذلك، ففر�ص قيود على احلرية قد 
ي�ضكل انتهاكا للحق يف حرية احلركة التي تكفلها املادة 12 من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�ضيا�ضية واملادة 2 من الربوتوكول 

الرابع لالتفاقية الأوروبية حلقوق الإن�ضان.

لأ�ضخا�ص  النووي  واحلم�ص  اخلاليا  وعينات  بالب�ضمات  اخلا�ضة  امللفات 
م�ضتبه فيهم ولكن غري حمكوم عليهم. 223

عند  املعايري:  من  اأدنى  حد  اإلى  العتقال  ظروف  ت�ضتجيب  اأن  يجب   .162
يكفي  مبا  تزويدهم  ن  توؤَمِّ اأن  ال�ضلطات  على  يجب  اأ�ضخا�ص،  احتجاز 
وفر�ضة  والغذاء(  )املاء  الأ�ضا�ضية  وال�رشوريات  الأولية  الإ�ضعافات  من 
ا�ضت�ضارة حمامني، وف�ضل القا�رشين عن الرا�ضدين والذكور عن الإناث 
من املحتجزين. كما متنع �ضوء معاملة املحتجزين يف احلب�ص.224 وعندما 
تكون مرافق الحتجاز غري كافية للتعامل مع عدد الأ�ضخا�ص، فال بد من 
الإفراج عن الذين ُقبِ�َص عليهم، ما مل ي�ضكل ذلك خطرا على ال�ضالمة 

العامة. يجب و�ضع اإجراءات للحد من مدة الحتجاز اإلى احلد الأدنى.

امل�ضبقة  ال�رشوط  مع  تتوافق  ل   التي  ال�ضلمية  التجمعات  معاملة   .163
الالزمة اأو تلك التي حتيد كثريًا عن �رشوط الإخطار: اإذا ف�ضل املنظمون 
ذلك  رف�ضوا  اأو  التجمع  لعقد  لأية �رشوط م�ضبقة لزمة  المتثال  يف 
)مبا يف ذلك متطلبات اإ�ضعار �ضحيحة و�رشورية وقيود متنا�ضبة تقوم 
راأت  وقد  املقا�ضاة.  يواجهون  قد  فاإنهم  قانونيا(،  مقررة  اأ�ض�ص  على 
املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان اأن »قرارا بف�ّص هذه التجمعات” ملجرد 
نق�ص الإخطار امل�ضبق املطلوب، من دون اأي ت�رشف غري قانوين من قبل 
امل�ضاركني، ي�ضكل تقييدا غري متنا�ضب على حرية التجمع ال�ضلمي”.225 
موب”  “فال�ص  العفوية  التجمعات  الأحداث  هذه  مثل  تت�ضمن  وقد 
التي ما كانت  39( املحتوية على عن�رش املفاجاأة  )املحددة يف النقطة 
ا�ضتيعاب هذه  ينبغي  ذلك،  ورغم  الإخطار عنها م�ضبقا.  لو مت  لتوجد 
التجمعات ومعاملتها من قبل �ضلطات اإنفاذ القانون معاملة �ضلمية 
اإلى اأق�ضى حد ممكن. واإذا كان من املقرر عقد جتمع �ضغري، يتحول يوم 
احلدث اإلى جتمع اأكرب ب�ضكل ملحوظ ب�ضبب الإقبال الكبري ب�ضورة غري 
اإنفاذ  �ضلطات  قبل  من  التجمع  هذا  مثل  معاملة  فيجب  متوقعة، 
القانون معاملة �ضلمية على اأنه جتمع م�رشوع طاملا بقي �ضلميا. وكما 
جاء يف املعيار الأ�ضا�ضي الرابع ملنظمة العفو الدولية226 ع�رشة معايري 
اإنفاذ  ملوظفي  ينبغي  القانون،  اإنفاذ  ملوظفي  الإن�ضان  اأ�ضا�ضية حلقوق 
غري  التجمعات  اأمن  حفظ  عند  القوة  ا�ضتخدام  يتجنبوا  »اأن  القانون 

القانونية التي ل ت�ضاحبها اأعمال العنف«.

تتحول  اإلى غري �ضلمية:  تتحول  التي  ال�ضلمية  التجمعات  اأمن  حفظ   .164
بذلك  فتخرق  �ضلمية،  غري  اإلى  �ضلمية  كونها  من  اأحيانا  التجمعات 
223 انظر ق�ضية �ص. وماربري �ضد اململكة املتحدة )2008(، اإذ اأن طبيعة القوة املفرطة وغري املقيدة فيما يخ�ّص حفظ مثل هذه البيانات 

جعلت املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان ت�ضري اإلى انتهاك احلق يف احلياة اخلا�ضة والعائلية.
224 ق�ضية حممدوف )جالل اوغلو( �ضد اأذربيجان )2007(

اأي�ضا حكم  اإيفا مولنار �ضد هنغاريا )2008(، الفقرة 36. انظر  225 ق�ضية بوكتا واآخرون �ضد هنغاريا، )2007(، الفقرة 36 ، وق�ضية 
. V.29 AB ،75/2008 املحكمة الد�ضتورية الهنغارية، القرار

http://web. الن�ص الكامل لهذه املبادئ )وهو متوّفر على العنوان POL 30 / 04 / 98 :226 منظمة العفو الدولية  رقم  209 الوثيقة
amnesty.org/library/index/engpol300041998( ي�ضّم مزيدا من التوجيهات التو�ضيحات املفيدة املتعّلقة بتنفيذها.
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 25 الفقرات  )انظر  الإن�ضان  احلماية املمنوحة لها مبوجب قانون حقوق 
اإلى 28(. بالتايل، ميكن اإنهاء هذه التجمعات بطريقة متنا�ضبة. ومع ذلك، 
فاإن ا�ضتخدام العنف من جانب عدد قليل من امل�ضاركني يف التجمع )مبا 
يف ذلك ا�ضتخدام لغة حتري�ضية( ل يحّول، تلقائيا جتمعا كان �ضلميا 
اإلى جتمع غري �ضلمي. وكذلك ينبغي اأن يهدف اأي تدخل اإلى التعامل مع 

اأفراد معينني متورطني بدل ف�ّص احلدث برّمته.

اإنفاذ  م�ضوؤولو  ها  يف�ضّ اأن  ينبغي  فال  �ضلمية  التجمعات  بقيت  طاملا   .165
احلّل  تدابري  من  التجمعات  تفريق  يكون  اأن  ينبغي  الواقع،  القانون. يف 
الأخري، ينبغي اأن حتكمه القواعد املنا�ضبة وفقا للمعايري الدولية. ولي�ص 
من ال�رشوري اأن تو�ضع هذه القواعد يف الت�رشيعات ولكنه ينبغي التعبري 
عنها يف ملبادئ والأحكام التوجيهية املحلية اخلا�ضة بتطبيق القانون، 
وينبغي للت�رشيعات اأن تقت�ضي تطوير هذه املبادئ التوجيهية. ويجب اأن 
حتّدد املبادئ التوجيهية الظروف التي جتيز التفريق ومن هو م�ضوؤول عن 
اأوامر التفريق )على �ضبيل املثال، فقط رجال ال�رشطة من رتبة  اإ�ضدار 

خا�ضة فما فوق(.

تفريق التجّمعات

ول ينبغي التفريق اإل بعد اأن يكون م�ضوؤولو اإنفاذ القانون قد اتخذوا كل   .166
التدابري املعقولة لتي�ضري التجمع وحمايته من ال�رشر )مبا يف ذلك، مثال، 
هناك  يكون  اأن  اأو  بالعنف(  يهددون  الذين  العدائيني  املتفرجني  تهدئة 

تهديد و�ضيك بالعنف. 227

الق�ضم 108، قانون حول احلقوق املكفولة بالتعديل الأول لد�ضتور الوليات 
املتحدة ومعايري ال�رشطة مقاطعة كولومبيا، الوليات املتحدة )2004(

)د( ل يجب اأن ت�ضدر ال�رشطة الأمر العام بتفريق امل�ضاركني يف التجمع اإل 
يف احلالت التالية:

)1( ل يفلح عدد كبري اأو ن�ضبة كبرية من امل�ضاركني يف التجمع يف اللتزام 
بالقيود املفرو�ضة عليهم واخلا�ضة بالزمان واملكان والطريقة، واإما اأن تدابري 

اللتزام املن�ضو�ص عليها يف الفقرة )ب( من هذه املادة مل يتّم اأن ترُتجم 
»الطريقة  بخ�ضو�ص  )القبول،2009(،  املتحدة  اململكة  وايفانز �ضد  راأي  املحكمة يف ق�ضية  تقييم  راجع  مثال،  النقي�ص  على   227 
املعقولة والهادئة التي اأنهت بها ال�رشطة املظاهرة« مع تقييم املحكمة لتدخل ال�رشطة يف ق�ضية �ضاموت كربولوت �ضد تركيا 
)2009(، الفقرتني 37 و38، حيث اعتربت املحكمة اأن »التفريق كان �رشيعا نوعا ما«، وكانت املحكمة »غري مقتنعة باأّن مقدم ال�ضكوى 
للتعبري عن وجهات نظره« نقال عن اأويا اأتامان، 2006 ، الفقرات  جنبا اإلى جنب مع غريه من املتظاهرين –  كان لديه الوقت الكايف – 
42 41؛ ق�ضية باْلط�ضيك واآخرون �ضد تركيا، 2007، الفقرة 51، وق�ضية اإيفا مولنار �ضد هنغاريا، عام 2008، الفقرتني 42 و43. انظر 
اأي�ضا ق�ضية كاندزوف �ضد بلغاريا )2008(، الفقرة 73 وجود انتهاك للمادة 10 من التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�ضان: »اأفعال مقدم 
ال�ضكوى يف 10 يوليو 2000 كانت �ضلمية متاما، ومل تعرقل اأحدا من املارة وكان من امل�ضتبعد اأن ي�ضتفز الآخرين للعنف ... ومع ذلك، 
اختارت ال�ضلطات يف بليفني القيام بالرد بقوة وعلى الفور من اأجل اإ�ضكات مقدم ال�ضكوى وحماية وزير العدل من اأي انتقاد علني«.

التزاما جوهريا اأو اأنه ما من احتمال معقول باأن التدابري املن�ضو�ص عليها 
يف الفقرة )ب( من هذه املادة �ضتوؤدي اإلى التزام كبري؛

)2( اأن يكون عدد كبري اأو ن�ضبة عالية من امل�ضاركني يف التجمع قد �رشعوا 
اأو على و�ضك اأن ي�رشعوا يف ال�ضلوك غري املن�ضبط وغري القانوين اأو العنف 

جتاه الأ�ضخا�ص اأو املمتلكات، اأو
)3( عند اإعالن حالة الطوارئ الأمنية من قبل رئي�ص البلدية والتي ل تعود 
اإقامة جتمع من�ضو�ص عليها يف التعديل الأول، بعدما  اإلى واقعة  فقط 
راأى رئي�ص ال�رشطة اأن املخاوف على ال�ضالمة العامة التي اأدت اإلى ن�رش هذا 

الإعالن تتطلب اأنه ... يتم تفريق التجمع.
يُفرق،  اأن  ينبغي  منه،  جزءا  اأو  التجمع،  اأن...  ال�رشطة  ارتاأت  ومتى   )1( )ه( 
فعلى ال�رشطة اأن ت�ضدر اأمرا واحدا على الأقل، يكون م�ضموعا ومفهوما 
اأو جهاز تكبري ال�ضوت، ويجب  بو�ضوح، لتفريق التجمع با�ضتخدام نظام 
منح امل�ضاركني فرتة زمنية معقولة وكافية للتفرق وحتديد م�ضلك وا�ضح 

واآمن لذلك.
)2( با�ضتثناء احلالت التي فيها خطر و�ضيك من اإ�ضابة ج�ضدية اأو اأ�رشار 
كبرية يف املمتلكات، على ال�رشطة اأن ت�ضدر عدة اأوامر بف�ص التجمع، واإن 
وينبغي  مواقع.  عدة  من  الأوامر  هذه  ت�ضدر  اأن  يجب  منا�ضباً،  ذلك  كان 
التفرق  ميكن  التي  امل�ضالك  اأو  مب�ضلك  الأ�ضخا�ص  الأوامر  هذه  تعلم  اأن 
عربها كما يجب اأن تت�ضمن املعلومة اأن من يرف�ص التفرق �ضوف يتعر�ص 

لالعتقال.
)3( وحيث يكون ذلك ممكناً، فعلى عنا�رش ال�رشطة اأن ي�ضجلوا بال�ضوت اأو 

الفيديو الأوامر اخلا�ضة بالتفريق.

لذلك ينبغي اأن ي�ضدر التفريق متى كانت جمموعة �ضغرية من امل�ضاركني   .167
اتخاذ  الظروف  تلك  ب�ضكل عنيف. يجب يف مثل  تت�رشف  التجمع  يف 
ت�ضللت عنا�رش  اإذا  ال�ضكل،  وبنف�ص  بعينهم.  الأفراد  تدابري �ضد هوؤلء 
الإجراءات  اتخاذ  ال�ضلطات  فعلى  �ضلمياً  كان  قد  جتمع  اإلى  حمر�ضة 
املنا�ضبة لإبعاد العنا�رش املحر�ضة بدل اإنهاء التجمع اأو تفريقه اإعالنه 
غري قانوين )انظر الفقرتني 131 و163، يف ما يتعلق بت�ضهيل التجمعات 
ال�ضلمية، حتى يف حال عدم امتثال املنظمني لل�رشوط املطلوبة التي 

يحددها القانون(.

يف  وامل�ضاركون  املنظمون  يُبلغ  اأن  فيجب  �رشورياً،  التفريق  اعترب  واإذا   .168
التجمع عن ذلك ب�ضكل وا�ضح وم�ضموع قبل اتخاذ اأي تدخل من جانب 
امل�ضرتكني مهلة  اأي�ضا منح  ينبغي  القانون.  باإنفاذ  املكلفني  املوظفني 
معقولة للتفرق طوعاً. وفقط يف حال ف�ضل امل�ضاركني يف التفرق، على 
م�ضوؤويل اإنفاذ القانون التدخل بطريقة اأو باأخرى. كما ميكن اأن يطلب 
وامل�ضورين(،  وال�ضحافيني  املراقبني  )مثل  الثالثة  الأطراف  من  التفرق 
ولكن ل ينبغي منعهم من مراقبة عملية ال�رشطة وت�ضجيلها. انظر 
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الف�ضل 8: ر�ضد حرية التجمع ال�ضلمي و”ا�ضتخدام القوة”، يف الفقرات 
171 اإلى 178.

ل ينبغي تقييد الت�ضوير الفوتوغرايف وت�ضجيل الفيديو )�ضواء من قبل   .169
موظفي اإنفاذ القانون اأو امل�ضاركني( اإمنا الحتفاُظ بالبيانات من �ضاأنه 
اأن ينتهك احلقَّ يف احلياة اخل�ضو�ضية: يجوز ملوظفي اإنفاذ القانون اأثناء 
ومع  امل�ضاركني.  عن  الفيديو  ت�ضوير  اأو  ت�ضجيل  العمومية  التجمعات 
بغاية حتديد هويتهم  الأفراد يف مكان عام  اأّن مراقبة  ذلك، ففي حني 
اإل  اخل�ضو�ضية،228  احلياة  التدخل يف حقهم يف  اإلى  بال�رشورة  توؤدي  ل 
الدائم  الطابع  اأو  املنتظمة  ومعاجلتها  البيانات  هذه  مثل  ت�ضجيل  اأن 
انتهاكات  اإلى  يوؤدي  قد  ممّا  به  والحتفاظ  اإن�ضاوؤه  مت  الذي  لل�ضجل 
بت�ضجيالت  القيام  اأو  الت�ضوير  فاإن  ذلك،  229 عالوة على  للخ�ضو�ضية. 
فيديو للتجمعات جلمع املعلومات ميكن اأن يحول دون متتع الأفراد بحرية 
التجمع وبالتايل ل ينبغي القيام به ب�ضكل روتيني. كما ل ينبغي منع 
ت�ضجيل اأو ت�ضوير فيديو لعملية ال�رشطة من قبل امل�ضاركني والأطراف 
الثالثة الأخرى، وينبغي اأن تخ�ضع جميع حالت م�ضادرة اأفالم اأو �ضور 
للرقابة  القانون  اإنفاذ  اأجهزة  قبل  اأخرى من  تغطية  اأو  رقمياً  م�ضجلة 
وتن�رش  تطّور  اأن  القانون  اإنفاذ  لأجهزة  ينبغي   230 امل�ضبقة.  الق�ضائية 
فيلم/للت�ضوير  لت�ضوير  العلني  با�ضتخدامها  املتعلقة  �ضيا�ضتها 

الفوتوغرايف يف التجمعات العامة. 231

اإن ا�صتخال�ص معلومات من م�صوؤويل اإنفاذ القانون ما بعد احلدث )وخا�صة بعد   .170
قد  عليها:  يقا�ص  التي  املمار�صة  هو  ي�صري  اأن  ينبغي  الروتينية(  غري  الأحداث 
يكون من املفيد اأن تعالج جل�ضة ا�ضتخال�ص معلومات عدداً من الق�ضايا 
و�ضائل  و�ضالمة  وال�ضالمة  وال�ضحة  الإن�ضان  حقوق  فيها  مبا  املحددة، 
الإعالم وتاأثري املجتمع والتخطيط العملياتي وتقييم املخاطر والت�ضالت 
والقيادة و�ضنع القرار والتكتيكات واملوارد واملعدات واحتياجات التدريب 
يف امل�ضتقبل. كما ينبغي اأن يدعى حتى منظمو احلدث للم�ضاركة يف 
جل�ضات ا�ضتخال�ص املعلومات التي يعقدها موظفو اإنفاذ القانون بعد 

التجمع.
 228 اإّن وجود ترقب معقول للخ�ضو�ضية عامل هام، واإن مل يكن حا�ضما، يف حتديد ما اإذا كان الأمر مت�ضال فعال باحلق يف احلياة 
اخل�ضو�ضية والعائلية التي حتميها املادة 8 من التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�ضان. انظر ق�ضية P.G و .J.H �ضد اململكة املتحدة )2001(، 
الفقرة 57 . قد تكون هناك �ضلة باحلياة اخل�ضو�ضية ل�ضخ�ص يف بع�ص الظروف خارج بيته اأو البنايات اخلا�ضة به. انظر على �ضبيل 
املثال، ق�ضية هريبيك واآخر �ضد بلجيكا )1998(. ويف ق�ضية فريدل �ضد النم�ضا )1995( �ضورت ال�رشطة اأحد امل�ضاركني يف مظاهرة 
عمومية يف مكان عمومي، وعمدت اإلى التحّقق من هويته مع والحتفاظ ب�ضجل مف�ضل عنه. ومل تلتقط ال�ضور اإل بعد مطالبة 

املتظاهرين بالتفرق، لذلك راأت املفو�ضية الأوروبية اأن الت�ضوير ل ي�ضكل انتهاكا للمادة 8.
229  انظر على �ضبيل املثال، ق�ضية ليندر �ضد ال�ضويد )1987(، الفقرة 48؛ وق�ضية روتارو ف �ضد رومانيا 2000 [GC]، الفقرات 43 و44. 
يف ق�ضية اآمانن �ضد �ضوي�رشا 2000 [GC]، الفقرات من 65 اإلى 67، اعترب اأّن جتميع البيانات من قبل الأجهزة الأمنية ي�ضّكل تدخال يف 
احلياة اخل�ضو�ضية ملقدمي ال�ضكاوى، على الرغم من حقيقة اأنه مل ت�ضتخدم اأ�ضاليب املراقبة ال�رشية. انظر اأي�ضا ق�ضية بريي ف. �ضد 
اململكة املتحدة 2003، الفقرة 38، وق�ضية وود يف اململكة املتحدة �ضّد )MPC [2009] EWCA( رقم الدعوى: Civ.414. وانظر اأي�ضا 
قرارات اللجنة الأوروبية  حلقوق الإن�ضان يف ق�ضية X �ضد اململكة املتحدة ) القبول، 1973( وق�ضية فريدل ف. �ضد النم�ضا  1995  

فيما يتعلق با�ضتخدام ال�ضور الفوتوغرافية.
 22 08/44743، قدمت يف  رقم  )ال�ضكوى  مولدوفا  مات�ضارو �ضد  عالقة عن  فيديو يف ق�ضية  لقطات  230  اأثريت م�ضادرة وحذف 

اأغ�ضط�ص 2008(.
Civ 414 :رقم الدعوى  MPC [2009] EWCA Civ231  انظر على �ضبيل املثال، ق�ضية وود يف اململكة املتحدة �ضد

اللجوء اإلى القوة

اإن جلوء �ضلطات اإنفاذ القانون غري املالئم اأو املفرط اأو غري امل�رشوع اإلى القوة   .171
الأ�ضا�ضية واحلقوق املحمية ويقو�ص العالقات  اأن ينتهك احلريات  ميكن 
بني ال�رشطة واملواطنني ويخلق هو نف�ضه انت�ضار التوتر وال�ضطرابات.232 
اأـن حتّدد الظروف التي تربّر  ولذلك ينبغي ملثل هذه الأحكام القانوينة 
م�ضبقة  حتذيرات  اإعطاء  اإلى  احلاجة  ذلك  )و�ضمن  القوة  ا�ضتخدام 
التهديدات  مع  للتعامل  القوة  من  املقبولة  الدرجة  وكذلك  منا�ضبة( 

املختلفة.

اأن  �ضاأنه  املعاجلة من  و�ضائل  �ضل�ضلة من  تبلور  اأن  للحكومات  ينبغي   .172
كما  واملالءمة.  بالتمييز  يتحلى  ا�ضتخداما  القوة  ا�ضتخدام  من  ميّكن 
ينبغي اأن ت�ضمل هذه التدابري تطوير اأ�ضلحة �ضالّة للحركة، غري قاتلة 
ل�ضتخدامها يف احلالت املنا�ضبة. عالوة على ذلك، من ال�رشوري تزويد 
م�ضوؤويل اإنفاذ القانون مبعدات للدفاع عن النف�ص، مثل الدروع واخلوذات 
وثياب حامية من احلريق و�ضرتات واقية من الر�ضا�ص و�ضيارات م�ضفحة 
لتقلي�ص احلاجة اإلى ا�ضتخدام اأ�ضلحة من اأي نوع كان. 233وهذا يربز مرة 
اأخرى احلاجة اإلى اأن توفر الدولة موارد كافية لأجهزة اإنفاذ القانون لأداء 

واجبها الإيجابي بحماية حرية التجمع ال�ضلمي.

يف  القوة  ا�ضتخدام  ب�ضاأن  مف�ضلة  توجيهات  الدولية  املعايري  تقدم   .173
�ضياق تفريق كل من التجمعني – غري القانوين الذي ل ي�ضاحبه العنف، 
وغري القانوين مع العنف. وت�ضري املبادئ الأ�ضا�ضية لالأمم املتحدة حول 
ا�ضتخدام القوة والأ�ضلحة النارية من جانب موظفي اإنفاذ القانون اإلى 
اأنه »عند تفريق التجمعات غري القانونية التي ل ت�ضاحبها اأعمال العنف 
اأو، حيثما ل يكون  اإنفاذ القانون تفادي ا�ضتخدام القوة  على م�ضوؤويل 
ذلك عملياً، يجب تقييد هذه القوة اإلى احلد الأدنى ال�رشوري«.234 وتن�ص 
املبادئ الأ�ضا�ضية لالأمم املتحدة اأي�ضا على اأّن “عند تفريق التجمعات 
ي�ضتخدموا  اأن  القانون  اإنفاذ  مل�ضوؤويل  ميكن  ل  بالعنف،  تت�ضم  التي 
التي اعتمدته اجلمعية الربملانية ملجل�ص اأوروبا يف عام 1979، تن�ص على  232  الفقرة 13 من القرار 690 على “الإعالن ب�ضاأن ال�رشطة” 
اأن “عنا�رش ال�رشطة يجب اأن يتلقوا تعليمات وا�ضحة ودقيقة عن الطريقة والظروف التي قد جتيز لهم ا�ضتخدام الأ�ضلحة”. وباملثل، 
فالفقرة 1 من املبادئ الأ�ضا�ضية ب�ضاأن ا�ضتخدام القوة والأ�ضلحة النارية من قبل م�ضوؤويل اإنفاذ القانون لالأمم املتحدة تن�ص على اأن 
احلكومات واأجهزة اإنفاذ القانون يجب اأن تتبنى وتنفذ القواعد واللوائح اخلا�ضة با�ضتخدام القوة والأ�ضلحة النارية �ضد الأ�ضخا�ص من 
قب م�ضوؤويل اإنفاذ القانون. وقد لحظت املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان اأنه “كما يظهر ن�ص املادة 2 نف�ضه، فاإن ا�ضتخدام القوة 
املميتة من جانب اأفراد ال�رشطة قد يكون من املربر يف ظروف معينة. ومع ذلك، فاإن املادة  2 ل متنح تفوي�ضا مطلقا بذلك. فالعمل غري 
املنظم والتع�ضفي من قبل وكالء الدولة ل يتما�ضى مع الحرتام الفعلي حلقوق الإن�ضان. ويعني ذلك اأن اأعمال ال�رشطة، ف�ضال عن 
اأنها ممنوحة لل�رشطة مبوجب القانون الوطني، يجب تقنينها مبا فيه الكفاية يف اإطار نظام ال�ضمانات الكافية والفعالة �ضد التع�ضف 

و�ضوء ا�ضتخدام القوة”. انظر ق�ضية جولياين وكاجيو �ضد ايطاليا )2009(، الفقرتني 204 و205.

الأوروبية حلقوق  راأت املحكمة   )1998( 233 انظر ق�ضية �ضيم�ضك �ضد تركيا )2005(، الفقرة 91 . يف ق�ضية غوليط�ص �ضد تركيا 
اأن املحكمة  اإل  اإلى رجال الدرك من جروح(.  اأ�ضاب  )اأثبتتها الأ�رشار الالحقة باملمتلكات وما  باأن املظاهرة مل تكن �ضلمية  الإن�ضان 
�ضّددت على اأن الدركّيني ا�ضتعملوا اأ�ضلحة قوية لفتقارهم اإلى هراوات ودروع مكافحة ال�ضغب وخراطيم املياه والر�ضا�ص املّطاطي 
والغاز امل�ضيل للدموع. فالفتقار اإلى مثل هذه املعدات غري مفهوم وغري مقبول اإطالقا،ً خا�ضة اأن املحافظة ... تقع يف املنطقة التي 

مت فيها اإعالن حالة الطوارئ« [توكيد م�ضاف].
)واملعتمدة يف املوؤمتر  234  املبداأ 13 من “املبادئ الأ�ضا�ضية ب�ضاأن ا�ضتخدام القوة والأ�ضلحة النارية من جانب موظفي اإنفاذ القانون” 

الثامن لالأمم املتحدة ب�ضاأن منع اجلرمية ومعاملة املجرمني يف هافانا )كوبا( من 27 اأغ�ضط�ص اإلى 7 �ضبتمرب 1990(.
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الأ�ضلحة النارية اإل اإذا كانت الو�ضائل الأقل خطورة غري عملية، واإل يف 
النطاق ال�رشوري اإلى احلد الأدنى235. 

املدنية  للحقوق  الدويل  العهد  من   6 )املادة  احلياة  يف  احلق  ي�ضمل  ل   .174
القتل  الإن�ضان(  حلقوق  الأوروبية  التفاقية  من   2 واملادة  وال�ضيا�ضية، 
عن  القوة  ا�ضتخدام  فيها  ي�ضفر  التي  احلالت  بل  فح�ضب،  املتعمد 
احلرمان من احلياة اأي�ضاً. وت�ضتلزم حمايته »اختبار ال�رشورة الأكرث �رشامة 
والأكرث اإحلاحاً، مع ا�ضرتاط اأّن »القوة امل�ضتخدمة يجب اأن تكون متنا�ضبة 
من  القوة  ا�ضتخدام  تقييم  وعند  بها«.236  امل�ضموح  الغايات  مع  متاما 
جانب موظفني اإنفاذ القانون، تطبق املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان 
معيار الإثبات “دون اأي �ضك معقول”.237 اإن العبء اأو الدليل “يقع على 
عاتق احلكومة لالإثبات بحجج مقنعة على اأن ا�ضتخدام القوة مل يكن 
ينتج عن وجود تقاطعات قوية ومتطابقة مبا  و«الدليل قد  مفرطاً”238 

فيه الكفاية، اأو ا�ضتدللت مت�ضابهة غري داح�ضة لقرائن الواقع”.239

الدميقراطية  �ضبط  حول  اأوروبا  يف  والتعاون  الأمن  منظمة  دليل  نُ�رِشَ   .175
دولياً  املعتمدة  واملعايري  الأمن  حفظ  ممار�ضة  حل�ضن  مرجعي  كم�ضدر 
ويعيد املقتطف الآتي �رشد تلك املبادئ ب�ضكل اأكرث ارتباطا با�ضتخدام 

القوة يف �ضياق حرية التجمع ال�ضلمي.

مقتطف من دليل منظمة الأمن والتعاون لعمل ال�رضطة يف الأنظمة الدميقراطية 
)2008(: ا�صتخدام القوة، الفقرة 9 والفقرات من 65 اإلى 74 )دون املراجع(

ذات  منها يف  يقت�ضي  الدميقراطية  الأنظمة  ال�رشطة يف  عمل  اإّن   .....8
الوقت اأن تناأى بنف�ضها عن ال�ضيا�ضة وتعمل على الأن�ضطة والعمليات 
ال�ضيا�ضية الدميقراطية )كحرية التعبري والتجمعات العامة واملظاهرات(. 

واإل فاإن الدميقراطية �ضتتعر�ص للتهديد...

235 املرجع نف�ضه، املبداأ 14. 
236  انظر على �ضبيل املثال، ق�ضية جولياين وكاجيو �ضّد ايطاليا )2009(، الفقرتني 205 و204 ، نقال عن مكني واآخرين �ضد اململكة 

املتحدة، الفقرتان 148 و149.
237  انظر ق�ضية ايرلندا �ضد اململكة املتحدة )1978(، الفقرة 161.

238  انظر ق�ضية بالط�ضيك واآخرون �ضد تركيا )2007(، الفقرة 28. وجدت املحكمة يف هذه الق�ضية انتهاكا للمادة 3 يف ما يخ�ّص 
اثنني من مقدمي ال�ضكاوى، وكذلك انتهاكا للمادة 11. وراأت املحكمة اأن احلكومة »مل  تفلح يف تقدمي حجج مقنعة اأو جديرة بالثقة، 
من �ضاأنها اأن توّفر اأ�ضا�ضا يف�رّش اأو يربّر درجة ما ا�ضتخِدم من قوة« )بخ�ضو�ص املظاهرة التي مل تقدم اإخطارا، والتي رف�ص 46 من 
امل�ضاركني فيها الن�ضياع لطلب ال�رشطة بالتفّرق. وعندها، بعد ُقرابة ن�ضف �ضاعة، فّرقت ال�رشطة املظاهرة م�ضتخدمة الهراوات 

والغاز امل�ضيل للدموع(.
239  انظر ق�ضية �ضايا واآخرون �ضد تركيا )2008(، حيث وجدت املحكمة انتهاكا للمادة 3 من التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�ضان )من 
الناحيتني املو�ضوعية والإجرائية معا، ولكن فقط بخ�ضو�ص بع�ص املتقدمني(. فاحلكومة، يف هذه الق�ضية، »مل تفلح يف تقدمي حجج 
مقنعة اأو جديرة بالثقة، من �ضاأنها اأن توّفر اأ�ضا�ضا يف�رّش اأو يربّر درجة ما ا�ضتخدم من قوة �ضد املتقدمني الذين اأّكدت تقارير طبية 
اإ�ضاباتهم«. انظر اأي�ضا ق�ضية اإيك�ضي واأوت�ضاك �ضد تركيا )2010(. يف هذه الق�ضية، فاإّن املتقدمني، و50 �ضخ�ضا اآخر تقريبا، �ضاركوا 
يف مرا�ضم الحتفال بذكرى اأحداث »يوم مايو/اأيار الدامي« )1 مايو/اأيار 1977(، حيث قتل 34 �ضخ�ضا يف �ضاحة تق�ضيم يف ا�ضطنبول. 
وجدت املحكمة هنا انتهاكا للمادة 3، )بخ�ضو�ص معاملتهم وحتقيقات ال�رشطة التي تلت ذلك( وللمادة 11 على اأ�ضا�ص اأنهم تعر�ضوا 

ل�ضوء املعاملة على اأيدي عنا�رش ال�رشطة اأثناء تفريق املظاهرة بالقوة.

....
65. ت�ضمل اأعمال ال�رشطة يف املجتمعات الدميقراطية على حماية ممار�ضة 
حقوق  وحتمي  حترتم  اأن  ال�رشطة  على  ولذلك،  الدميقراطية.  الأن�ضطة 
العتقال  من  احلماية  اإلى  واحلركة  والتجمع  التعبري  وحرية  الكلمة  حرية 
اإنفاذ القانون “يف حالة  التع�ضفي والحتجاز والنفي و�ضمان النزاهة يف 
التجمعات غري القانونية التي ل ت�ضاحبها اأعمال العنف، على م�ضوؤويل 
اإنفاذ القانون اأن يتجنبوا ا�ضتخدام القوة، اأو تقييد ا�ضتخدامها اإلى اأدنى 

حد، عند التعذر”

66. عند تفريق التجمعات التي ترتافق مع اأعمال العنف، ل يجوز ا�ضتخدام 
الأ�ضلحة النارية اإل متى اأثبتت الو�ضائل الأقل خطورة عدم جدواها وعند 
النار  اإطالق  يعترب  ول  اخلطرية.  الإ�ضابة  اأو  بالقتل  و�ضيك  تهديد  وجود 
الع�ضوائي باجتاه التجمعات العنيفة اأ�ضلوباً م�رشوعاً اأو مقبول لتفريقها 

على الإطالق.

67. يجب اأن يكون احرتام احلياة واملحافظة عليها على راأ�ص �ضلم اأولويات 
عمل ال�رشطة. وينطوي هذا املبداأ على تطبيقات حمددة ب�ضاأن ا�ضتخدام 

القوة من قبل ال�رشطة.

68. واإذ يُعترب ا�ضتخدام القوة اأمراً ل غنى عنه عند اأداء املهام امللقاة على 
عاتق ال�رشطة ب�ضورة مالئمة – فيما يخ�ص منع اجلرمية اأو اعتقال املجرمني 
ال�رشطة  اأفراد  على  فاإّن  ذلك–  امل�ضاعدة يف  اأو  بهم  امل�ضتبه  املجرمني  اأو 
ل  ممّا  ا�ضتثنائياً،  اإجراًء  القوة  اعتبار  ب�رشورة  القا�ضي  باملبداأ  يلتزموا  اأن 
يجوز ا�ضتخدامه ب�ضكل تع�ضفي. كما يجب اأن تكون القوة امل�ضتخدمة 
متنا�ضبة مع التهديد القائم، واأن ت�ضبب اأقل قدر من الأ�رشار والإ�ضابات، 

ول ي�ضتخدم منها اإل احلد الالزم لبلوغ غاية م�رشوعة، لي�ص اإل.

69. ل يجوز ملوظفي باإنفاذ القانون ا�ضتخدام الأ�ضلحة النارية اأو القوة القاتلة 
�ضد الأ�ضخا�ص اإل يف احلالت التالية: الت�رشف ب�ضورة م�رشوعة “دفاعا عن 
النف�ص اأو للدفاع عن الآخرين �ضد تهديد قائم بالقتل اأو الإ�ضابة اخلطرية 
بالقتل،  التهديد  ذلك  يف  مبا  اخلطورة  �ضديدة  تعترب  جرمية  ارتكاب  ومنع 
واعتقال �ضخ�ص ي�ضكل مثل هذا اخلطر ويقاوم �ضلطة ال�رشطة، اأو منع 
ذلك ال�ضخ�ص من الهرب، وهذا فقط يف احلالت التي ل تثبت فيها جدوى 
الو�ضائل الأقل �رشامة يف حتقيق هذه الأهداف. وكيفما كان الأمر، يجوز 
النارية بق�ضد القتل يف احلالت التي ل  اإلى ا�ضتخدام الأ�ضلحة  اللجوء 

ميكن تفاديها من اأجل احلفاظ على احلياة”.

70. على موظفي اإنفاذ القانون، ا�ضُطّروا اإلى ا�ضتخدام الأ�ضلحة النارية، اأن 
يعّرفوا بهويتهم وي�ضدروا حتذيرا وا�ضحا حول نيتهم ا�ضتخدام الأ�ضلحة 
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النارية، مع مراعاة الوقت الكايف لذلك، ما مل يكن من �ضاأن التقيد بذلك 
اأن يعر�ضهم للخطر، اأو يوؤدي اإلى خطر قتل اأ�ضخا�ص اآخرين اأو اإحلاق �رشر 
ج�ضيم بهم، اأو يعترب غري مالئم ب�ضورة جلية اأو اأْن ل فائدة منه يف الظروف 

املحيطة باحلدث القائم.

71. على م�ضوؤويل اإنفاذ القانون اأن ي�ضمنوا اأّن اأي �ضخ�ص م�ضاب اأو مت�رشر 
يتلّقى املعوناِت وامل�ضاعدات الطبية يف اأقرب وقت ممكن، اإ�ضافة اإلى اإبالغ 

اأقارب ال�ضخ�ص امل�ضاب اأو املت�رشر اأو اأ�ضدقائه املقربني باأ�رشع ما ميكن.
.......

73. يف كل حالة يحدث فيها اإطالق النار، ينبغي اأن يُرفع تقرير بذلك على 
وجه ال�رشعة اإلى ال�ضلطات املخت�ضة )انظر اأي�ضاً الفقرة 89(.

74. يجب اأن ي�ضنف ا�ضتخدام القوة ب�ضكل غري متكافئ كجرمية جنائية. 
ولذلك، يجب التحقيق يف حالت ا�ضتخدام القوة لتحديد مدى متا�ضىها 

مع املبادئ التوجيهية ال�ضارمة ذات ال�ضلة...

اأ�ضا�ضا جلميع حالت ا�ضتخدام القوة  اأن ت�ضكل املبادئ التالية  ينبغي   .176
من قبل ال�رشطة عند حفظها لأمن التجمعات العمومية:

حيثما قد ي�ضتخدم رذاذ الفلفل اأو مواد كيماوية مهيجة �ضواها، ل بد   ·
من و�ضع اإجراءات اإزالة اآثار التلوث بها.240 

املوهنة  الطاقة  وقذائف  اخللبية  الذخرية  ا�ضتخدام  م  يُنظَّ اأن  يجب   ·
وكذلك  دقيقا،  قانونيا  تنظيما    ،)projectiles attenuated energy(
اأو الر�ضا�ص املطاطي، وخراطيم املياه، وغريها  الهراوات البال�ضتيكية 

من الو�ضائل القوية لل�ضيطرة على اجلماهري؛241
ل ينبغي، حتت اأي ظرف كان، ا�ضتخدام القوة �ضد املتظاهرين ال�ضلميني   ·

الذين ل ي�ضتطيعون مغادرة املكان؛ و
عملية  اإطالق  اإلى  تلقائياً  للقوة  ا�ضتخدام  حالة  توؤدي كل  اأن  يجب   ·
املراجعة الفورية ملالب�ضات احلادث. ومن املمار�ضات اجليدة ملوظفي اإنفاذ 
القانون احلفاظ على �ضجل مكتوب ومف�ضل ل�ضتخدام القوة )مبا يف 
ذلك ن�رش الأ�ضلحة( 242. عالوة على ذلك، اإذا اأ�ضفر ا�ضتخدام القوة من 
240 يف ق�ضية اأويا اأتامان �ضد تركيا )2006(، راأت املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان اأنه مل يكن هناك انتهاك للمادة 3، ولكنها وجدت 
اأن هناك انتهاك للمادة 11. وتتعلق هذه الق�ضية بالتجمع دون تقدمي اإخطار م�ضبق )ما بني 40 اإلى 50 م�ضاركا( احتجاجا على خطط 
لل�ضجون نوع »F”. حيث رف�ضت املجموعة التفرق بناًء على طلب ال�رشطة، فا�ضتخدمت ال�رشطة رذاذ الفلفل. ولحظت املحكمة اأن ل 
الغاز امل�ضيل للدموع ول رذاذ الفلفل يعتربان اأ�ضلحة كيماوية يف �ضوء اتفاقية حظر ا�ضتحداث واإنتاج وتخزين وا�ضتعمال الأ�ضلحة 
الكيماوية وتدمري تلك الأ�ضلحة )1993(. كما لحظت اأن رذاذ الفلفل »امل�ضتخدم يف بع�ص الدول الأع�ضاء يف جمل�ص اأوروبا للتحكم 
يف اأمن املظاهرات اأو لتفريقها متى خرجت عن نطاق ال�ضيطرة ...، قد ي�ضفر عن اآثار جانبية مثل م�ضاكل يف اجلهاز التنف�ضي والغثيان 

والقيء والتهيج الخ«.
241  مثال على هذه التوجيهات هو ما اأ�ضدرته دائرة ال�رشطة يف اأيرلندا ال�ضمالية، دليل اخلدمة ب�ضاأن ن�رش واإ�ضدار وا�ضتخدام قذائف 

الطاقة املوهنة )قذائف التاأثري( يف احلالت اخلطرية من الإخالل بالنظام العام، وهو متوفِّر على:
املوهنة  الطاقة  قذائف  ت�ضّمم  “مل  اأنه  على  الوثيقة  هذه  “ن�ضت   .http://www.serve.com/pfc/policing/plastic/aep06.pdf
مت لت�ضتعمل كخيار اأقل فتكا يف احلالت التي يواجه فيها عنا�رش ال�رشطة  لت�ضتخدام كتقنية للتحكم يف احل�ضود ولكنها �ُضمِّ
)يف الفقرة 24 )اأ((. انظر اأي�ضا، جمعية  اأ�ضخا�ضا معتدين �ضواء كانوا معتدين يت�رشفون من تلقاء اأنف�ضهم اأو كجزء من جمموعة” 
http:// :َل يف 16 مايو/اأيار 2005(، متوّفر على العنوان كبار �ضباط ال�رشطة )ACPO( توجيهات ب�ضاأن القذائف املوهنة )AEP(، )ُعدِّ

www.serve.com/pfc/policing/plastic/aep.pdf
انظر كذلك،  وا�ضع.  على نطاق  “القوة”  ينبغي للهيئات تعريف  القاتلة،  242  ل�ضمان اإعداد تقارير �ضاملة ل�ضتخدامات القوة غري 
http://www.ncjrs.gov/pdffiles1/ :على �ضبيل املثال، مبادئ لتعزيز نزاهة ال�رشطة، الوليات املتحدة، وزارة العدل )2001(، متوّفر على

ojp/186189.pdf،   ال�ضفحات 5 و6، الفقرة 7، “ الإبالغ عن ا�ضتخدام القوة”.

جانب موظفي اإنفاذ القانون عن وقوع اإ�ضابات اأو وفيات، فيجب اإجراء 
حتقيق م�ضتقل ومفتوح، و�رشيع وفعال )انظر امل�ضوؤولية وامل�ضاءلة يف 

الفقرات 179 اإلى 184.

اإلى  القانون  اإنفاذ  واأجهزة  احلكومات  ت�ضعى  اأن  مبكان  الأهمية  من   .177
ال�ضتعرا�ص واملراجعة امل�ضتمرة للق�ضايا الأخالقية املرتبطة با�ضتخدام 
املتعلقة  املعايري   243 النا�ضئة.  والتكنولوجيات  النارية  والأ�ضلحة  القوة 
با�ضتخدام الأ�ضلحة النارية واجبة التطبيق على حد �ضواء بخ�ضو�ص 
موؤذية،  تكون  اأن  واملحتمل  احل�ضود  لإدارة  الأخرى  الطرق  ا�ضتعمال 
كالهراوات واخليول والغاز امل�ضيل للدموع ومواد كيميائية اأخرى وخراطيم 

املياه.

الق�ضم 15 )2(، القانون الرابع والثالثون ب�ضاأن ال�رشطة، هنغاريا:

اأو  ال�رشطة  تدابري  �ضمن  واملنا�ضبة  املمكنة  اخليارات  من  العديد  بني  من 
اإلى  ويوؤدي  يكون فعال  الذي  اخليار  ذلك  ال�ضغط، يجب تف�ضيل  اأ�ضكال 

تقييد اأقل اأذى اأو �رشر لل�ضخ�ص املعني.

 :1 الأمريكية(  العدل  )وزارة  ال�رشطة  نزاهة  لتعزيز  مبادئ  من:  مقتطف 
ال�ضيطرة على  اأحيانا  ال�رشطي  يتعني على  اأنه  ال�رشطة  اأعمال  تقت�ضي 
�ضخ�ص عدواين اأو عنيف اأو يبدي مقاومة، وذلك من اأجل اعتقاله اأو حلماية 
خطر  من  النا�ص  عامة  من  اأ�ضخا�ص  اأو  اآخرين  �رشطة  عنا�رش  اأو  �رشطي 
ما  مبقدار  اإل  القوة  ال�رشطة  عنا�رش  ي�ضتخدم  ل  اأن  ينبغي  و�ضيك.  �رشر 
احلادث على نحو فعال، حلماية حياة  لل�ضيطرة على  هو �رشوري ومعقول 
ال�رشطة وغريهم [...] وعندما يكون ا�ضتخدام القوة معقول و�رشورياً ينبغي 
من  ت�ضاعدية  �ضل�ضلة  ا�ضتخدام  ممكن،  حد  باأق�ضى  ال�رشطة،  لعنا�رش 
اخليارات تدريجياً وعدم اللجوء اأول اإلى الو�ضائل الأكرث �ضدة وحزماً ما مل 
يتقرر اأن م�ضتوى اأقل �ضدة لن يكون اأو مل يكن كافياً. وت�ضمل م�ضتويات 
اأوامر  يلي:  ما  القانون  اإنفاذ  وكالة  يف  عادة  تدرج  اأن  ينبغي  التي  القوة 
اأخرى ذات  �ضفهية وا�ضتخدام الأيدي ومواد كيميائية  والع�ضا واأ�ضلحة 

التاأثري والكالب والأعرية دون القاتلة والقوة القاتلة.

يجب اأن تبقى �ضيا�ضات الأمن العام وبرامج التدريب قيد ال�ضتعرا�ص   .178
ل�ضتيعاب الدرو�ص امل�ضتفادة كما ينبغي توفري دورات تن�ضيطية منتظمة 
نطاق  اأو�ضع  على  املعايري  هذه  تعميم  وينبغي  القانون.  اإنفاذ  مل�ضوؤويل 
ممكن، كما ينبغي اأن تُراَقب �ضبل تطبيقها من قبل م�رشف م�ضتقل له 

�ضالحيات التحقيق ل�ضتلزام ال�ضهود والوثائق وين�رش تقارير دورية.
243  املبادئ الأ�ضا�ضية لالأمم املتحدة ب�ضاأن ا�ضتخدام القوة والأ�ضلحة النارية من جانب موظفي اإنفاذ القانون”، الفقرة 1. وانظر اأي�ضا، 

على �ضبيل املثال، ق�ضية �ضيم�ضك واآخرون �ضد تركيا )2005(، الفقرة 91 .
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امل�سوؤولية القانونية وامل�ساءلة

اأي  عن  للم�ضاءلة  خا�ضعني  القانون  اإنفاذ  م�ضوؤولو  يكون  اأن  ينبغي   .179
ق�ضور يف الوفاء بالتزاماتهم الإيجابية بحماية احلق يف حرية التجمع 
اإلى  اأي�ضاً  اأن متتد امل�ضاءلة  ال�ضلمي وتي�ضريه. عالوة على ذلك، ينبغي 
الدولة:  عن  نيابة  يت�رشفون  الذين  الأفراد  اأو  اخل�ضو�ضية  املوؤ�ض�ضات 
الدولة  �ضلطات  “ت�ضرت  اأن  الإن�ضان  الأوروبية حلقوق  املحكمة  راأت  لقد 
املتعاقدة اأو تواطوؤها يف اأعمال الأفراد اخلا�ّضني، التي تنتهك ما ن�ضت 
عليه التفاقية الأوروبية من حقوق الغري من الأفراد اخلا�ضعني لوليتها، 

قد ينطوي على م�ضوؤولية تلك الدولة مبوجب التفاقية. 244
ينبغي اأن يراقب عن كثب مدى امتثال م�ضوؤويل اإنفاذ القانون للمعايري   .180
اآلية  املمار�ضات وجود  الإن�ضان.245  ومن ح�ضن  اخلا�ضة بحقوق  الدولية 
ال�رشطة  عمليات  جميع  عن  تقارير  وتقدمي  ملراجعة  م�ضتقلة  رقابة 
العمومية.  بالتجمعات  يتعلق  فيما  للجدل  واملثرية  النطاق  الوا�ضعة 
ففي ايرلندا ال�ضمالية، على �ضبيل املثال، اأجنز خرباء حقوق الإن�ضان من 
الروتيني جلميع  الر�ضد  ال�رشطة( عملية  ال�رشطة )جمل�ص  رقابة  هيئة 
املثرية  التجمعات  بخ�ضو�ص  ال�رشطة  بعمليات  ال�ضلة  ذات  العنا�رش 
اآلية ل�ضتالم ال�ضكاوى عن عمل ال�رشطة يف  اإن�ضاء  للجدل.246 ينبغي 
حالة غياب مثل هذه الآلية يف البلد، وتكون حتت ت�رشفها �ضل�ضلة من 
ال�ضالحيات القانونية. ويف بع�ص احلالت، قد يكون اأي�ضا دور يف الر�ضد 
للجنة الأوروبية ملناه�ضة التعذيب وغريه من �رشوب املعاملة اأو العقوبة 

القا�ضية اأو الالاإن�ضانية اأو املهينة.247

244  ق�ضية �ضولومو واآخرون �ضد تركيا )2008(، الفقرة 46.
245  اأُجريت يف عدد من الدول )مبا فيها هنغاريا وال�ضويد ومولدوفا واململكة املتحدة( حتقيقات رفيعة امل�ضتوى يف عقب �ضوء ا�ضتخدام 
�ضالحيات ال�رشطة خالل املظاهرات العمومية. �ضّددت تو�ضياتها، من بني اأمور اأخرى، على اأهمية ت�ضييق مفهوم القوة ب�ضكل �ضارم 
انظر، على �ضبيل املثال، مالحظة 7، والتدريب ال�ضارم ملوظفني اإنفاذ القانون. انظر، تقرير جلنة اخلرباء اخلا�ضة حول املظاهرات واأعمال 
ال�ضغب يف ال�ضوارع وتدابري ال�رشطة يف �ضبتمرب واأكتوبر 2006 : ملخ�ص ا�ضتنتاجات وتو�ضيات بوداب�ضت: فرباير 2007، متوّفر على 

العنوان : 
http://www.gonczolbizottsag.gov.hu/jelentes/gonczolbizottsag_jelentes_eng.pdf، اللجنة امل�ضرتكة حلقوق الإن�ضان، الإبانة 
7، كبري مفت�ضي  اأعاله، مالحظة  املذكور  ال�ضابق.  املرجع   )1 )املجلد  الحتجاج  الإن�ضان عند �ضبط  نهج حقوق  احلقوق:  احرتام  عن 
ال�رشطة ل�ضاحبة اجلاللة، املرجع ال�ضابق. املذكور اأعاله مالحظة 211 . ويف مولدوفا، يف اأعقاب اأعمال العنف التي وقعت يف املظاهرات 
لت جلنة برملانية للتحقيق يف اأ�ضباب اأحداث اأبريل/ني�ضان واآثارها. تاألفت  ذات ال�ضلة بالنتخابات يف 6 و7 اأبريل/ني�ضان 2009 ، �ُضكَّ
اللجنة من النواب وممثلي املجتمع املدين. وفح�ص تقريرها ال�ضامل رد ال�رشطة خالل املظاهرات وبعدها وقّدم عددا من التو�ضيات التي 

تهدف اإلى حت�ضني ممار�ضات ال�رشطة يف مولدوفا.
http://www.nipolicingboard.org.uk/index/publications/human-rights-publications/ انظر  التفا�ضيل،  من  ملزيد   246

 content-previous_hr_publications.htm
247 انظر على �ضبيل املثال، تقرير جلنة مناه�ضة التعذيب عن الزيارة التي قامت بها الى اإيطاليا عام 2004، ون�رش يف 17 اأبريل/ني�ضان 
2006، ب�ضاأن الأحداث التي وقعت يف نابويل يوم )17 مار�ص 2001( ويف ِجْنوة ) من 20 اإلى 22 يوليو/متّوز 2001(، والإجراءات املتخذة رّدا على 
التّهامات ب�ضوء املعاملة التي وُّجهت اإلى اأجهزة اإنفاذ القانون. وذكرت جلنة مناه�ضة التعذيب اأنها تريد “احل�ضول على معلومات 
مف�ضلة عن التدابري التي اتخذتها ال�ضلطات الإيطالية ملنع تكرار حوادث مماثلة يف امل�ضتقبل )تتعّلق، مثال، باإدارة �ضل�ضلة وا�ضعة من 

عمليات حفظ النظام وتدريب املوظفني الإ�رشايف والعملياتي والر�ضد واأنظمة التفتي�ص(”.

وعند تلقي �ضكوى متعلقة ب�ضلوك موظف اإنفاذ القانون اأو يف حالة   .181
لأعمال  نتيجة  للحياة  فقدانه  اأو  خطرية  باإ�ضابة  ما  �ضخ�ص  اإ�ضابة 
موظفي اإنفاذ القانون، ل بد من اإجراء “حتقيق ر�ضمي فعال”.248 وينبغي 
الفعال  التنفيذ  �ضمان  حتقيق  اأي  من  الأ�ضا�ضية  الغاية  تكون  اأن 
ويف  اجل�ضدية،  وال�ضالمة  احلياة  احلق يف  التي حتمي  الوطنية  للقوانني 
اأجل  من  وذلك  الهيئات،  اأو  الدولة  موظفي  تخ�ص  التي  احلالت  تلك 
حتت  وقعت  ج�ضدية  اإ�ضابات  اأو  وفاة  حالت  عن  م�ضاءلتهم  �ضمان 
م�ضوؤوليتهم. وقد يختلف �ضكل التحقيق املطلوب لبلوغ تلك الأهداف 

ح�ضب للمالب�ضات القائمة. 249

ويف حالة ا�ضتخدام القوة ب�ضكل غري م�ضموح به قانوناً اأو كان مقدار   .182
القوة امل�ضتخدمة اأكرب مما هو �رشوري يف الظروف القائمة، على م�ضوؤويل 
اإنفاذ القانون حتّمل امل�ضوؤولية املدنية و/اأو اجلنائية، ف�ضال عن الإجراءات 
التاأديبية. 250 وينبغي كذلك اأن يكون موظفو اإنفاذ القانون م�ضوؤولني عن 
عدم بالتدخل متى كان من �ضاأن التدخل كهذا اأن يحول دون ا�ضتخدام 

امل�ضوؤولني للقوة املفرطة.

ل يحتاج مقدم �ضكوى على انتهاك حقه يف احلياة اإل اإلى اإظهار كون   .183
وبو�ضعها يف ظل  ومعقول  متوقعا  كان  ما  تفعل كل  ال�ضلطات مل 
م�ضوؤويل  �ضد  اتهامات  ترفع  وحيث   251 اخلطر.  لتفادي  معينة  ظروف 
اأو املهينة  اأو الالاإن�ضانية  اإنفاذ القانون فيما يتعلق باملعاملة القا�ضية 
“تدقيقاً  �ضتجري  الإن�ضان  حلقوق  الأوروبية  املحكمة  فاإّن  التعذيب،  اأو 
�ضامال على وجه اخل�ضو�ص حتى واإن كانت بع�ص الإجراءات والتحقيقات 

الوطنية قد متّت يف هذا ال�ضدد”.252

248  انظر ق�ضية ماّكان واآخرين �ضد اململكة املتحدة )1995(، الفقرة 161؛ كايا �ضد تركيا )1998(، الفقرة 105؛ ق�ضية كيلي واآخرين 
�ضد اململكة املتحدة )2001(، الفقرة 94؛ ق�ضية �ضانغان �ضد اململكة املتحدة )2001(، الفقرة 88؛ وق�ضية الأردن �ضد اململكة املتحدة 
)2001(، الفقرة 105؛ وق�ضية ماّكري �ضد اململكة املتحدة )2001(؛ الفقرة 111، وق�ضية ماْك�ضني �ضد اململكة املتحدة )2002(، الفقرة 
اأطلقوا النار على  اأفراد قوات الأمن الذين  94. انظر اأي�ضا ق�ضية غولك �ضد تركيا )1998(، حيث قتل ابن مقدم ال�ضكوى من قبل 
املتظاهرين العزل، خالل مظاهرة عفوية غري مرخ�ص لها، لإجبارهم على التفرق. هنا وجدت املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان انتهاكا 
ب�ضدد هذه  �ضامل  يجر حتقيق  )ب( مل  اإطالقا«،  »�رشوريا  يكن  ومل  متنا�ضب  غري  القوة  ا�ضتخدام  كان  )اأ(  اأ�ضا�ضني:  على   2 للمادة 
املالب�ضات. ذكرت املحكمة اأن »ل انت�ضار املواجهات امل�ضلحة العنيفة ول ارتفاع ن�ضبة الوفيات ميكن اأن يحل حمل اللتزام مبوجب املادة 
اأو مظاهرة  اأ�ضفرت عنها ال�ضتباكات التي كانت قوات الأمن طرفا فيها،  2 ل�ضمان اإجراء حتقيق فعال وم�ضتقل يف الوفيات التي 
مهما كانت غري قانونية، كما هو ال�ضاأن يف هذه الق�ضية.« الفقرة 81. يف ق�ضية �ضايا واآخرون �ضد تركيا )2008(، مت وقف م�ضرية 
نقابة عمال قطاع ال�ضحة يف يوم عيد العمال، وكانت ماأذونا لها من قبل ال�رشطة ثّم ُفرَِّقْت بالقوة. ونُِقَل مقدمو ال�ضكوى اإلى احلجز 
واأطلق �رشاحهم يف اليوم التايل. واعتربت املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان اأنه كان هناك ف�ضل يف اإجراء حتقيق فّعال وم�ضتقّل يف 
اتهامات ب�ضوء املعاملة »املجال�ص الإدارية«، يف هذه احلالة، مل تكن م�ضتقلة اإذ كان يراأ�ضها املحافظون وكانت تتاألف من ممثلني حمليني 

عن ال�ضلطة التنفيذية وم�ضوؤول تنفيذي مرتبط بقوات الأمن نف�ضها قيَد التحقيق.
249  ق�ضية كيلي واآخرين �ضد اململكة املتحدة )2001(، الفقرة 94؛ ق�ضية �ضانغان �ضد اململكة املتحدة )2001(، الفقرة 88؛ ق�ضية 

الأردن �ضد اململكة املتحدة )2001(، الفقرات 107 و115؛ ق�ضية ماك�ضني �ضد اململكة املتحدة )2002(، الفقرة 94.
250  جدير بالذكر، على �ضبيل املثال، اأن بعد  لقاء جمموعة الثماين يف ِجْنوة، بت�ضع �ضنوات، يف 2001، راأت حمكمة ال�ضتئناف/التمييز 

الإيطالية اأّن عددا من ال�ضباط ال�ضامني مذنبون بانتهاك حقوق الإن�ضان �ضّد حمتجني.  
251   ق�ضية عثمان �ضد اململكة املتحدة )1998(، الفقرة 116.

252  ق�ضية اأغول �ضد اأذربيجان )2009(، الفقرة 99.
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ينبغي اأن تت�ضمن القوانني اجلنائية الوطنية تعريفات حمددة مل�ضطلحات   .184
مثل “الدفاع عن النف�ص” والتي ترتتب عنها اإجراءات قانونية هامة )مثل 
اختبار العقالنية، ومتطلبات اإثبات اأن هجوما كان فعليا اأو و�ضيكاً، واأنه 

مل يكن هناك من رد اآخر اأقل �ضدة.

ملوؤمتر  التابع  الإن�ضاين  البعد  ب�ضاأن  مو�ضكو  موؤمتر  لجتماع  الفقرة21.2  
منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا، 1991

يُهاُب بالدول امل�ضاركة يف منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا اأن “ت�ضمن اأن 
عمليات اإنفاذ القانون خا�ضعة للمراقبة الق�ضائية، واأن يخ�ضع موظفو 
اإنفاذ القانون للم�ضاءلة عن هذه الأفعال، واأن ميكن ل�ضحايا هذه الأعمال 
اأنها  بحكم  املحلي،  للقانون  وفقا  عنها  التعوي�ضات  تلقي  اإلى  ال�ضعي 

انتهاك لاللتزامات املذكورة اأعاله”.

القوة  ا�ضتخدام  ب�ضاأن  املتحدة  لالأمم  الأ�ضا�ضية  املبادئ  من   7 الفقرة 
ت�ضمن  اأن  ينبغي  القانون  اإنفاذ  موظفي  جانب  من  النارية  والأ�ضلحة 
والأ�ضلحة  للقوة  امل�ضيء  اأو  التع�ضفي  ال�ضتخدام  معاقبة  احلكومات 
باعتبار ذلك جرمية جنائية مبوجب  القانون  اإنفاذ  النارية من قبل موظفي 

قوانينها.

مقتطف من تقرير اللجنة اخلا�ضة للخرباء ب�ضاأن املظاهرات واأعمال ال�ضغب 
يف ال�ضوارع واإجراءات ال�رشطة، �ضبتمرب- اأكتوبر 2006، يف بوداب�ضت، املجر 
)فرباير/�ضباط 2007( يف النقطة 11 تو�ضي اللجنة باأن ت�ضوغ احلكومة 
م�رشوع قانون ي�ضمن اإمكانية النت�ضاف القانوين جراء اإجراءات مكافحة 
اأو  فردي  بت�رشف  ال�رشطة  رجال  قيام  حالة  يف  اأو  القانونية  غري  ال�ضغب 

جماعي ينتهك مقت�ضى التنا�ضبية. 2

1. م�سوؤولية املنظم

املنظم 

املنظم �ضخ�ص اأو اأ�ضخا�ص ذوو امل�ضوؤولية الرئي�ضية عن التجمع. فيمكن   .185
تعريف املنظم باعتباره ال�ضخ�ص الذي يقدم ا�ضمه بالإخطار امل�ضبق. 
وكما ورد يف الفقرة 127، ميكن اأي�ضا األ يكون للتجمع اأي منظم قابل 

للتحديد.
 

املادة 5، قانون حول التجمع العمومي مونتينيغرو )2005(

منظم التجمع ال�ضلمي هو اأي كيان قانوين اأو اعتباري )امل�ضار اإليه لحقا 
كـ: املنظم( يقوم، وفقا لهذا القانون، بتنظيم جتمع �ضلمي ويقيمه وي�رشف 
عليه. كما ميكن اأن يقام جتمع �ضلمي، مبوجب الفقرة 1 من هذه املادة، من 

قبل جمموعة من املواطنني، اأو اأكرث من كيان قانوين واحد.

ينبغي ملنظمي التجمعات التعاون مع اأجهزة اإنفاذ القانون ل�ضمان اأن   .186
ميتثل امل�ضاركون يف جتمعاتهم للقانون و�رشوط اأي اإخطار مقدم. ينبغي 
اأي  تنظيم  يف  التحديد،  وجه  على  امل�ضرتك،  من  بخ�ضو�ص  التو�ضيح 
جتمع، وميكن افرتا�ص اأن اجلهة املنظمة الر�ضمية هي �ضخ�ص اأو اأ�ضخا�ص 
قد اأعطوا اأ�ضماءهم يف اإخطار م�ضبق. ومن غري الالزم اأن يتعلق الأمر 
اأو  اأفراد  من  جلنة  تكون  اأن  املثال،  �ضبيل  على  فيمكن،  قانوين؛  بكيان 

منظمة غري ر�ضمية )انظر اأي�ضاً الفقرات 53 و105 و106 اأعاله(.253

�سمان الطبيعة ال�سلمية للتجمع – مبادئ ح�سن املمار�سات
 

التخطيط قبل احلدث مع م�ضوؤويل اإنفاذ القانون: حيثما كان ذلك ممكناً،   .187
من املمار�ضات اجليدة للمنظم التفاق مع م�ضوؤويل اإنفاذ القانون حول 
احلدث.  قبل  ما  العامة  ال�ضالمة  تدابري  واتخاذ  الأمنية  الرتتيبات  و�ضع 
ميكن ملثل هذه املناق�ضات، على �ضبيل املثال، تغطية ترتيبات امل�رشفني 
وت�ضليط  املواقع  واختيار  واحلجم،  اأدناه(   196 اإلى   191 الفقرات  )انظر 
على  املناق�ضات  تركيز  ميكن  كما  ال�رشطة.  عنا�رش  ن�رش  على  ال�ضوء 
خطط الطوارئ ملواقع حمددة )مثل الن�ضب التذكارية، وو�ضائل النقل 
اأو مواقع خطرة( اأو على ان�ضغالت خا�ضة من جانب ال�رشطة اأو املنظم 
اأو املنظمني. على �ضبيل املثال، قد يخ�ضى املنظم اأن يعترب امل�ضاركون 
الوجود الكثيف لل�رشطة يف موقع معني كمواجهة بال داع، وبالتايل قد 

يُطلب من ال�رشطة اأن تتوارى قليال. 

املادة 30، قانون ب�صاأن التجّمع العمومي )2004( �صلوفينيا

م�صاعدة ال�رضطة

فيما يتعلق بطبيعة اجتماع اأو حدث اأو فيما يخ�ّص الظروف التي يجري 
ال�رشطة  تدابري  تكون  باأن  احتمال  هناك  احلدث...،  اأو  الجتماع  عقد  فيها 
�رشورية، فاإن على ال�رشطة، وبالتفاق مع املنظم، اأن حتدد عدد اأفراد ال�رشطة 
ال�رشوريني للم�ضاعدة يف احلفاظ على النظام العام �ِضْمن جتمع اأو حدث. 

ويف حالة كهذه، يجب على كبار �ضابط ال�رشطة التو�ضل اإلى اتفاق مع
253  على �ضبيل املثال، ق�ضية املنظمة املقدونية املتحدة لندين واإيفانوف �ضد بلغاريا )2005(.
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املن�ضو�ص عليها يف  التعاون. يف احلالت  اأو احلدث بطريقة  التجمع  قائد 
الفقرة ال�ضابقة، تلتزم اجلهة املنظمة للتجمع اأو احلدث اأي�ضاً بالتعاون مع 
ال�رشطة ب�ضاأن التخطيط لتدابري للحفاظ على �ضالمة التجمع اأو احلدث.

من خارج منطقة منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا، يقدم الت�رشيع يف   .188
جنوب اأفريقيا منوذجاً مفيدا عن ح�ضن املمار�ضة من حيث اأنه يقت�ضي 
ال�رشطة  من  كل  واجبات  يف�ضل  عليه  موقع  عقد  وجود  بالتحديد 

واملتظاهرين وم�ضوؤولياتهم.

قانون تنظيم التجمعات، رقم 205 )1993( جنوب اأفريقيا

ين�ص القانون على اأن املمار�ضة ال�ضلمية للحق يف التجمع هو م�ضوؤولية 
م�ضرتكة بني مقيم )منظم( لهذا احلدث، وبني عن�رش معتمد من ال�رشطة 
وموظف م�ضوؤول من ال�ضلطة املحلية. وت�ضكل هذه الأطراف الثالثة معاً 
“مثلث ال�ضالمة” مع م�ضوؤوليتهم امل�ضرتكة ل�ضمان الأمن وال�ضالمة عند 
الأحداث العمومية. واإّن جناح مثلث ال�ضالمة اأ�ضا�ُضه التخطيط اجلماعي 
والتن�ضيق بني الأطراف الثالثة وال�ضتعداد للتفاو�ص والت�ضوية عند ن�ضوء 

اخلالفات. 3

تقييم املخاطر: يتعني على املنظمني –بالتعاون مع وكالت اإنفاذ القانون   .189
يف  النظر  والإ�ضعاف(-  الإطفاء  جهاز  )مثل  الأمن  اأجهزة  من  وغريها 
املخاطر املحتملة الناجمة عن جتمعهم، ودرا�ضة كيفية التعامل معها 
اإذا ما حتققت. ومع ذلك، فاإن الفر�ص قانونا لوجوب اإجراء تقييم اإلزامي 
داع  بال  قد  الطلق،  الهواء  يف  العمومية  التجمعات  جميع  ملخاطر 
ي�ضبب قيام نظام قانوين بريوقراطي ومعقد من �ضاأنه احليلولة دون متتع 

اجلماعات والأفراد بحريتهم يف التجّمع ال�ضلمي.

القانون:  اإنفاذ  م�ضوؤويل  من  قانونية  لتوجيهات  الن�ضياع  م�ضوؤولية   .190
اإلزام املنظمني )ف�ضال عن امل�ضاركني( قانونا  باإمكان قانون التجمعات 
بالن�ضياع لأوامر م�رشوعة �ضادرة عن مل�ضوؤويل اإنفاذ القانون. وقد ينطوي 
المتناع عن ذلك على امل�ضوؤولية القانونية )انظر الفقرتني 197 و198(.

اإدارة امل�رشفني على التجمعات

امل�رشفون اأفراد ي�ضاعدون منظمي التجمع يف اإدارة احلدث. وقد تن�ص القوانني   .191
التي حتكم حرية التجمع على اإمكانية دعم املنظمني من قبل م�رشفني 
متطوعني. 254 وعلى �ضبيل املثال، فبينما من �ضاأن ال�رشطة ال�ضطالع 
اأدوارا  يحدد   )2009( املعدلة  ب�ضيغته   ،)1997( واملظاهرات يف جمهورية جورجيا  التجمع  254 على �ضبيل املثال، املادة 3، قانون حول 

منف�ضلة لـ “كبري امل�ضوؤولني”، “الأمني”، “املنظم”، و”الأ�ضخا�ص امل�ضوؤولني”.

اأن  التجمعات  مبنظمي  يهاُب  العام،  الأمن  عن  ال�ضاملة  بامل�ضوؤولية 
ين�رشوا م�رشفني اأثناء جتمعات كبرية اأو مثرية للجدل. امل�رشفون اأ�ضخا�ص 
يعملون بالتعاون مع منظمي التجمع ولهم م�ضوؤولية ت�ضهيل احلدث 

وامل�ضاعدة على �ضمان امتثاله لأية قيود فر�ضها القانون.

لي�ضت للم�رشفني �ضالحيات موظف اإنفاذ القانون، ول ميكنهم ا�ضتخدام   .192
القوة، واإمنا ينبغي، بالأحرى، اأن ي�ضعوا اإلى احل�ضول على تعاون امل�ضاركني 
الطماأنينة  يوفر  اأن  لوجودهم  وميكن  الرتغيب.  طريق  عن  التجمع  يف 
امل�رشفني  فدور  للحدث.  املزاجية  احلالة  �ضبط  على  وي�ضاعد  للجمهور 
واملعلومات  بالتو�ضيحات  وتزويده  العام  الراأي  توجيه  هو  الأ�ضا�ضي 
لتحديد املخاطر املحتملة قبل التجمع واأثناءه. ويف حالت الإخالل بالأمن 
العام، على امل�رشفني )واملنظمني( اإبالغ امل�ضوؤولني املعنيني باإنفاذ القانون 
عن ذلك على وجه ال�رشعة. وعلى اأجهزة اإنفاذ القانون اأن تعمل ب�رشاكة 
مع امل�رشفني على احلدث، وينبغي لكل طرف اأن يفهم دوره يف التجمع 

فهما وا�ضحا.

التدريب والإحاطة وا�ضتخال�ص املعلومات: يجب اأن يتلقى امل�رشفون تدريبا   .193
)وينبغي  التجمع  انعقاد  �ضاملة قبل حدوث  اإعالمية  واإحاطة  منا�ضبا 
يقام  التي  باملنطقة  جغرافية  معرفة  على  امل�رشفون  يكون  اأن  خا�ضة 
فيها التجمع(، واإن من م�ضوؤوليات املنظمني تن�ضيق عمليات امل�رشفني. 
ويف حالة اأحداث اأكرب، ينبغي حتديد ت�ضل�ضل هرمي وا�ضح لعملية �ضنع 
القرار ويتعني على امل�رشفني التوا�ضل مع بع�ضهم البع�ص ومع املنظمني 
يف جميع الأوقات خالل �ضري التجمع. وكما هو احلال مع م�ضوؤويل اإنفاذ 
القانون )اأنظر الفقرة 170( من املهم اأن يعقد امل�رشفن –جنبا اإلى جنب 
مع منظمي احلدث- اجتماعا وا�ضع النطاق يف مرحلة ما بعد احلدث 

ل�ضتخال�ص املعلومات والتقييم، وذلك بعد كل جتمع غري روتيني.

حتديد الهوية:  من املحّبذ اأن ميكن التعرف على امل�رشفني بو�ضوح )على   .194
�ضبيل املثال، من خالل ارتدائهم �ِضدارات اأو �ضرتات اأو �ضارات اأو باندات 

اليد(.

مطلب الإ�رشاف على جتمعات معينة: قد يكون من امل�رشوع يف بع�ص   .195
الظروف اأن ي�ضرتط على املنظمني توفري حّد معني من الإدارة لتجمعهم. 
تقييم  لوجود  نتيجة  اإل  ال�رشط  هذا  مثل  فر�ص  يجب  فال  ذلك،  ومع 
حمدد، ولي�ص افرتا�ضيا على الإطالق واإل فاإن من املرجح اأن ينتهك مبداأ 
ل  امل�رشفني  قبل  من  الإدارة  بتوفري  مطلب  اأي  اأن  كما   255 التنا�ضبية. 
ينتق�ص باأي �ضكل من اللتزام الإيجابي من الدولة بتوفري ترتيبات حفظ 
255  انظر على �ضبيل املثال، املحكمة الد�ضتورية جلمهورية لتفيا، احلكم يف هذه الق�ضية رقم 0106-03-2006 )23 نوفمرب/ت�رشين 
الأول 2006(، )الفقرة 34.4 ( )الرتجمة النكليزية(: “... �رشط تعيني قوات اإ�ضافية للحفاظ على النظام العام يف جميع احلالت، عندما 

يكون ن�ضاط هذه العملية ال�ضلمية مهددا باخلطر، فاإنه يتجاوز نطاق واجب التعاون من قبل ال�ضخ�ص”.
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الأمن مبوارد كافية. فامل�رشفون لي�ضوا بديال عن وجود كاف من موظفي 
اإنفاذ القانون ول اأجهزة تطبيق القانون التي ت�ضلع بامل�ضوؤولية الكاملة 
ميكنها  امل�رشفني  قبل  من  الفعالة  الإدارة  اأن  �ضوى  العام.  الأمن  عن 
امل�ضاعدة على تقلي�ص احلاجة اإلى ح�ضور كثيف لل�رشطة اأو اجلي�ص يف 

التجمعات العمومية.

جرت العادة يف بع�ص الق�ضاءات على اأن يعهد اإلى م�رشفني حمرتفني اأو   .196
�رشكات اأمن خا�ضة، تُ�ضتاأجر لتوفري خدمات الإ�رشاف على  التجمعات. 
ولكن ل ينبغي اأبدا اأن يوجد اإلزام قانوين للمنظمني بدفع مال مقابل 
ترتيبات الإ�رشاف. اإن فر�ص مثل هذه التكاليف من �ضاأنه اأن يقو�ص جديا 
اجلوهر الأ�ضا�ضي حلرية التجمع ويقو�ص اأ�ضا�ص م�ضوؤولية الدولة ب�ضدد 

جوهرها يف توفري املنا�ضب من خدمات ال�رشطة.

امل�سوؤولية القانونية

معقولة  جهود  بذل  م�ضوؤولية  وامل�رشفني  املنظمني  عاتق  على  تقع   .197
اإل  �ضلمية  جتمعاتهم  اأن  من  والتاأكد  القانونية  للمقت�ضيات  امتثال 
اأنه ل ينبغي اعتبارهم م�ضوؤولني عن الإخفاق يف اأداء م�ضوؤولياتهم اإذا 
ما بذلوا جهوداً معقولة للقيام بذلك. كما ل يجب اأن يكون املنظمون 
م�ضوؤولني عن ت�رشفات الأفراد امل�ضاركني يف التجمع اأو امل�رشفني الذين 
يخرج ت�رشفهم عن اأحكام و�رشوط التوجيهات اخلا�ضة بهم. 256 وينبغي 
عو�ص ذلك اأن تن�ضاأ امل�ضوؤولية وامل�ضاءلة الفردية لأي م�ضارك اأو م�رشف 
ملوظفي  القانونية  التوجيهات  تنفيذ  ف�ضله يف  اأو  جنحة  ارتكابه  عن 

اإنفاذ القانون.

اأّن  اإل  التاأمني على امل�ضوؤولية العامة للحدث.  قد يرغب املنظمون يف   .198
اأّي �رشط من  اأّن  ذلك  التجمع،  يكون �رشطا حلرية  اأن  ينبغي  التاأمني ل 
وعالوة  التجمع.  بحرية  التمتع  يعوق  متنا�ضب  غري  اأثر  له  القبيل  هذا 
على ذلك، اإذا تردى التجمع اإلى الإخالل بالأمن العام ب�ضكل جدي، فمن 
م�ضوؤوليات الدولة –ولي�ص املنظمني اأو حتى امل�رشفني على احلدث- احلد 
حتميل  الأحوال  من  حال  اأي  يف  ينبغي  ول  عنه.  الناجمة  الأ�رشار  من 

منظمي جتمع �رشعي و�ضلمي امل�ضوؤولية عن الفو�ضى واإزعاج الآخرين.

مراقبة حرية التجمع ال�سلمي

ي�ضكل احلق يف متابعة التجمعات العمومية جزًءا من احلق العام يف   .199
حرية  يف  للحق  طبيعية  )كنتيجة  املعلومات  من  مزيد  على  احل�ضول 
256  انظر على �ضبيل املثال، املرجع نف�ضه، “اإذا و�ضعت م�ضوؤولية كبرية جدا قبل الن�ضاط اأو خالله اأو حتى بعد الن�ضاط على اجلهة 
املنظمة للن�ضاط... فهوؤلء الأ�ضخا�ص يف وقت لحق، �ضوف ميتنعون عن ا�ضتخدام حقوقهم، خوفا من احتمال العقاب وم�ضوؤوليات 

اإ�ضافية”.

التعبري.( 257 وبهذا ال�ضدد، تكت�ضي ال�ضمانات املكفولة لو�ضائل الإعالم 
اأهمية خا�ضة. 258 اإل اأنه ل ينبغي ح�رش �ضمان حرية متابعة التجمعات 
بل  فح�ضب  الإعالم259  بو�ضائل  املهنيني  الأ�ضخا�ص  كافة  يف  العامة 
حقوق  جمال  يف  النا�ضطني  مثل  اأي�ضاً،  املدين  املجتمع  يف  لغريهم 
الجتماعي  الرقيب  دور  يوؤدون  اأ�ضخا�ضا  اعتبارهم  الذين ميكن  الإن�ضان 

وكذلك للذين يهدفون اإلى امل�ضاهمة يف النقا�ص العام. 260

م�ضادر  من  اأ�ضا�ضيا  م�ضدرا  يوّفر  العمومية  التجمعات  مراقبة  اإن   .200
املعلومات امل�ضتقلة ب�ضاأن ن�ضاطات كل من امل�ضاركني وم�ضوؤويل اإنفاذ 
القانون التي قد تُ�ضتخدم لإعالم النقا�ضات العمومية وتكون اأ�ضا�ضا 
للحوار بني احلكومة وال�ضلطات املحلية وم�ضوؤويل اإنفاذ القانون واملجتمع 

املدين.

املراقبون امل�ستقّلون

ولأغرا�ص هذه املبادئ التوجيهية، يعرَّف املراقبون على اأنهم اأفراد الطرف   .201
اإلى  اأ�ضا�ضا  تهدف  التي  اجلماعات  اأو  جتمع  يف  امل�ضاركني  غري  الثالث 
مراقبة وت�ضجيل الأعمال والأن�ضطة اجلارية يف التجمعات العامة. وقد 
جُترى عمليات املراقبة امل�ضتقلة من قبل منظمات حملية غري حكومية 

257  انظر، على �ضبيل املثال، كا�ضتلز �ضد ا�ضبانيا )1992(، يف الفقرة 43 ؛ ق�ضية ثورغري ثورغري�ضون �ضد اأي�ضلندا )1992( يف الفقرة 63.
 Thorgeir Thorgeirson ضد اململكة املتحدة )1991(، الفقرة 59 )ب(؛� Observer and Guardian 258 انظر على �ضبيل املثال، ق�ضية

�ضّد اأي�ضالندا )1992( �ص. 63.
259 املبادئ التوجيهية للجنة وزراء جمل�ص اأوروبا يف حماية حرية التعبري والإعالم يف اأوقات الأزمات« (التي اعتمدتها جلنة الوزراء يف 26 
�ضبتمرب 2007 يف الجتماع رقم 1005 من نواب الوزراء ) تعّرف »الإعالميني املحرتفني اأو املهنيني«( يف الفقرة 1 )باأنهم »كل من يعمل 
على جمع ومعاملة ون�رش املعلومات املخ�ض�ضة لو�ضائل الإعالم. وي�ضمل هذا امل�ضطلح اأي�ضا امل�ضورين مع الكامريات وامل�ضورين 

الفوتوغراف، ف�ضال عن موظفي الدعم مثل ال�ضائقني واملرتجمني الفوريني«.

260  اعرتفت املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان مرارا باأهمية م�ضاهمة املجتمع املدين يف مناق�ضة ال�ضاأن العام. انظر على �ضبيل املثال، 
ق�ضية �ضتيل وموري�ص �ضد اململكة املتحدة )2005( الفقرة 89 : »... يف جمتمع دميقراطي، جمموعات داعية حتى لو كانت �ضغرية وغري 
ر�ضمية، مثل لندن غرينبي�ص، يجب اأن تكون قادرة على ال�ضتمرار يف اأن�ضطتها على نحو فعال و... توجد م�ضلحة عامة قوية يف متكني 
هذه اجلماعات والأفراد خارج التيار الرئي�ضي للم�ضاهمة يف النقا�ص العام وذلك من خالل ن�رش املعلومات والأفكار حول الق�ضايا التي 
تتعلق بامل�ضلحة العامة...«. انظر اأي�ضا ق�ضية Társaság Szabadságjogokért �ضد هنغاريا )2009(، الفقرة 36 التي اعترب فيها احتاد 

احلريات املدنية الهنغارية قائما بدور »املراقب الجتماعي«.
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اأو مدافعني عن حقوق الإن�ضان،261 اأو مكاتب ا�ضتالم ال�ضكاوى املحلية   
اأو موؤ�ض�ضات حقوق الإن�ضان الوطنية؛ اأو من قبل منظمات دولية حلقوق 
الإن�ضان )مثل هيومن رايت�ص ووت�ص اأو منظمة العفو الدولية( اأو �ضبكات 
اأو  اأوروبا  والتعاون  الأمن  ومنظمة  اأوروبا،  )مثل جمل�ص  دولية  حكومية 
مكتب املفو�ص ال�ضامي لالأمم املتحدة حلقوق الإن�ضان.( 262 لذلك ينبغي 
اأن ي�رشح لهوؤلء الأفراد اأو اجلماعات بالعمل بحرية يف اإطار ر�ضد حرية 

التجمع.

مراقبة التجمعات العمومية ميكن اأن تكون مهمة �ضعبة و�ضوف يُرتَهن   .202
دور املراقبني الدقيق بكيف ومبن قام بن�رشهم. ميكن مثال اأن يعهد اإلى  

املراقبني بالرتكيز على جوانب حمددة من التجمع، من قبيل263 :
قائمة  الدولة  كانت  اإذا  ما  )معاينة  جتمع  خالل  الأمن  على  احلفاظ   ·

بواجباتها الإيجابية مبوجب قانون حقوق الإن�ضان.
ما اإذا دخلت الأطراف يف اتفاق م�ضبق عن كيفية اإجراء جتمع ما؛  ·

ما اإذا فر�ضت اأية قيود اإ�ضافية على جتمع اإبان �ضري احلدث؛  ·
جميع حالت العنف اأو ا�ضتخدام القوة �ضواء من طرف امل�ضاركني اأو   ·

من قبل م�ضوؤويل اإنفاذ القانون؛
التفاعل ما بني امل�ضاركني يف جتمع وبني جتمع م�ضاد؛ و/اأو   ·
�ضلوك اأحد امل�ضاركني يف جتمع متحرك مير مبكان ح�ضا�ص  ·

علىى  متوفر   ،)2010( فرونتالين،  كورريب  الغاز  نزاع  عن  تقرير   – الثقة  انهيار  261  تت�ضمن الأمثلة احلديثة لهذه التقارير ما يلي: 
)2008( مركز دميو�ص،  رو�ضيا  الو�ضع،  ا�ضتعرا�ص  التجمع:  http://www.frontlinedefenders.org/node/2527، وحرية  التايل:  العنوان 
http://article20. حركة ال�ضباب حلقوق الإن�ضان، حركة الدعاوى املدنية غروزا، وجمموعة حقوق الإن�ضان الأقليمية، وهي متاحة على

املبادئ التوجيهية لالحتاد الأوروبي ب�ضاأن املدافعني عن حقوق الإن�ضان لالحتاد الأوروبي:  org . انظر اأي�ضا الفقرة 3 لـ �ضمان احلماية – 
»املدافعون عن حقوق الإن�ضان هم اأولئك الأفراد واجلماعات وهيئات املجتمع الذين يعززون ويحمون حقوق الإن�ضان املعرتف بها عامليا 
واحلريات الأ�ضا�ضية. املدافعون عن حقوق الإن�ضان ي�ضعون اإلى تعزيز احلقوق املدنية وال�ضيا�ضية وحمايتها، زيادة على تدعيم اإحقاق 
اأي�ضا يعززون ويحمون حقوق اأع�ضاء اجلماعات  احلقوق القت�ضادية والجتماعية والثقافية وحمايتها. املدافعون عن حقوق الإن�ضان 
http:// :مثل جمتمعات ال�ضكان الأ�ضليني. التعريف ل ي�ضمل اأولئك الأفراد اأو اجلماعات الذين يرتكبون اأو يروجون للعنف«. متوفر يف
ue.eu.int/uedocs/cmsUpload/GuidelinesDefenders.pdf. عالوة على ذلك، تن�ص املادة 5 “الإعالن املتعلق بحق وم�ضوؤولية الأفراد 
واجلماعات وهيئات املجتمع يف تعزيز وحماية حقوق الإن�ضان املعرتف بها عامليا واحلريات الأ�ضا�ضية” لالأمم املتحدة على ما يلي:” لغر�ص 
تعزيز وحماية حقوق الإن�ضان واحلريات الأ�ضا�ضية، يكون لكل �ضخ�ص احلق، مبفرده وبال�ضرتاك مع غريه، على ال�ضعيدين الوطني والدويل، 
يف: )اأ( اللتقاء اأو التجمع �ضلميا”. راجع اأي�ضا املادتني 6 و 8)2( حيث لحظ مقرر الأمم املتحدة اخلا�ص املعني بحالة املدافعني عن 
حقوق الإن�ضان: “يتجلى على نحو متزايد العمل الجتماعي من اأجل حتقيق احلقوق من خالل العمل اجلماعي والعام ...هذا ال�ضكل من 
اأ�ضكال الحتجاج اأو املقاومة لالنتهاكات اأ�ضبح الأكرث عر�ضة للعرقلة والقمع. العمل اجلماعي حممي يف املادة 12 من الإعالن اخلا�ص 
باملدافعني عن حقوق الإن�ضان الذي يعرتف باحلق يف امل�ضاركة ب�ضكل منفرد اأو بال�ضرتاك مع اآخرين يف “الأن�ضطة ال�ضلمية ملناه�ضة 
انتهاكات حقوق الإن�ضان واحلريات الأ�ضا�ضية، ويخول هوؤلء الذين يقاومون اأو يعار�ضون “الإجراءات التي توؤثر يف التمتع بحقوق الإن�ضان 
باحلماية الفعالة مبوجب القانون الوطني. اقراأ مع املادة 5، مع الإ�ضارة اإلى احلق يف حرية التجمع، واملادة 6 التي تن�ص على حرية احل�ضول 
على املعلومات ون�رشها، فاإن العمل اجلماعي ال�ضلمي هو و�ضيلة م�رشوعة للفت انتباه اجلمهور اإلى امل�ضائل املتعلقة بحقوق الإن�ضان”. 
انظر وثيقة الأمم املتحدة A/HRC/4 / 37 ، مرجع �ضابق، مذكرة 93 ، الفقرة 29 ، متوّفر على املوقع اللكرتوين اأي�ضا منظمة الأمن 
اأوروبا: التحديات واملمار�ضات اجليدة وار�ضو:  اأوروبا: املدافعون عن حقوق الإن�ضان يف منطقة منظمة الأمن والتعاون يف  والتعاون يف 

منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان، )2008(، متوفر على العنوان التايل: 
http://www.osce.org/publications/odihr/2008/12/35711_1217_en.pdf

262  انظر، على �ضبيل املثال، “مذكرة الأمني العام ب�ضاأن املدافعني عن حقوق الإن�ضان: تعزيز وحماية حقوق الإن�ضان: م�ضائل حقوق 
الإن�ضان، تت�ضمن النهج البديل لتح�ضني التمتع الفعلي بحقوق الإن�ضان واحلريات الأ�ضا�ضية، )A/62 / 225 الدورة الثانية وال�ضتون(، 
اأبريل 2006 يف النيبال: “فاإن  الفقرتان 91 و92، وفيما يخ�ص دور املراقبة التي قامت بها مفو�ضية حقوق الإن�ضان خالل احتجاجات 
مفو�ضية حقوق الإن�ضان قد اعرتفت بدور جمال املراقبة باعتباره عن�رشا اأ�ضا�ضيا يف احتواء انتهاكات حقوق الإن�ضان وعلى توثيق تلك 
التي حدثت لأغرا�ص امل�ضاءلة”. انظر كذلك مكتب املفو�ص ال�ضامي حلقوق الإن�ضان، “احتجاجات ابريل: احلقوق الدميقراطية وال�ضتخدام 

املفرط للقوة، نتائج املراقبة والتحقيقات ملكتب املفو�ضية يف النيبال”، كامتاندو، �ضبتمرب 2006.
263   انظر على �ضبيل املثال، Loudes، Christina، دليل املالحظات عن م�ضريات الفخر بروك�ضل:)ILGA – اأوروبا(، يونيو/حزيران 
2006(، انظر اأي�ضا Prestholdt، Jennifer، الأدوات املاألوفة، الق�ضايا النا�ضئة: التكيف التقليدي ملراقبة حقوق الإن�ضان اإلى الق�ضايا 
والنكليزية على  والقريغيزية  والأوكرانية،  والبولندية  الرو�ضية  باللغات  2004. متوفر  التعذيب،  النا�ضئة مينيابولي�ص: مركز ل�ضحايا 

http://www.newtactics.org/en/FamiliarToolsEmergingIssues :العنوان التايل

من �ضاأن املقررين اأن يدونوا اكت�ضافاتهم من خالل مالحظاتهم يف تقرير   .203
وقد ي�ضتعمل ذلك لإ�ضاءة ق�ضايا تهم �ضلطات الدولة. وهكذا فالقرير 
قبيل  من  م�ضائل  ب�ضاأن  واللتزام  للحوار  كاأ�ضا�ص  ي�ضتعمل  اأن  ميكن 
فعالية القوانني اجلارية واإلى اأي مدى حترتم الدولة التزاماتها الإيجابية 
بحماية حرية التجمع ال�ضلمي. ميكن كذلك اأن ت�ضتعمل تقارير املتابعة 
التن�ضيق مع اجلهات املعنية واملخت�ضة باإنفاذ القانون اأو مع ال�ضلطات 
البلدية وقد ت�ضيء قطاعات يُحتاج فيها اإلى مزيد من التدريب اأو املوارد 

اأو التجهيزات.  
 

لإعالم  مفيدا  م�ضدرا  اأي�ضا  امل�ضتقلة  التنظيمية  التقارير  تكون  قد   .204
اأوروبا و منظمة الأمن والتعاون يف  الهيئات الدولية، من قبيل جمل�ص 
اأوروبا/ مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان والأمم املتحدة، 
)انظر  معني  بلد  وحمايتها يف  الإن�ضان  حقوق  احرتام  مدى  بخ�ضو�ص 

اأدناه امللحق اأ، اإنفاذ املعايري الدولية حلقوق الإن�ضان(.

لقد بلورت منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا برناجما تدريبيا ملراقبة حرية   .205
التجمع جرى ا�ضتخدامه دعما لعمل املدافعني عن حقوق الإن�ضان يف 
عدد من البلدان يف اأوروبا واآ�ضيا الو�ضطى. كما طور مكتب املوؤ�ض�ضات 
الدميقراطية وحقوق الإن�ضان كرا�ضا لأجل مراقبة حرية التجمع، يزيد يف 
بلورة نظرية املراقبة امل�ضتقلة وتطبيقها.264 واجلزء التايل، وقد �ضيغ من 
خالل حزمة التدريب، ي�ضلط ال�ضوء على بع�ضا من امل�ضائل الأخالقية 

لفائدة املراقبني. 

ق�صايا اأخالقية للمراقبني 

املراقبة ن�ضاط قائم على قاعدة اأخالقية ترمي اإلى الرفع من حماية حقوق 
عملهم  نوعية  يف  عالية  مب�ضتويات  املراقبون  ويلتزم  وحمايتها.  الإن�ضان 
ملراجعة  تخ�ضع  ما  عادة  التي  وتقاريرهم  مالحظاتهم  لحرتام  �ضمانا 
دقيقة وقد اقتُبِ�ضت املبادئ التالية من جتارب املراقبني العاملني يف خمتلف 

ال�ضياقات والبيئات:

1. على املراقبني احرتام حقوق الإن�صان جلميع الأطراف.

2. يجب اأن يظهر املراقبون احرتامهم للقانون. وعليهم اأن ميتثلوا للتعليمات 
اأنّه  يغفلوا  ل  اأن  اأي�ضا  وعليهم  الطوارئ.  واأجهزة  ال�رشطة  من  امل�رشوعة 
عند معاينتهم لأن�ضطة غري م�رشوعة )من قبل ال�رشطة اأو املتظاهرين اأو 

�ضواهم( فقد يُطلب منهم الإدلء ب�ضهادة يف ذلك لحقا.

املوؤ�ض�ضات  اأوروبا/مكتب  والتعاون يف  الأمن  وال�ضادر عن منظمة  ال�ضلمي  التجمع  احلرية يف  دليل على مراقبة  اأي�ضا،  انظر    264
الدميقراطية وحقوق الإن�ضان، من�ضور قيد الإعداد.
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3. ينبغي اأن يبقى املراقبون على حياد. فال ينبغي اأن ين�ضحوا الأطراف على 
اأر�ص الواقع اأو يبدوا اآراء عن اأفعال اأي طرف.

4. على املراقبني اأن يحافظوا على ا�ضتقالليتهم يف جميع مراحل عملية 
عند  ولكن  وم�ضوؤولياتهم،  بحقوقهم  يتمتعون  مواطنون  اإنهم  املراقبة 
التاأكد  وعليهم  احلدث.  براأيهم يف  يدلوا  اأن ل  املهم  املراقبة، من  عملية 
موقعهم  من خالل  فيهما  لب�ص  ل  غري  وحيادهم  ا�ضتقالليتهم  اأن  على 
اأو لبا�ضهم اأو �ضلوكهم. ول ينبغي لهم امل�ضاركة الفاعلة يف مظاهرة/
اعت�ضام/احتجاج. باإمكان املراقبني تقدمي اأنف�ضهم للم�ضاركني لكن لي�ص 

لهم اأن يعربوا عن راأيهم يف الفعاليات والأن�ضطة

يتوفر لديهم  اأن  املراقبني ظاهرا للعيان. فينبغي  اأن يكون عمل  5. يجب 
�ضكل من اأ�ضكال التعريف بالهوية يف جميع الأوقات. اإن املراقبة ممار�ضة 
�ضفافة ومفتوحة ومن يرجتى اأن يكون لوجود املراقبني املرئي اأثر اإيجابي على 

احرتام حقوق الإن�ضان وردع اأعمال العدوان والعنف.

6. يعمل املراقبون عموماً كجزء من فريق. وينبغي اأن تكون لديهم خطة 
عمل متفق عليها، وت�ضل�ضل قيادي، وو�ضيلة متفق عليها للتوا�ضل مع 
عليه  لهم مكان عمومي متفق  يكون  اأن  وينبغي  الفريق.  اأع�ضاء  باقي 

)مقهى، حمطة، اأو مركز( لاللتقاء بعد احلدث.

وينبغي  ال�ضخ�ضية.  �ضالمتهم  احل�ضبان  يف  ياأخذوا  اأن  املراقبني  على   .7
ذلك  اأن  )رغم  �ضخ�ضني  من  تتكوّن  فرق  مثلى، يف  كطريقة  يعملوا،  اأن 
اأن  اأحياناً من ال�رشوري للمراقبني  اأو عمليا( وقد يكون  لي�ص دائماً �رشورياً 
ين�ضحبوا من موقع معني اأو من الأماكن العمومية متاماً اإذا كانت لديهم 

خماوف على �ضالمتهم الذاتية.
 

املراقبون  يتذكر  اأن  اأي�ضاً  ينبغي  اأعاله،  املحددة  التحفظات  رغم   .8
م�ضوؤولياتهم الجتماعية كمواطنني، فقد تكون من الأوقات ما ي�ضتوجب 
التدخل يف حالة معينة. فعلى فريق املراقبة مناق�ضة مثل هذه الحتمالت 

كجزء من ا�ضتعداده ملهمة املراقبة.

9. ل ينبغي للمراقبني اأبداً اأن يت�رشفوا بطريقة ت�ضوه �ضمعة فريق املراقبة 
ككل. فال ميكنهم تناول الكحول اأو عقاقري غري م�رشوعة اأو مواد اأخرى من 

هذا القبيل قبل التظاهرات اأو خاللها.

10. ل ميكن للمراقبني الإدلء باأية اآراء ر�ضمية اإلى و�ضائل الإعالم اأو وكالت 
تعليقات على حتديد  اأية  تقت�رش  اأن  فينبغي  التجمع.  انعقاد  اأخرى خالل 

دورهم كمراقبني م�ضتقلني حلقوق الإن�ضان.

11. ينبغي لفريق املراقبة ا�ضتخال�ص املعلومات �ضفهياً يف اأقرب وقت ممكن 
عقب نهاية احلدث. وينبغي من الناحية املثالية اأن تكون التقارير اخلطية 
معدة يف غ�ضون اأربع وع�رشين �ضاعة من نهاية احلدث، اعتمادا على ما اُخذ 

من مالحظات وروؤو�ص اأقالم اأثناء احلدث.

املراقبني  وعلى  منحازة.  وغري  دقيقة  املراقبني  تقارير  تكون  اأن  ينبغي   .12
التاأكد من ا�ضتناد تقاريرهم على ما راأوه و�ضمعوه. وعليهم ال�ضمود �ضد 

اأية حماولت للتاأثري على تقاريرهم، ول ينبغي اأن ينقلوا �ضائعات.

و�سائل الإعالم

يلعب الإعالم دورا بارزا جدا يف دولة حتكمها �ضيادة القانون. ودور الإعالم،   .206
تهم  والأفكار حول م�ضائل  املعلومات  نقل  هو  حرا�ضة،  بو�ضفه كلب 

العموم- معلومات يحق للعموم اأي�ضا التو�ضل بها. 265
لذلك فاإّن لالإعالميني دورا يلعبونه يف توفري تغطية م�ضتقلة للتجمعات   .207
العمومية. وقد لحظ  ممثل منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا  املكلف 
املعني حرية الإعالم اأن “ التقارير غري امللجمة عن املظاهرات جزء ل يتجزاأ 
ممار�ضة  نف�ضها  املظاهرات هي  اأن  ما  بقدر  التجمع  احلق يف حرية  من 

للحق يف حرية التعبري.” 266
ما  غالبا  والتكتالت  وال�ضتعرا�ضات  “التجمعات  فاإن  ذلك،  على  عالوة   .208
تكون الو�ضيلة الوحيدة التي قد تتوفر لأولئك الذين ل ميكنهم الولوج 
اإلى الإعالم لإي�ضال تظلماتهم اإلى علم عموم النا�ص. 267 وعليه فاإن 
تقارير و�ضائل الإعالم وتغطيتها توفر عن�رشا هاما من عنا�رش امل�ضاءلة 
العمومية لكّل من منظمي الفعاليات وامل�ضوؤولني عن تنفيذ القوانني. 
فالبد بالتايل اأن حت�ضل و�ضائل الإعالم من ال�ضلطات على حّق الو�ضول 
الكامل اإلى جميع اأ�ضكال التجمعات العمومية وعمليات ال�رشطة التي 

تُتخذ لت�ضهيل �ضريها.

265  انظر مثال، ق�ضية كا�ضتلز �ضد ا�ضبانيا )1992(، الفقرة 43 وق�ضية ثورغري ثورغري�ضون �ضد اأي�ضلندا )1992(، الفقرة 63.
266  ميكلو�ص هارا�ضتي ممثل منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا املعني بحرية و�ضائل الإعالم »تقرير خا�ص: التعامل مع و�ضائل الإعالم 
باللغة  )2007(، متوفر  يونيو/حزيران  فيينا،  اأوروبا،  والتعاون يف  الأمن  والتو�ضيات«، منظمة  واملالحظات  ال�ضيا�ضية  املظاهرات  خالل 

http://www.osce.org/documents/rfm/2007/06/25176_en.pdf :الإجنليزية على
 http://www.osce.org/documents/rfm/2007/06/25176_ru.pdf :وباللغة الرو�ضية وعلى العنوان التايل

267  جا�ضتي�ص توما�ص بريغر Justice Berger، عدالة املحكمة العليا يف كولومبيا الربيطانية )1980(.
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املادة)17(، قانون جمهورية مولدوفا حول التجمعات العامة )2008(: 
مراقبة التجمعات

)1( ميكن لأي �ضخ�ص ت�ضوير فيديو اأو ت�ضجيل التجمع �ضوتيا.
وال�ضلطات  التجمع  منظمي  طرف  من  الولوج  لل�ضحافة  يُ�ضمن   )2(

العمومية.
)3( ل يجوز اأن ت�ضادر املعدات التقنية، ول الت�ضجيالت ال�ضوتية اأو الفيديو 

للتجمعات اإل طبقا للقانون.

ومع ذلك، فقد جرت وقائع قيِّد فيها عمل �ضحافيني على نقل جتمعات   .209
مبعداتهم.  عبث  و/اأو  �ضحافيون  خاللها  اعتقل  ومنا�ضبات  عمومية 
تقريرا  اأوروبا  يف  والتعاون  الأمن  منظمة  اأ�ضدرت  لذلك،  268ونتيجة 
خا�ضا حول التعامل مع الإعالم خالل املظاهرات ال�ضيا�ضية واملقتطف 

التايل ي�ضلط ال�ضوء على تو�ضياته. 269

التقرير اخلا�ص ملمثل منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا ب�صاأن حرية و�صائل الإعالم: 
وتو�صيات  مالحظات  ال�صيا�صية،  املظاهرات  اأثناء  الإعالم  و�صائل  مع  التعامل 

)يونيو/حزيران 2007(

لقد وقع يف الآونة الأخرية عدد من احلالت حيث واجه ال�ضحفيون معاملة 
قا�ضية للغاية، على اأيدي موظفي اإنفاذ القانون اأثناء تغطيتهم للمظاهرات 
العمومية. وقد اأبرز ذلك احلاجة اإلى تو�ضيح طريقة العمل والتعاون بني كل 
من اأجهزة اإنفاذ القانون وال�ضحفيني خالل جميع التظاهرات العمومية، 

حتى تتمّكن و�ضائل الإعالم من توفري التغطية دون عائق. 
اإنفاذ القانون وال�ضحفيني م�ضوؤوليات خا�ضة  يتحمل كّل من م�ضوؤولني 
اأثناء املظاهرات العمومية. فموظفو اإنفاذ القانون م�ضوؤولون عن �ضمان 
ممار�ضة املواطنني حلقهم يف التجمع ال�ضلمي، عن حماية حقوق ال�ضحافيني 
من  احلد  وكذلك  القانوين،  و�ضعه  عن  النظر  بغ�ص  احلدث  تغطية  يف 
انت�ضار العنف عرب الو�ضائل ال�ضلمية. اأّما ال�ضحفيون فعليهم م�ضوؤولية 
اتخاذ  دون  تقاريرهم  وعر�ص  بو�ضوح،  ال�ضحافية  هويتهم  عن  الك�ضف 
املظاهرة.  باأنف�ضهم يف  تورطهم  وعدم  الو�ضع،  تاأجيج  اإلى  رامية  تدابري 
كما اأّن على موظفي اإنفاذ القانون م�ضوؤولية د�ضتورية باأن ل مينعوا عمل 
العامة. ويحق لل�ضحفيني توقع  اأو يعرقلوه خالل املظاهرات  ال�ضحفيني 
منفذ  دور  من  ذلك  وينبع  ال�رشطة.  قبل  من  ومتحفظة  عادلة  معاملة 

268   يف جل�ضات الطاولة امل�ضتديرة التي عقدت خالل �ضياغة الطبعة الأولى من هذه املبادئ التوجيهية، قدمت اأدلة على 
اأنه، يف بع�ص الأنظمة الق�ضائية، قامت هيئات اإنفاذ القانون بتدمري املمتلكات اخلا�ضة مبوظفي و�ضائل الإعالم. يجب األ ي�ضمح مبثل 

هذه الأعمال.
269  ميكلو�ص هارا�ضتي ممثل منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا املعني بحرية و�ضائل الإعالم »تقرير خا�ص: التعامل مع و�ضائل 
)2007(، متوفر  يونيو/حزيران  اأوروبا، فيينا،  والتعاون يف  الأمن  والتو�ضيات«، منظمة  واملالحظات  ال�ضيا�ضية  الإعالم خالل املظاهرات 

http://www.osce.org/documents/rfm/2007/06/25176_en.pdf :باللغة الإجنليزية على
http://www.osce.org/documents/rfm/2007/06/25176_ru.pdf :وباللغة الرو�ضية على العنوان التايل

القانون بو�ضفه ال�ضامن للنظام العام، مبا يف ذلك احلق يف حرية تدفق 
املعلومات، وم�ضوؤوليته عن �ضمان احلق يف حرية التجمع.

التو�ضيات
1. تقع على املوظفني املكلفني بتنفيذ القانون م�ضوؤولية د�ضتورية بعدم منع 
اأو عرقلة عمل ال�ضحفيني خالل املظاهرات العامة. من حق ال�ضحفيني اأن 

يتوقعوا معاملة عادلة ومتحفظة من طرف ال�رشطة.

اأن ي�ضمنوا تدريب  2. على كبار املوظفني امل�ضوؤولني عن �ضلوك ال�رشطة 
دورهم  وخا�ضة  ووظيفتهم  ال�ضحفيني  دور  على  كاف  ب�ضكل  ال�ضباط 
خالل املظاهرة. ويف حال رد فعل مفرط من ال�رشطة، فينبغي اأن تعالج كل 
ق�ضية ب�ضاأن �ضلوك ال�رشطة جتاه ال�ضحفيني على حدة، بغ�ص النظر عما 
اإذا اأجيزت املظاهرة اأم ل. اإن رد كبار م�ضوؤويل ال�رشطة ال�رشيع واملالئم اأمر 
�رشوري ل�ضمان اأن ل تكرّر ردود فعل مفرطة يف م�ضتقبال، مما يوّجه اإ�ضارة 

وا�ضحة باأنه لن يتم الت�ضامح مع مثل هذا ال�ضلوك يف امل�ضتقبل.

3. ل حاجة اإلى وجود اعتمادات خا�ضة لتغطية التظاهرات ماعدا يف ظروف 
اأن  الزمان واملكان، حمدودة. وينبغي  ، من قبيل  املوارد  خا�ضة، تكون فيها 
يحظى ال�ضحفيون الذين يقررون تغطية “مظاهرات غري م�ضجلة نف�ص 
الحرتام واحلماية من قبل ال�رشطة التي يتمتعون بها خالل الأحداث العاّمة 

الأخرى.

4. اإن املحاولت املتعمدة مل�ضادرة اأو اإتالف اأو ك�رش معدات ال�ضحفيني يف 
وينبغي  جنائية،  جرمية  تعترب  وعر�ضها  تقاريرهم  تقدمي  لإ�ضكات  حماولة 
جانب  من  امل�ضادرة  وتكون  القانون.  مبوجب  عنها  امل�ضوؤولني  حما�ضبة 
ال�ضلطات للمواد املطبوعة اأو اللقطات اأو ال�رشائط لل�ضورة وال�ضوت اأو 
هذا  وعلى  املبا�رشة  الرقابة  اأفعال  من  فعال  الإعالمية  التقارير  من  غريها 
النحو تعترب ممار�ضة حمظورة يف �ضوء املعايري الدولية. يجب اأن يكون الدور 
املنهج  من  مهماً  جزًءا  الإعالم  و�ضائل  وحقوق  وامل�ضوؤوليات  والوظيفة 

الدرا�ضي لتدريب منفذي القانون الذين ت�ضمل مهامهم اإدارة اجلماهري.

جلّي،  ب�ضكل  كاإعالميني  هويتهم  عن  يك�ضفوا  اأن  ال�ضحافيني  على   .5
وعدم امل�ضاركة يف عمليات التظاهر. وينبغي اأن يقدموا تقارير مو�ضوعية 
عن الأحداث اجلارية، ول�ضيما خالل البث املبا�رش اأو البث الإلكرتوين. وعلى 
اأو احتادات ال�ضحفيني حتديد الطريقة املقبولة للتعريف بالهوية،  نقابات 
بالتعاون مع اأجهزة اإنفاذ القانون وكذلك اتخاذ اخلطوات الالزمة لتبليغ هذا 
الواجب اإلى العاملني يف قطاع الإعالم. كما ينبغي اأن يتخذ ال�ضحافيون 
التي  ال�رشطة  تدابري  وتثقيفها حول  اأنف�ضهم  لتوعية  املنا�ضبة  اخلطوات 

يتم اتخاذها يف حالت حدوث اأعمال �ضغب.
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الإعالم  و�ضائل  يف  والعاملني  القانون  اإنفاذ  اأجهزة  من  كل  يتحمل   .6
م�ضوؤولية الت�رشف وفقا ملدونة قواعد ال�ضلوك والتي ينبغي تعزيزها من 
قبل روؤ�ضاء ال�رشطة وروؤ�ضاء التحرير اأثناء التدريب. وميكن لروؤ�ضاء ال�رشطة 
امل�ضاعدة يف ذلك من خالل تاأكدهم من اإفهام اأطر ال�رشطة بدور ال�ضحفيني 
ووظيفتهم. وعليهم اتخاذ اإجراءات مبا�رشة عندما يتجاوز ال�ضباط حدود 
هذه الواجبات. اأّما العاملون يف جمال الإعالم فيمكنهم امل�ضاعدة بعدم 
النخراط يف اأعمال املظاهرة والك�ضف عن هويتهم ك�ضحفيني بو�ضوح.

زيادة على ذلك، فاإن املبادئ التوجيهية للجنة الوزراء مبجل�ص اأوروبا ب�ضاأن   .210
حماية حرية التعبري والإعالم يف حالت الأزمات ت�ضدد على اأن التغطية 
الإعالمية لي�ضت فقط اأ�ضا�ضية يف اأوقات الأزمات بتوفريها املعلومات 
امل�ضبوطة يف حينها واملفهومة “بل ميكن ملهنيي الإعالم اأن ي�ضاهموا 
حلها  اأو يف  املتاأزمة  احلالت  بع�ص  دون  احليلولة  اإيجابية يف  م�ضاهمة 
وذلك بالتحلي باأ�ضمى معايري املهنية وبن�رش ثقافة الت�ضامح والتفاهم 
ب�ضاأن  وجيهة  جّد  التالية  املقتطفات  اإّن  املجتمع.”  فئات  بني خمتلف 

التغطية الإعالمية حلرية التجمع ال�ضلمي.. 

حرية  حماية  يف  اأوروبا  جمل�ص  وزراء  للجنة  التوجيهية  املبادئ  من:  مقتطفات 
التعبري والإعالم
يف اأوقات الأزمة

“ينبغي للدول الأع�ضاء اأن ت�ضمن �ضالمة اإلى اأق�ضى حد ممكن الإعالميني، 
حمليني واأجانب. لكن احلاجة اإلى تاأمني ال�ضالمة ل ينبغي ا�ضتغالله من 
كحريتهم يف  الإعالميني،  حقوق  لتقلي�ص  كذريعة  الأع�ضاء  الدول  قبل 
التنقل والو�ضول اإلى املعلومات )الفقرة 2(. “على ال�ضلطات الع�ضكرية 
واملدنية امل�ضوؤولة عن اإدارة حالت الأزمة اأن تزّود مبعلومات منتظمة جميع 
الإحاطة  دورات  عرب  وذلك  الأحداث.  تغطي  التي  املهنية  الإعالم  و�ضائل 
الو�ضائل  اأو غريها من  ال�ضحافة  ال�ضحفية وجولت  واملوؤمترات  الإعالمية 

)الفقرة 11(؛ املنا�ضبة...” 
الوطنية  واملنظمات  الإعالمية  واملوؤ�ض�ضات  الوطنية  للحكومات  “ينبغي 
والدولية، احلكومية منها وغري احلكومية، العمل على �ضمان حماية حرية 

)الفقرة 27(؛  التعبري والإعالم يف اأوقات الأزمات من خالل احلوار والتعاون” 
املتخ�ض�ضة  تلك  اخل�ضو�ص  وجه  وعلى  احلكومية  غري  املنظمات  “اإن 
باملراقبة مدعوة للم�ضاهمة يف احلفاظ على حرية التعبري واملعلومات يف 

اأوقات الأزمات بطرق خمتلفة، كما يلي:
املحافظة على خطوط طلب امل�ضاعدة للت�ضاور والإبالغ عن م�ضايقات   •
التعبري  حرية  يف  للحّق  مفرت�ضة  انتهاكات  من  وغريها  ال�ضحفيني 

واملعلومات؛

املالئمة،  احلالت  املجانية يف  القانونية  امل�ضاعدة  فيه  مبا  الدعم،  تقدمي   •
اأو  ق�ضائية  دعاوى  لعملهم،  نتيجة  يواجهون،  الذين  لالإعالميني  وذلك 

م�ضاكل مع ال�ضلطات العمومية؛
التعاون مع جمل�ص اأوروبا وغريه من املنظمات ذات ال�ضلة لتي�ضري تبادل   •
املعلومات والقيام بالر�ضد الفعال ملا يحتمل من انتهاكات” )الفقرة 30(.
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مقدمة
وعدت الدول امل�ضاركة يف منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا، يف الفقرة 16.3 
من وثيقة فيينا ل�ضنة 1989، باأن “متنح طوائف املوؤمنني التي متار�ص �ضعائرها 
الدينية اأو ت�ضتعد ملمار�ضتها �ضمن الإطار الد�ضتوري لدولها، بناء على طلب 

تلك الطوائف، العرتاف بالو�ضع املقرر لها يف بلدانها”.
ويعد هذا اللتزام مبثابة حقيقة واقعة بالن�ضبة للعديد من الطوائف الدينية 
ل  ذلك،  ومع  اأوروبا.   يف  والتعاون  الأمن  منظمة  منطقة  يف  املعتقد  وذات 
تزال هناك حتديات يف تنفيذه يف عدد من الدول امل�ضاركة يف املنظمة، على 
امل�ضتويني الت�رشيعي والعملي. وعلى وجه اخل�ضو�ص، ل يزال ا�ضتخدام نظم 
التي تعوق  الكبرية  والقانونية  العملية  العقبات  الإلزامي، وكذلك  الت�ضجيل 
من  كبرية  جمموعة  حقوق  على  �ضلبًا  يوؤثر  القانونية،  ال�ضخ�ضية  اكت�ضاب 

الطوائف الدينية اأو ذات املعتقد.
وجلنة  الإن�ضان  وحقوق  الدميقراطية  املوؤ�ض�ضات  �ضعى مكتب   ،2004 عام  يف 
البندقية، للتعامل مع هذه املو�ضوعات وجمموعة اأخرى �ضواها متعلقة بهذه 
اأو  بالدين  املتعلقة  الت�رشيعات  ملراجعة  التوجيهية  املبادئ  يف  الواردة  احلقوق 
املعتقد.1 ومنذ ذلك احلني، قدمت الهيئات الإقليمية والدولية العاملية العاملة 
هذه  ب�ضاأن  والأحكام  والآراء  البيانات  من  الإن�ضان جمموعة  يف جمال حقوق 
الق�ضية. ولذلك يبدو حتديث املبادئ التوجيهية املقدمة من مكتب املوؤ�ض�ضات 
منطقيًا.  اأمرًا  املجال  هذا  يف  البندقية  وجلنة  الإن�ضان  وحقوق  الدميقراطية 
الفكر  2013 ب�ضاأن حرية  ال�ضادر عام  الوزاري لكييف  اأعاد قرار املجل�ص  ولقد 
اأو الوجدان اأو الدين اأو املعتقد تعزيز هذا القرار الذي دعا دول منظمة الأمن 
والتعاون يف اأوروبا امل�ضاركة اإلى »المتناع عن فر�ص قيود تتعار�ص مع التزامات 
املنظمة واللتزامات الدولية ب�ضاأن ممار�ضة الأفراد والطوائف الدينية لل�ضعائر 

الدينية اأو املعتقد.«
ويتمثل الغر�ص من هذه املبادئ التوجيهية يف التاأكد من اأن الذين �ضاركوا يف 
�ضياغة الت�رشيعات وتطبيقها يف جمال حرية الدين اأو املعتقد، مبن فيهم ممثلو 
املجتمع املدين، توجد حتت ت�رشفهم وثيقة مرجعية حتتوي على احلد الأدنى من 
املعايري الدولية يف جمال العرتاف بالطوائف الدينية اأو ذات املعتقد. ل ت�ضعى 
الوثيقة اإلى معار�ضة التفاقات القائمة بني الدول والطوائف الدينية اأو ذات 
املعتقد، بل بالأحرى اإلى حتديد الإطار القانوين الذي من �ضاأنه اأن يكفل اإتاحة 
فر�ضة عادلة للطوائف الراغبة يف ذلك، لكي مُتنح ال�ضخ�ضية القانونية، واأن 
تطبَق املعايري القائمة بطريقة غري متييزية. وت�رشح هذه الوثيقة ق�ضايا ت�ضجيل 
)و( ب�ضاأن  الثاين  الباب  الدينية وذات املعتقد والعرتاف بها، وتتمم  املنظمات 

.>http://www.osce.ora/odihr/13993< 1متوفر على
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املبادئ  من  املعتقد«  الدينية/ذات  املنظمات  ت�ضجيل  حتكم  التي  »القوانني 
التوجيهية لعام 2004. اإل اأّن املبادئ التوجيهية لعام 2004 ل تزال �ضاحلة يف 

جمملها.
املدين  املجتمع  مع  جرت  وا�ضعة  مل�ضاورات  ثمرةٌ  احلالية  التوجيهية  واملبادئ 
وامل�ضوؤولني احلكوميني. وُعقدت اأربع فعاليات موائد م�ضتديرة للح�ضول على 
كييف  ذلك يف  مبا يف  الوثيقة،  هذه  اإ�ضدارات  �ضياغة  اأجل  من  الفعل  ردود 
 )2013 اأكتوبر   10( واأ�ضتانا   )2013 �ضبتمرب   26( ووار�ضو   )2013 �ضبتمرب   3(
�ضتى  من  م�ضارًكا   90 من  اأكرث  جمعت  ولقد   ،)2013 اأكتوبر   24( وبروك�ضل 
امل�ضارب املختلفة. بالإ�ضافة اإلى ذلك، ُطلبت امل�ضورة حول الوثيقة من الفريق 
ال�ضت�ضاري التابع ملكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان الذي ي�ضم 
خرباء يف حرية الدين اأو املعتقد، وهو هيئة تتاألف من 12 خبريًا م�ضتقالً من 
خمتلف اأنحاء منطقة منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا ُعينوا يف فرباير 2013. 
هذا  يف  به  يقوم  الذي  الهام  العمل  على  اأي�ًضا  التوجيهية  املبادئ  وتعتمد 
الربوف�ضور  املعتقد،  اأو  الدين  املعني بحرية  اخلا�ص  املتحدة  الأمم  املجال مقرر 
هينري بيليفيلدت. نود التوجه بال�ضكر جلميع ممثلي املجتمع املدين والأكادمييني 
وامل�ضوؤولني احلكوميني وغريهم الذين قدموا خرباتهم وعلقوا على هذه الوثيقة.

وقد ن�رشت هذه املبادئ التوجيهية على موقع جلنة البندقية على الإنرتنت يف 
16 يونيو 2.2014 واإذ اأن لدينا �رشف تقدمي الن�ضخة املعدلة من هذا امل�ضدر، فاإن 
الف�ضل يف ذلك يرجع اإلى املدير ال�ضابق ملكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق 
الإن�ضان، ال�ضفري جانيز لينار�ض�ص، ملا قدمه من توجيهات فيما يتعلق ب�ضمان 

ن�رشها.

ويحدونا اأمل كبري باأن هذه الوثيقة �ضوف ت�ضتخدم على نطاق وا�ضع و�ضت�ضاعد 
جميع الطوائف الدينية وذات املعتقد يف احل�ضول على املكانة التي ين�ضدونها، 
املعتقد  اأو  الدين  التمتع بحرية  اأن يكون مبقدور كل �ضخ�ص  وبالتايل �ضمان 

ب�ضكل كامل وبالكرامة التي ي�ضتحقها.

دكتور/ جياين بوكي�ضيو مايكل جورج لينك 
رئي�ص جلنة البندقية مدير مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان 

2 مت تعديل هذه الن�ضخة مبعرفة مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان بعد اعتمادها من جلنة البندقية يف جل�ضتها العامة 
رقم 99 املنعقدة يف 14-13 يونيو 2014.

م�رضد الخت�صارات

التفاقية الأمريكية حلقوق الإن�ضان   ACHR
قانون الكنائ�ص والأبر�ضيات   CCA

التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�ضان  ECHR
املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان  ECtHR

العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية   ICCPR
منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا  OSCE

منظمة ال  ODIHR
الدميقراطية وحقوق الإن�ضان  

الأمم املتحدة  UN
املجل�ص القت�ضادي والجتماعي لالأمم املتحدة  UN-ECOSOC

مقرِّر الأمم املتحدة اخلا�ص املعني بحرية الدين واملعتقد   UN SR
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اجلزء الأول:
حرية الدين اأو املعتقد

والقيود امل�صموح بها ب�صكل عام
حرية الدين اأو املعتقد حق اأ�ضا�ضي، وفق ما هو معرتف به يف ال�ضكوك   .1
املعايري  وحتدد  اأوروبا.4  يف  والتعاون  الأمن  منظمة  والتزامات  الدولية3 
الدولية اأّن لكل �ضخ�ص احلق يف حرية الفكر والوجدان والدين.5 وي�ضمل 
هذا احلق حرية ال�ضخ�ص يف املجاهرة بدينه اأو معتقده، �ضواء مبفرده اأو 
القيام  اخلا�ضة، من خالل  اأو  العامة  الأماكن  اآخرين، يف  بال�ضرتاك مع 

بالعبادة والتعليم واملمار�ضة وال�ضعائر.6

يجب فهم م�ضطلحي “الدين” و”العقيدة” باملعنى الوا�ضع للكلمتني.7   .2
وهناك نقطة انطالق لتعريف تطبيق حرية الدين اأو املعتقد باأنه يجب 
بالطبع،  لل�ضلطات،  اأن  مع  املعتقد،  اأو  للدين  ذاتيًا  تعريًفا  يكون  اأن 
اخت�ضا�ضا معينا بتطبيق بع�ص املعايري املو�ضوعية الر�ضمية لتحديد 
املحددة.  احلالة  على  بالفعل  تنطبق  امل�ضطلحات  هذه  كانت  اإذا  ما 
يقت�رش  ل  ولذلك  واملعتقدات.8  الديانات  من  ومتنوع  كبري  عدد  وهناك 
تطبيق حرية الدين اأو املعتقد على الأديان واملعتقدات التقليدية اأو على 
الأديان والعقائد ذات اخل�ضائ�ص اأو املمار�ضات املوؤ�ض�ضية ال�ضبيهة بتلك 

الآراء 

3 العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية )ICCPR(، املادة 18 والتفاقية الأوروبية حلقوق الإن�ضان )ECHR(، املادة 9؛ والتفاقية 
الأمريكية حلقوق الإن�ضان )ACHR(، املادة 12؛ وميثاق احلقوق الأ�ضا�ضية لالحتاد الأوروبي، املادة 10.

4 الوثيقة اخلتامية لجتماع فيينا )اجتماع املتابعة الثالث ملوؤمتر هل�ضنكي(، يف فيينا، )يُ�ضار اإليها فيما يلي: فيينا 1989(، الفقرات 11 
و16 و17 و32 ووثيقة اجتماع كوبنهاجن للموؤمتر املنعقد حول البعد الإن�ضاين ملوؤمتر الأمن والتعاون يف اأوروبا، 11، 16، 17 )ي�ضار اإليها 
فيما بعد با�ضم: كوبنهاجن 1990(، الفقرة 9.4 ووثيقة موؤمتر الأمن والتعاون يف اأوروبا لعام 1994: نحو �رشاكة حقيقية يف عهد جديد 
)ي�ضار اإليها فيما بعد با�ضم: كوبنهاجن 1994(، الفقرة 27؛ ووثيقة الجتماع احلادي ع�رش للمجل�ص الوزاري، ما�ضرتيخت، 2003 )ي�ضار 

اإليها فيما بعد با�ضم: ما�ضرتيخت 2003(، الفقرة 9.
التفاقية   )1(  9 املادة  الإن�ضان،  حقوق  حلماية  الأوروبية  التفاقية   )1(  18 املادة  5 العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية، 

الأمريكية حلماية حقوق الإن�ضان، املادة 12 )1( كوبنهاجن 1990، الفقرة 9.4 وميثاق احلقوق الأ�ضا�ضية لالحتاد الأوروبي، املادة 10.
)1(؛ والتفاقية   9 املادة  الإن�ضان،  الأوروبية حلماية حقوق  )1(؛ والتفاقية  6 العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية، املادة 18 

الأمريكية حلماية حقوق الإن�ضان، املادة 12 )1(؛ وكوبنهاغن1990، الفقرة 9.4.
  A/HRC/19/60،2011 دي�ضمرب   22 املعتقد،  اأو  الدين  حرية  حول  اخلا�ص  املقرر  تقرير  7جمل�ص حقوق الإن�ضان التابع لالأمم املتحدة، 
)ي�ضار اإليه فيما بعد با�ضم: تقرير مقرر الأمم املتحدة اخلا�ص حول العرتاف(، الفقرة 38؛ والراأي امل�ضرتك للجنة البندقية ومنظمة 
CDL- ،الأمن والتعاون يف اأوروبا/مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان حول قانون حرية املعتقد الديني جلمهورية اأذربيجان

2012(022(AD املعتمد من طرف جلنة البندقية يف جل�ضتها العامة الثانية والت�ضعني )البندقية، 13-12 اأكتوبر 2012(، الفقرة 34:
8 تقرير مقرر الأمم املتحدة اخلا�ص حول العرتاف(، الفقرة 31.
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وغري  التوحيدية  املعتقدات  املعتقد  اأو  الدين  حرية  وحتمي  التقليدية.9   
التوحيدية والإحلادية، وكذلك احلق يف عدم اعتناق اأي دين اأو معتقد.10

حقوق  من  بغريه  وثيًقا  ارتباًطا  اجلمعيات  تكوين  حرية  احلق يف  يرتبط   .3
الإن�ضان واحلريات الأ�ضا�ضية، وعلى وجه اخل�ضو�ص حرية التعبري11 وحرية 

التجمع وتكوين اجلمعيات12 واحلق يف عدم التمييز.13

اإّن حرية ال�ضخ�ص يف اتخاذ اأي دين اأو معتقد يختاره اأو يعتنقه، مبا يف   .4
ذلك احلق يف تغيري دينه اأو معتقده،14 ل يجوز اأن تخ�ضع لأي قيود.15    

ا�ضتيفاء كل  اإل عند  املعتقد  اأو  بالدين  املجاهرة  تقييد حرية  يجوز  ل   .5
املعايري التالية:

اأن ين�ص القانون على التقييد،16 اأ. 

9 جلنة حقوق الإن�ضان التابعة لالأمم املتحدة، التعليق العام رقم 22 )وثيقة الأمم املتحدة  HRI/GEN/1/Rev.1 at)1994  35(، الفقرة 2؛ 
والراأي امل�ضرتك للجنة البندقية ومنظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا/مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان حول م�رشوع القانون 
املعني بحرية الوجدان والدين، وحول التعديالت على اإ�ضدار القوانني والإ�ضافات املكملة للقانون اجلنائي، وقانون اجلرائم الإدارية وقانون 
العالقات بني جمهورية اأرمينيا والكني�ضة الأرمنية الر�ضولية املقد�ضة جلمهورية اأرمينيا، CDL-AD)2001(028 املعتمد طرف من جلنة 
البندقية يف جل�ضتها العامة الثامنة والثمانني )البندقية، 15-14 اأكتوبر 2011(، الفقرات 24-22؛ والراأي امل�ضرتك املوؤقت للجنة البندقية 
ومنظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا/مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان ب�ضاأن القانون املعني باإدخال التعديالت والإ�ضافات 
على قانون حرية الوجدان واملنظمات الدينية والقوانني ب�ضاأن تعديل قانون العقوبات وجمموعة قوانني اجلرائم الإدارية وقانون املوؤ�ض�ضات 
اخلريية جلمهورية اأرمينيا،2001(028(CDL-AD ، املعتمد من طرف جلنة البندقية يف جل�ضتها العامة اخلام�ضة والثمانني )البندقية، -18

18 دي�ضمرب 2012(، الفقرة 43، واملحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان 15 يونيو Grzelak ،2010 �ضد بولندا، طلب رقم 77/10/02، الفقرة 
85، واملحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان بتاريخ 25 مايو Kokkinakis ،1993 �ضد اليونان، طلب رقم 14307/88، الفقرة 31، واملحكمة 

الأوروبية حلقوق الإن�ضان بتاريخ 18 فرباير Buscarini ،1999 واآخرون �ضد �ضان مارينو، طلب رقم14307/88 ، الفقرة 34:
 ،)HRI/GEN/1/Rev.1 at )1994  35 املتحدة  الأمم  )وثيقة   22 رقم  العام  التعليق  املتحدة،  لالأمم  التابعة  الإن�ضان  10 جلنة حقوق 
الفقرة 2؛ والراأي امل�ضرتك املوؤقت للجنة البندقية ومنظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا/مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان 
ب�ضاأن القوانني املعنية باإدخال التعديالت والإ�ضافات على قانون حرية الوجدان واملنظمات الدينية وحول القوانني ب�ضاأن تعديل قانون 

العقوبات، وجمموعة قوانني اجلرائم الإدارية وقانون املوؤ�ض�ضات اخلريية جلمهورية اأرمينيا، CDL-AD)2010(054 ، الفقرتان 46-47.
11 انظر، على �ضبيل املثال، تقرير املقرر اخلا�ص ب�ضاأن حرية الدين اأو املعتقد، اأ�ضماء جهاجنري، واملقرر اخلا�ص ب�ضاأن الأ�ضكال املعا�رشة 
للعن�رشية والتمييز العن�رشي وكراهية الأجانب وما يت�ضل بذلك من تع�ضب، دودو ديني، وكذلك قرار جمل�ص حقوق الإن�ضان رقم1/107 
 ،A/HRC/2/3 .ب�ضاأن التحري�ص على الكراهية العن�رشية والدينية وتعزيز الت�ضامح، بتاريخ 20 �ضبتمرب 2006، وثيقة الأمم املتحدة

الفقرات 40-43
12املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان 26 اأكتوبر Hasan ،2000 و Chausch �ضد بلغاريا، طلب رقم 30985/96، الفقرة 62.

13 الراأي حول قانون اأبر�ضية الأعمال اخلريية لكلمة املتج�ضد )CCVI( لعام 2011 ب�ضاأن احلق يف حرية الوجدان والدين والو�ضع القانوين 
للكنائ�ص والطوائف والطوائف الدينية باملجر،CDL-AD)2012(004 ، املعتمد طرف من جلنة البندقية يف جل�ضتها العامة رقم 90 

)البندقية، 17-16 مار�ص 2012(، الفقرة 19.
14 املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، املادة 9 )1(؛ كوبنهاجن 1990، الفقرة 9.4؛ وجلنة حقوق الإن�ضان التابعة لالأمم املتحدة، التعليق 
العام رقم 22، الفقرة 5؛ والراأي امل�ضرتك للجنة البندقية ومنظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا/مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق 
الإن�ضان حول قانون حرية املعتقد الديني جلمهورية اأذربيجان، CDL-AD)2012(022 املعتمد من طرف جلنة البندقية يف جل�ضتها العامة 

رقم 92 )البندقية، 13-12 اأكتوبر 2012(، الفقرة 31.
15 العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية، املادة 18 )2(؛ والتفاقية الأمريكية حلماية حقوق الإن�ضان، املادة 12 )2(؛ وجلنة حقوق 
الإن�ضان التابعة لالأمم املتحدة، التعليق العام رقم 22، الفقرة 8؛ والراأي امل�ضرتك للجنة البندقية ومنظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا/

مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان حول قانون حرية املعتقد الديني جلمهورية اأذربيجان، CDL-AD)2012(022 املعتمد من 
طرف جلنة البندقية يف جل�ضتها العامة الثانية والت�ضعني )البندقية، 13-12 اأكتوبر 2012(، الفقرتان 28 و30.

16 والعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية، املادة 18 )3(؛ والتفاقية الأوروبية حلماية حقوق الإن�ضان، املادة 9 )2(؛ والتفاقية 
الأمريكية حلماية حقوق الإن�ضان، املادة 12 )3(؛ كوبنهاجن 1990، الفقرة 9.4، والتفاقية الأوروبية حلماية حقوق الإن�ضان 30 يونيو 2011، 

Association les Temoins de Jehovah �ضد فرن�ضا، طلب رقم8916/05  ، الفقرات 66-72.

اأن يكون التقييد بغر�ص حماية ال�ضالمة العامة اأو النظام العام  ب. 
اأو ال�ضحة العامة اأو الآداب العامة،17 اأو حقوق الآخرين وحرياتهم 

الأ�ضا�ضية؛18
اأن يكون التقييد �رشوريًا لتحقيق اأحد هذه الأغرا�ص ومتنا�ضبًا مع  ج. 

الهدف املن�ضود؛19
ل يُفر�ص التقييد لأغرا�ص متييزية اأو يُطبق بطريقة متييزية.20 د. 

يجب عدم تطبيق التقييد بطريقة من �ضاأنها اأن تف�ضد حرية الدين اأو   .6
املعتقد.21 ويف تف�ضري نطاق �رشوط التقييد اجلائزة، ينبغي للدول النطالق 

من مبداأ �رشورة حماية احلقوق املكفولة مبوجب ال�ضكوك الدولية.22

يكون  اأن  يجب  القانون”،  يف  عليه  “من�ضو�ًضا  التقييد  يكون  لكي   .7
احلكم القانوين الذي يحدد التقييد متاًحا ومتوقًعا ب�ضكل كاف. وهذا 
يقت�ضي �رشورة اأن يُ�ضاغ بدقة كافية لتمكني الأفراد اأو الطوائف من 
تنظيم �ضلوكهم مع توفري امل�ضورة املنا�ضبة، اإذا لزم الأمر. ولكي يلبي 
القانون املحلي هذه املتطلبات، يجب اأن يوفر قدرًا من احلماية القانونية 
واحلريات  الإن�ضان  حقوق  يف  التع�ضفي  العامة  ال�ضلطات  تدخل  �ضد 
الأمر  �ضيكون  الأ�ضا�ضية،  احلقوق  مت�ص  التي  امل�ضائل  ويف  الأ�ضا�ضية. 
خمالًفا ل�ضيادة القانون عندما يتم التعبري عن التقدير القانوين املمنوح 
لل�ضلطة التنفيذية باعتباره �ضلطة مطلقة. وبناًءا عليه، يجب اأن ي�ضري 
القانون بو�ضوح كاف اإلى نطاق اأي �ضلطة تقديرية من هذا القبيل مُتنح 
األ  اأي�ًضا  لل�ضلطات املخت�ضة واإلى طريقة ممار�ضتها.23 ويقت�ضي ذلك 
يجوز فر�ص القيود باأثر رجعي اأو تع�ضفي على اأفراد اأو جماعات بعينهم؛ 
ول يجوز اأي�ًضا فر�ضها بقواعد توحي باأنها قوانني، بينما هي غام�ضة 
التي  تلك  اأو  القانون  يتطلبه  ما  اإلى  من�ضفة  اإ�ضارة  ت�ضري  ل  بحيث 

ت�ضمح بالتنفيذ التع�ضفي.24

الجتماعية  التقاليد  من  العديد  من  م�ضتمد  الأخالق  »مفهوم  اأن  املتحدة  لالأمم  التابعة  17 ولقد لحظت جلنة حقوق الإن�ضان 
والفل�ضفية والدينية؛ وبالتايل يجب اأن تقوم القيود املفرو�ضة على حرية املجاهرة بالدين اأو املعتقد بغر�ص حماية الأخالق على مبادئ 

غري م�ضتمدة ح�رشيًا من تقليد واحد« )جلنة حقوق الإن�ضان التابعة لالأمم املتحدة، التعليق العام رقم 22، الفقرة 8(.
18 والعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية، املادة 18 )3(؛ وراجع التفاقية الأوروبية حلماية حقوق الإن�ضان، املادة 9، التي تق�رش 
اأو حماية حقوق الآخرين  اأو الآداب العامة  اأو ال�ضحة العامة  اأو حماية النظام العام  اأ�ض�ص التقييد على »دواعي ال�ضالمة العامة 
وحرياتهم«؛ وراجع التفاقية الأمريكية حلقوق الإن�ضان، التي تق�رش اأ�ض�ص التقييد على »ال�ضالمة العامة اأو النظام العام اأو ال�ضحة 

العامة اأو الآداب العامة اأو حقوق الآخرين وحرياتهم«.
19 والعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية، املادة 18 )3(؛ املادة 12 من التفاقية الأمريكية حلماية حقوق الإن�ضان؛ وراجع 

التفاقية الأوروبية حلماية حقوق الإن�ضان، املادة 9 )2(، )»�رشوريًا يف جمتمع دميقراطي ل�ضالح ...«(.
20 جلنة حقوق الإن�ضان التابعة لالأمم املتحدة ، التعليق العام رقم 22، الفقرة 8.

21  نف�ص املرجع ال�ضابق.
22  نف�ص املرجع ال�ضابق.

23 املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان 26 اأكتوبر Hasan ،2000 وChaush �ضد بلغاريا، طلب رقم 309685/96، الفقرة الفقرة.84؛ والراأي 
القانون  الإن�ضان حول م�رشوع  الدميقراطية وحقوق  املوؤ�ض�ضات  اأوروبا/مكتب  والتعاون يف  الأمن  البندقية ومنظمة  للجنة  امل�ضرتك 
املعني بحرية الوجدان والدين، وحول التعديالت على اإ�ضدار القوانني والإ�ضافات املكملة للقانون اجلنائي، وقانون اجلرائم الإدارية، وقانون 

العالقات بني جمهورية اأرمينيا والكني�ضة الأرمنية الر�ضولية املقد�ضة جلمهورية اأرمينيا،CDL-AD)2011(028 ، الفقرة 35.
24 الأمم املتحدة، املجل�ص القت�ضادي والجتماعي )UN-ECOSOC(، مبادئ �ضرياكوزا ب�ضاأن تقييد واإبطال الأحكام الواردة يف العهد 
E/ الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية )مبادئ �ضرياكوزا ال�ضادرة من املجل�ص القت�ضادي والجتماعي(، وثيقة الأمم املتحدة
CN.4/1985/4، ملحق )1985( يف الفقرات ب )1( 18-15، والراأي امل�ضرتك للمجل�ص ال�ضت�ضاري املعني بحرية الدين اأو املعتقد التابع 
اأوروبا/مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان حول حرية الوجدان واملنظمات  للجنة البندقية ومنظمة الأمن والتعاون يف 
الدينية يف جمهورية قريغيز�ضتان،CDL-AD)2008(032  املعتمد من طرف جلنة البندقية يف جل�ضتها العامة ال�ضاد�ضة وال�ضبعني 

)البندقية، 18-17 اأكتوبر 2008(، الفقرة 6.
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ل يجوز تطبيق القيود اإل لالأغرا�ص التي و�ضعت من اأجلها يف الأحكام   .8
املتعلقة بحرية الدين اأو املعتقد، ومن غري امل�ضموح به تطبيقها ا�ضتنادًا 
ولو كان م�ضموحا  الدولية، حتى  ال�ضكوك  اأ�ض�ص غري حمددة يف  اإلى 

بهذه الأ�ض�ص كقيود على حقوق اإن�ضان وحريات اأ�ضا�ضية اأخرى.25

التقييد املحددة يف  اأ�ض�ص  القيود �رشورية مبا يتفق مع  اأن تكون  يجب   .9
يكون  ولكي  املعتقد.  اأو  الدين  حرية  ب�ضاأن  عليها  املن�ضو�ص  الأحكام 
التي  املحددة  باحلاجة  مبا�رشة  �ضلة  ذا  يكون  اأن  يجب  �رشوريًا،  القيد 
مع  التدخل  يتوافق  اأن  يجب  معها،26 يف حني  ومتنا�ضبًا  اإليها  ي�ضتند 
حاجة اجتماعية ملحة واأن يكون متنا�ضبًا مع الهدف امل�رشوع املن�ضود.27 
مما  دقيقا  تف�ضريًا  ملحة«  اجتماعية  »حاجة  مفهوم  تف�ضري  ويجب 
فح�ضب،  فيها  مرغوبا  اأو  مفيدة  تكون  اأن  ينبغي  ل  القيود  اأن  يعني 
بل يجب اأن تكون �رشورية اأي�ًضا.28 ولكي يكون التدخل متنا�ضبًا، يجب 
اأن يكون هناك ات�ضال منطقي بني هدف ال�ضيا�ضة العامة والو�ضائل 
اأن يكون هناك توازن  اإلى ذلك، يجب  امل�ضتخدمة لتحقيقه. بالإ�ضافة 
عادل بني مقت�ضيات امل�ضلحة العامة واملتطلبات الالزمة حلماية احلقوق 
ويجب  وكافيًا  �ضلة  ذا  التقييد  مربر  يكون  اأن  ويجب  للفرد  الأ�ضا�ضية 

ا�ضتخدام اأقل الو�ضائل املتاحة تدخالً.29

اأو  الدين  حرية  ملمار�ضة  �رشًطا  الدولة  من  املمنوح  الإذن  جْعل  يجوز  ل   .10
املعتقد. ول ميكن اأن تكون حرية الدين اأو املعتقد، �ضواء جهر بها ال�ضخ�ص 
منفرًدا اأو بال�ضرتاك مع اآخرين، عالنية اأو �رشًا، خا�ضعة للت�ضجيل امل�ضبق 
بو�ضفهم  والطوائف  الب�رش  تخ�ص  اأنّها  ذلك  مماثلة.  اأخرى  اإجراءات  اأو 
اإذن ر�ضمي.30 وكما �ضيتم بيانه مبزيد  اأ�ضحاب حقوق، ول تعتمد على 
القانوين ومعاقبة  اأن احلظر  اأي�ًضا  فاإّن هذا يعني  اأدناه،  التفا�ضيل  من 

الأن�ضطة غري امل�ضجلة ل يتفق مع املعايري الدولية.

25 جلنة حقوق الإن�ضان التابعة لالأمم املتحدة، التعليق العام رقم 22، الفقرة 8.
26 نف�ص املرجع ال�ضابق.

27 املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان 25 نوفمرب Wingrove ،1996 �ضد اململكة املتحدة طلب رقم 14719/90، الفقرة 53.
28 املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان 14 يونيو Svyato-Mykhaylivska Parafiya ،2007 �ضد اأوكرانيا، طلب رقم44158/98 ، الفقرة 116؛ 

واملحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان فرباير Gorzelik ،2004 واآخرون �ضد بولندا، طلب رقم44158/98 ، الفقرتان 94-95.
29 الأمم املتحدة-املجل�ص القت�ضادي والجتماعي لالأمم املتحدة )UN-ECOSOC(، مبادئ �ضرياكيوز، الفقرات اأ 14-10؛ والراأي امل�ضرتك 
للجنة البندقية ومنظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا/مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان حول م�رشوع القانون املعني بحرية 
الوجدان والدين، وحول التعديالت على اإ�ضدار القوانني والإ�ضافات املكملة للقانون اجلنائي، وقانون اجلرائم الإدارية وقانون العالقات بني 
جمهورية اأرمينيا والكني�ضة الأرمنية الر�ضولية املقد�ضة جلمهورية اأرمينيا،CDL-AD)2011(028 ، الفقرة 36. راجع اأي�ًضا الراأي امل�ضرتك 
املوؤقت للجنة البندقية ومنظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا/مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان ب�ضاأن القانون املعني باإدخال 
التعديالت والإ�ضافات على قانون حرية الوجدان واملنظمات الدينية وحول القوانني ب�ضاأن تعديل قانون العقوبات، وجمموعة قوانني 

اجلرائم الإدارية وقانون املوؤ�ض�ضات اخلريية جلمهورية اأرمينيا،CDL-AD)2010(054  ، الفقرة 35.
30 املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان 13 دي�ضمرب Metropolitan Church of Bessarabia ،2001 �ضد مولدوفا،45701/99 ، الفقرات 

130-128؛ وتقرير املقرر اخلا�ص حول حرية الدين اأو املعتقد، هايرن بيليفيلدت، وثيقة الأمم املتحدةA/HRC/19/60 ، الفقرتان 25 و41.

اجلزء الثاين
حرية املجاهرة بالدين

اأو املعتقد بال�صرتاك مع الآخرين
ذلك  اأكان  �ضواء  املعتقد  اأو  الدين  بحرية  الأفراد  يتمتع  اأعاله،  ورد  كما   .11
اإلى  الوثيقة  هذه  ت�ضري  الآخرين.  مع  بال�ضرتاك  باملمار�ضة  اأم  مبفردهم 
الآخرين ملمار�ضة حقهم يف حرية  الذين يعملون بال�ضرتاك مع  الأفراد 
الدين اأو املعتقد ب�ضفتهم »طوائف دينية اأو ذات معتقد«. و�ضوف ت�ضري 
اإلى تلك الطوائف الدينية اأو ذات املعتقد، املعرتف بها على اأنها اأ�ضخا�ص 
اعتباريون يف نظامها القانوين الوطني ب�ضفتها »منظمات دينية اأو ذات 

معتقد«.

من  ومتنوعة  كبرية  جمموعة  الإن�ضان  حلقوق  الدويل  القانون  يحمي   .12
املجاهرة  حرية  وتتكون  واملعتقدات.  بالأديان  اخلا�ضة  املجتمع  مظاهر 
بالدين اأو املعتقد من حرية العبادة وحرية تعليم وممار�ضة ومراعاة الفرد 
من  الأنواع  هذه  بني  كبري  تداخل  هناك  يكون  وقد  معتقده.  اأو  لدينه 

املظاهر.

فيما  التجمع  حرية  احل�رش،  ل  املثال  �ضبيل  على  العبادة،  حرية  ت�ضمل   .13
يت�ضل بالدين اأو املعتقد31 وحرية الطوائف يف اأداء الطقو�ص واملمار�ضات 
الحتفالية التي تعرب ب�ضكل مبا�رش عن عن دينها اأو معتقدها،32 وكذلك 
التي ت�ضكل جزًءا ل يتجزاأ من هذه احلريات، مبا يف  خمتلف املمار�ضات 
بحرية،33  اإليها  الو�ضول  ي�ضهل  التي  العبادة  اأماكن  و�ضيانة  بناء  ذلك 

وا�ضتخدام ال�ضيغ والأ�ضياء املتعلقة بالطقو�ص وعر�ص الرموز.34

الأعمال  احل�رش،  ل  املثال  �ضبيل  على  واملمار�ضة،  املراعاة  حرية  ت�ضمل   .14
وارتداء  الغذائية،35  القواعد  اتباع  مثل  عادات  اأي�ًضا  ولكن  الحتفالية، 
التي ترتبط  الراأ�ص املميِّزة،36 وامل�ضاركة يف الطقو�ص  اأغطية  اأو  املالب�ص 
31 اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، اإعالن ب�ضاأن الق�ضاء على جميع اأ�ضكال التع�ضب والتمييز القائمني على اأ�ضا�ص الدين اأو املعتقد، 

25 نوفمرب A/RES/36/55 ،1981، الفقرة 6 )اأ(.
32 جلنة حقوق الإن�ضان التابعة لالأمم املتحدة، التعليق العام رقم 22، الفقرة 4.

33 فيينا 1989، الفقرة 16.4 اإعالن الأمم املتحدة ب�ضاأن الق�ضاء على جميع اأ�ضكال التع�ضب والتمييز القائمني على اأ�ضا�ص الدين 
اأو املعتقد، الفقرة 6 )اأ(.

34 اإعالن الأمم املتحدة ب�ضاأن الق�ضاء على جميع اأ�ضكال التع�ضب والتمييز القائمني على اأ�ضا�ص الدين اأو املعتقد، الفقرة 6 )ح(.
35 جلنة حقوق الإن�ضان التابعة لالأمم املتحدة، التعليق العام رقم 22، الفقرة 4.

36 نف�ص املرجع ال�ضابق.
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تتحدثها  ما  عادة  معينة  لغة  وا�ضتخدام  احلياة37  من  معينة  مبراحل 
و�ضيانة  اإقامة  حرية  وكذلك  لدينهم،38  ممار�ضتهم  عند  ما  جمموعة 
واأيام  بالعطالت  والحتفال  املنا�ضبة  الإن�ضانية  اأو  اخلريية  املوؤ�ض�ضات 

الراحة.39

ت�ضمل حرية ممار�ضة الدين اأو املعتقد وتعليمهما، على �ضبيل املثال ل   .15
الدينية  الطوائف  اإدارة  يتجزاأ من  ت�ضكل جزًءا ل  التي  الأفعال  احل�رش، 
لهياكلها  وفقا  نف�ضها  تنظيم  يف  احلق  مثل  الأ�ضا�ضية،  ل�ضوؤونها 
موظفيها  وا�ضتبدال  وتوظيف  اختيار  يف  واحلق  واملوؤ�ض�ضية40  الهرمية 
وفقا ملتطلبات ومعايري كل منها، وكذلك وفًقا لأي ترتيب تقبله بحرية 
دينية.42  مدار�ص  اأو  لهوتية  معاهد  اإن�ضاء  وحرية  دولتها؛41  وبني  بينها 
وحرية تدريب رجال الدين يف املوؤ�ض�ضات املنا�ضبة؛43 واحلق يف �ضنع واقتناء 
وا�ضتعمال القدر الكايف من املواد والأ�ضياء ال�رشورية املت�ضلة بطقو�ص 
واملنظمات  واملوؤ�ض�ضات  الطوائف  وحق  معتقد؛44  اأو  دين  اأي  عادات  اأو 
اإنتاج وا�ضترياد وتوزيع املطبوعات واملواد الدينية؛45 وحق كل  الدينية يف 
فرد يف تقدمي وتلقي التعليم الديني باللغة التي يختارها، �ضواء ب�ضورة 
فردية اأو بال�ضرتاك مع غريه، يف اأماكن منا�ضبة لهذه الأغرا�ص،46 مبا يف 
ذلك حرية الآباء يف �ضمان اأن يكون التعليم الديني والأخالقي لأولدهم 
متفًقا مع قناعاتهم اخلا�ضة؛47 واحلق يف طلب وتلقي التربعات املالية 
وغريها من التربعات من الأفراد واملوؤ�ض�ضات؛48 وحرية اإقامة ات�ضالت مع 
الأفراد والطوائف والإبقاء عليها يف امل�ضائل املتعلقة بالدين واملعتقد 
واحلج  ال�ضفر  خالل  من  ذلك  مبا يف  والدويل،49  الوطني  امل�ضتويني  على 

وامل�ضاركة يف التجمعات واملنا�ضبات الدينية الأخرى.50

كما ورد اأعاله، فاإن حرية اجلهر بالدين اأو املعتقد بال�ضرتاك مع الآخرين   .16
اإخ�ضاعها  ميكن  ول  حقوق،  اأ�ضحاب  بو�ضفهم  للب�رش  ممنوحة  تكون 
الإلزامية  الت�ضجيل  اإجراءات  ا�ضتخدام  خالل  من  م�ضبقة  قيود  لأية 

37 نف�ص املرجع ال�ضابق.
38 نف�ص املرجع ال�ضابق.

39 اإعالن الأمم املتحدة ب�ضاأن الق�ضاء على جميع اأ�ضكال التع�ضب والتمييز القائمني على اأ�ضا�ص الدين اأو املعتقد، الفقرة 6 )ب( 
و6 )ح(.

40 فيينا 1989، الفقرة 16.4.
41 فيينا 1989، الفقرة 16.4؛ واإعالن الأمم املتحدة ب�ضاأن الق�ضاء على جميع اأ�ضكال التع�ضب والتمييز القائمني على اأ�ضا�ص الدين اأو 

املعتقد، الفقرة 6 )ز(؛ وجلنة حقوق الإن�ضان التابعة لالأمم املتحدة، التعليق العام رقم 6، الفقرة 4.
42 جلنة حقوق الإن�ضان التابعة لالأمم املتحدة، التعليق العام رقم 22، الفقرة 4.

43 فيينا 1989، الفقرة 16.8.
44 اإعالن الأمم املتحدة ب�ضاأن الق�ضاء على جميع اأ�ضكال التع�ضب والتمييز القائمني على اأ�ضا�ص الدين اأو املعتقد، الفقرة 6 )د(.

45 فيينا 1989، الفقرة 16.10؛ واإعالن الأمم املتحدة ب�ضاأن الق�ضاء على جميع اأ�ضكال التع�ضب والتمييز القائمني على اأ�ضا�ص الدين 
اأو املعتقد، الفقرة 6 )ج( و)د(.
46 فيينا 1989، الفقرة 16.6.
47 فيينا 1989، الفقرة 16.7.

48 فيينا 1989، الفقرة 16.4؛ واإعالن الأمم املتحدة ب�ضاأن الق�ضاء على جميع اأ�ضكال التع�ضب والتمييز القائمني على اأ�ضا�ص الدين 
الدينية يف  واملنظمات  الوجدان  حرية  على  تعديالت  باإدخال  املتعلق  القانون  امل�ضرتك حول م�رشوع  والراأي  )و(؛   6 الفقرة  املعتقد،  اأو 
اأوكرانيا، 2006(030(CDL-AD، املعتمد من طرف جلنة البندقية يف جل�ضتها العامة رقم 92 )البندقية، 14-13 اأكتوبر 2006(، الفقرة 

:34
49 اإعالن الأمم املتحدة ب�ضاأن الق�ضاء على جميع اأ�ضكال التع�ضب والتمييز القائم على اأ�ضا�ص الدين اأو املعتقد، الفقرة 6 )ط(.

50  فيينا 1989، الفقرة 32.

املختلفة  الأ�ضكال  على  قيود  اأي  فاإن  بالتايل،  و  مماثلة.51  اإجراءات  اأي  اأو 
من مظاهر حرية الدين اأو املعتقد، من املن�ضو�ص عليها هنا، يجب اأن 

ت�ضتويف املعايري ال�ضارمة الواردة يف اجلزء الأول.

51 املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان 12 مايو Masaev ،2009 �ضد مولدوفا، طلب رقم 6303/05، الفقرة 26؛ والراأي امل�ضرتك للجنة 
بحرية  املعني  القانون  م�رشوع  حول  الإن�ضان  وحقوق  الدميقراطية  املوؤ�ض�ضات  اأوروبا/مكتب  يف  والتعاون  الأمن  ومنظمة  البندقية 
الوجدان والدين، وحول التعديالت على اإ�ضدار القوانني والإ�ضافات املكملة للقانون اجلنائي، وقانون اجلرائم الإدارية وقانون العالقات بني 
جمهورية اأرمينيا والكني�ضة الأرمنية الر�ضولية املقد�ضة جلمهورية اأرمينيا، CDL-AD)2011(028 ، الفقرة 69؛ والراأي امل�ضرتك للمجل�ص 
ال�ضت�ضاري املعني بحرية الدين اأو املعتقد التابع للجنة البندقية ومنظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا/مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية 

وحقوق الإن�ضان حول حرية الوجدان واملنظمات الدينية يف جمهورية قريغيز�ضتان، CDL-AD)2008(32، الفقرة 89.
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اجلزء الثالث
املنظمات الدينية اأو ذات املعتقد

الإن�ضان  حلقوق  الدويل  القانون  مينح  الثاين،  اجلزء  يف  مو�ضح  هو  كما   .17
كانت  اإذا  عما  النظر  بغ�ص  املعتقد،  ذات  اأو  الدينية  للطوائف  حماية 
الطوائف  تختار  اأن  يجوز  ذلك،  ومع  ل.  اأم  قانونية  ب�ضخ�ضية  تتمتع 
الدينية اأو ذات املعتقد اإن�ضاء منظمات دينية لت�ضمن لنف�ضها اإمكانية 
العمل يف اإطار قانوين. ولأغرا�ص هذه الوثيقة، فاإن “املنظمات الدينية اأو 
ذات املعتقد” هي الطوائف الدينية اأو ذات املعتقد املعرتف بها ك�ضخ�ص 
اعتباري م�ضتقل يف النظام القانوين الوطني. قد ي�ضري القانون الوطني 
اإلى العرتاف بال�ضخ�ضية القانونية حتت عدد من الت�ضميات املختلفة 
وقد يلجاأ اإلى جمموعة متنوعة من الأ�ضاليب القانونية ل�ضمان اأن تكون 
الطوائف الدينية اأو ذات املعتقد قادرة على العمل كاأ�ضخا�ص اعتباريني 
يف النظام القانوين الوطني. وبغ�ص النظر عن الطريقة املختارة لتنفيذ 
القانونية  ال�ضخ�ضية  على  الطوعي  احل�ضول  ب�ضمان  اخلا�ص  اللتزام 
يكون  اأن  �ضمان  الدول  على  يجب  املعتقد،  ذات  اأو  الدينية  للطوائف 
الإطار القانوين الوطني املعمول به للقيام بذلك متوافًقا مع ال�ضكوك 
الدولية حلقوق الإن�ضان التي تعترب اأطراًفا فيها ومع التزاماتها الدولية 
الأخرى. ويجب على الدول اأي�ًضا �ضمان �رشورة األ يكون احل�ضول على 
اأو ذات  ال�ضخ�ضية القانونية اأكرث �ضعوبة بالن�ضبة للطوائف الدينية 
املعتقد مما هو عليه بالن�ضبة لأ�ضناف اأخرى من اجلماعات اأو الطوائف 
من  مبزيد  الدويل  القانوين  الإطار  الق�ضم  هذا  ي�ضف  و�ضوف  املحلية. 
جانب  من  اجليدة  املمار�ضات  اإلى  اأي�ًضا  باملنا�ضبة  مي�ضريا  التف�ضيل، 

الدول فرادى.

اأفراد  من  مكونة  “جمعيات  اأو  فرد  و�ضف  يجوز  املتحدة،  الوليات  ويف 
ا�ضم  جتارية حتت  باأعمال  بالقيام  لهم  وم�ضموح  خا�ص،  لغر�ص  متحدين 
 Pembina Consol. Silver Mining &( للقانون  وفقا  “�ضخ�ص”  باأنها  معني” 
 U.S. املتحدة125  الوليات   125 بن�ضلفانيا،  بولية   .Com �ضد   .Milling Co
ارتباط  يجوز  النحو،  هذا  وعلى   . ))181، 189، 8S. Ct. 737، 31 L. ED. 650 )1988
ال�ضخ�ضية القانونية بالأفراد اأو املنظمات اأو الكيانات التجارية. وبالتايل، 
يجوز اأن توؤ�ض�ص الطوائف الدينية منظمات جتارية )مثل املوؤ�ض�ضات وامللكية 
الفردية وال�رشاكات العامة وال�رشاكات ذات امل�ضوؤولية املحدودة وال�رشكات 
ذات امل�ضوؤولية املحدودة( اأو منظمات غري هادفة للربح )التي عادة ما تاأخذ 
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�ضكل املوؤ�ض�ضات( من اأجل احل�ضول على ال�ضخ�ضية القانونية. وتخ�ضع 
اإدارة الكيانات التجارية واملوؤ�ض�ضات غري الهادفة للربح لقانون الولية التي 
املتحدة  الوليات  يف  الدينية  الطوائف  غالبية  وتُ�ضنف  فيها.  تت�ضكل 
والقانون  به  املعمول  الولية  لقانون  وفًقا  للربح  هادفة  غري  كموؤ�ض�ضات 
الحتادي لالإيرادات الداخلية )على �ضبيل املثال، U.S.C 26. . البند 501 )ج(( من 

اأجل احل�ضول على اإعفاء �رشيبي ومعاملة �رشيبية منا�ضبني.

ال�ضخ�ضية  تنظيم  يتم  الد�ضتوري،  غري  امل�ضتوى  على  اإ�ضتونيا،  ويف 
غري  املنظمات  قانون  مبوجب  املعتقد  وذات  الدينية  للطوائف  القانونية 
الهادفة للربح وقانون الكنائ�ص والأبر�ضيات )CCA(. ووفقا لقانون الكنائ�ص 
والأبر�ضيات )CCA( تعد كّل جمعية دينية �ضخ�ًضا اعتباريًا مبوجب القانون 
والأبر�ضيات  الكنائ�ص  قانون  وي�ضتمل  هادفة.  غري  منظمة  فهي  املدين. 
الكنائ�ص.   )1( الدينية:  املنظمات  اأنواع خمتلفة من  على خم�ضة   )CCA(
)2( الأبر�ضيات. )3( جمعيات الأبر�ضيات. )4( الأديرة. )5( الطوائف الدينية. 
الأ�ضخا�ص  الأبر�ضيات( جمعية من  )اأو جمعية  الأبر�ضية  اأن تكون  وميكن 
الطبيعيني يعرتفون بالعقيدة امل�ضيحية اأو اأي دين اآخر )اأو معتقد(. وينطبق 
الأمر نف�ضه على الأديرة. ولي�ضت هناك قيود كبرية على الطوائف الدينية 

يف اختيار ال�ضكل القانوين املنا�ضب لن�ضاطها.

ويف اإ�ضبانيا، هناك ثالثة اأ�ضكال مرتابطة لل�ضخ�ضية القانونية التي تكون 
مفتوحة للطوائف الدينية:

ال�ضكل  متثل  التي  الدينية(”،  )الطوائف   Confesiones religiosas“ اأ( 
والطوائف  والكنائ�ص  للطوائف  القانونية  لل�ضخ�ضية  الأ�ضا�ضي 

الدينية.
ال�ضخ�ضية  متنح  التي  الدينية(”  )الكيانات   Entidades religiosas“ ب( 
من  حمددة  هيكلية  اأو  ترابطية  اأو  اإقليمية  لئتالفات  القانونية 
اأن  بها. وميكن  املعرتف  الدينية(”  )الطوائف   Confesiones religiosas“
اأو  الكني�ضة”  اأو  املحلي  “املجتمع  اأو  “الأبر�ضية”  اأو  “الندوة”  تكون 
 entidad“ ”)طائفة دينية( confesion religiosa”الُق�ضيم الإقليمي” لـ“
تب�ضيط  اأجل  الإ�ضباين من  القانون  مبوجب  دينيًا(”  religiosa )كيانًا 

ال�ضوؤون القانونية.
ت�ضم  احتادات  وهي  الدينية(”  )الحتادات   Federaciones religiosas“ )ج
)مثل  اخل�ضائ�ص  بع�ص  ت�ضرتك يف  دينية”  “طائفة  من  جمموعة 
اأي�ًضا  يوجد  كما  ذلك(.  اإلى  وما  التاريخي،  الأ�ضل  اأو  العقيدة 
الكيانات  )احتادات   Federaciones de entidades religiosas“

الدينية(”.
الت�ضجيل  معتقد  ذات  اأو  دينية  جماعة  لأي  ميكن  ذلك،  اإلى  بالإ�ضافة 

كجمعية عادية يف �ضجل جمعيات الدولة.

جتدر الإ�ضارة اإلى اأن الوجود امل�ضتقل للطوائف الدينية اأو ذات املعتقد   .18
متثل  ق�ضية  واأنّها  دميقراطي  جمتمع  يف  للتعددية  عنه  غنى  ل  اأمر 
ذلك  يتعلق  ول  املعتقد.52  اأو  الدين  حرية  تتيحها  التي  احلماية  �ُضلب 
مبا�رشة بهذه الطوائف ب�ضفتها تلك فح�ضب، بل اأي�ًضا بتمتع جميع 
اأع�ضائها الن�ضطني متتعا فعليا باحلق يف حرية الدين. وعندما ل تكون 
احلياة التنظيمية للمجتمع حممية مبوجب حرية الدين اأو املعتقد، فاإّن 
جميع اجلوانب الأخرى حلرية الفرد الدينية ت�ضبح �ضعيفة.53 وتعد القدرة 
اأحد جمالت  اإن�ضاء كيان قانوين، لكي يعمل ب�ضكل جماعي يف  على 
امل�ضلحة امل�ضرتكة، جانبًا من اأهم جوانب حرية تكوين اجلمعيات، والتي 
بدونها يُجرد هذا احلق من كل معنى. وفيما يتعلق بتنظيم اأي جماعة 
دينية، فقد مت اعتبار اأن رف�ص العرتاف بها ككيان قانوين ي�ضكل اأي�ًضا 
الأوروبية  التفاقية  من   9 املادة  مبوجب  الدين  حرية  احلق يف  يف  تدخالً 
حلقوق الإن�ضان على النحو الذي ميار�ص به ذلك املجتمع نف�ضه واأفراده 
هذا احلق.54 وبناء عليه، فقد وعدت الدول امل�ضاركة يف منظمة الأمن 
�ضعائرها  متار�ص  التي  املوؤمنني،  طوائف  »متنح  باأن  اأوروبا  يف  والتعاون 
الدينية اأو ت�ضتعد ملمار�ضتها �ضمن الإطار الد�ضتوري لدولها، بناء على 

طلب تلك الطوائف، العرتاف بالو�ضع املقرر لها يف بلدانها«.55

و�ضع  منح  الدولة  رف�ص  فاإن  الإن�ضان،  حلقوق  الدويل  القانون  مبوجب   .19
ال�ضخ�ضية القانونية جلمعية من الأفراد على اأ�ضا�ص الدين اأو املعتقد 
اأو املعتقد، اقراأ  اإلى حد التدخل يف ممار�ضة احلق يف حرية الدين  ي�ضل 
يف �ضوء حرية تكوين اجلمعيات.56 وقد ثبت اأن رف�ص ال�ضلطات ت�ضجيل 
جمموعة اأو اأن ت�ضحب �ضخ�ضيتها القانونية يوؤثر ب�ضكل مبا�رش على 
كل من املجموعة نف�ضها واأي�ًضا على روؤ�ضائها وموؤ�ض�ضيها اأو اأع�ضائها 
الأفراد.57 وبالتايل فقد ثبت اأن رف�ص العرتاف بو�ضع ال�ضخ�ضية القانونية 
52 املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان 26 اأكتوبر Hasan ،2000 و Chausch �ضد بلغاريا، طلب رقم 30985/96، الفقرة 62؛ واملحكمة 
136؛ واملحكمة  الفقرة   ، رومانيا، طلب رقم2330/09  �ضد   ”Sindicatul Pastorul Cel Bun  ،2013 يوليو   9 الإن�ضان  الأوروبية حلقوق 
الأوروبية حلقوق الإن�ضان 13 دي�ضمرب Metropolitan Church of Bessarabia ،2001 �ضد مولدوفا، طلب رقم45701/99 ، الفقرة 118؛ 
 )Metropolitan Inokentiy( واملحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان 22 يناير 2009، ق�ضية املجمع املقد�ص للكني�ضة الأرثوذك�ضية البلغارية

واآخرون �ضد بلغاريا، طلب رقم 412/03 و 35677/04 ، الفقرة 103.
53 املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان 26 اأكتوبر Hasan ،2000 وChausch �ضد بلغاريا، طلب رقم30985/96 ، الفقرة 62.

54 املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان 1 اأكتوبر Kimlya ،2009 واآخرون �ضد رو�ضيا، طلب رقم 412/03 و 35677/04، الفقرة 84.
55 فيينا 1989، الفقرة 16.3.

84؛  الفقرة  و 32782/03،   76836/01 رقم  رو�ضيا، طلب  واآخرون �ضد   Kimlya  ،2009 اأكتوبر   1 الإن�ضان  الأوروبية حلقوق  56 املحكمة 
واملحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان 10 يونيو Jehova’s Witnesses of Moscow ،2010 واآخرون �ضد رو�ضيا، طلب رقم 302/02، الفقرة 
101؛ واملحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان 17 فرباير Gorzelik ،2004 واآخرون �ضد بولندا، طلب رقم 44158/98، الفقرة 52، واملحكمة 
الأوروبية حلقوق الإن�ضان، Sidiropoulos واآخرون �ضد اليونان، طلب رقم 26695/95، الفقرة 31؛ راأي حول الو�ضع القانوين للطوائف 
الدينية يف تركيا وحق البطريركية الأرثوذك�ضية با�ضطنبول يف ا�ضتخدام �ضفة “امل�ضكونية”، CDL-AD)2010(005، املعتمد من طرف 
جلنة البندقية يف جل�ضتها العامة الثانية والثمانني )البندقية، 13-12 مار�ص 2010(، الفقرتان 6 و9؛ والراأي امل�ضرتك للجنة البندقية 
ومنظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا/مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان حول م�رشوع القانون املعني بحرية الوجدان والدين، 
وحول التعديالت على اإ�ضدار القوانني والإ�ضافات املكملة للقانون اجلنائي، وقانون اجلرائم الإدارية وقانون العالقات بني جمهورية اأرمينيا 
والكني�ضة الأرمنية الر�ضولية املقد�ضة جلمهورية اأرمينيا، CDL-AD)2011(028، الفقرة 64؛ ومنظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا/مكتب 
املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان وجلنة البندقية، املبادئ التوجيهية ملراجعة الت�رشيعات املتعلقة بالدين اأو املعتقد، )ي�ضار اإليها 

فيما بعد با�ضم: املبادئ التوجيهية لعام 2004(، الفقرة 8.
57 املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان 10 يونيو 2010، ق�ضية Jehova’s Witnesses of Moscow واآخرون �ضد رو�ضيا، طلب رقم302/02 
اليوغو�ضالفية  مقدونيا  جمهورية  �ضد   Paunkovskiو  Radko املواطنني  رابطة  الإن�ضان،  حلقوق  الأوروبية  واملحكمة  101؛  الفقرة   ،
 Ilinden املتحدة  املقدونية  2006،املنظمة  يناير   19 الإن�ضان  الأوروبية حلقوق  واملحكمة  53؛  الفقرة  رقم 74651/01،  ال�ضابقة، طلب 
 Partidul Comunistilor  ،2005 فرباير   3 الإن�ضان  الأوروبية حلقوق  واملحكمة  53؛  الفقرة  رقم 59491/00،  بلغاريا، طلب  واآخرون �ضد 
Nepeceristi(( وUngureanu �ضد رومانيا، طلب رقم46626/99 ، الفقرة 27؛ واملحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان 31 اأغ�ضط�ص 1999، 

APEH Oldozotteinek Szovetsege واآخرون �ضد املجر )Dec.(، طلب رقم 32367/96 .
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للطوائف الدينية اأو ذات املعتقد ي�ضكل تدخالً يف احلق يف حرية الدين 
اأو املعتقد58 على النحو الذي ميار�ص به ذلك املجتمع نف�ضه واأفراده هذا 

احلق.59

حيويًا  اأمرًا  القانونية  ال�ضخ�ضية  و�ضع  على  احل�ضول  يف  احلق  يعد   .20
لتحقيق احلق يف حرية الدين اأو املعتقد حتقيًقا كاماًل. وي�ضبح عدد من 
اجلوانب الأ�ضا�ضية للحياة املجتمعية املنظمة يف هذا املجال م�ضتحيالً 
اأو �ضعبًا للغاية دون احل�ضول على ال�ضخ�ضية القانونية. وت�ضمل هذه 
اجلوانب وجود ح�ضابات م�رشفية و�ضمان احلماية الق�ضائية للمجتمع 
واأع�ضائه واأ�ضوله60 واملحافظة على ا�ضتمرارية ملكية ال�رشوح الدينية 
وبناء �رشوح دينية جديدة، بالإ�ضافة اإلى اإن�ضاء وت�ضغيل املدار�ص ومعاهد 
التعليم العايل؛ وت�ضهيل الإنتاج على نطاق اأو�ضع للمواد امل�ضتخدمة 
يف العادات والطقو�ص الدينية؛ وكذلك تعيني املوظفني واإن�ضاء عمليات 

و�ضائل الإعالم واإدارتها.61

نف�ص  ويتحملون  احلقوق  بنف�ص  العتباريون  الأ�ضخا�ص  يتمتع  يف هولندا، 
املدين  القانون  من  ال�ضلة  ذات  الأجزاء  يف  عليها  املن�ضو�ص  اللتزامات 
)وخا�ضة قانون امللكية( كاأ�ضخا�ص طبيعيني، وفقا للمادة 5:2 من القانون 
املدين )التي تن�ص على اأنه “بقدر ما يتعلق الأمر بقانون امللكية، يت�ضاوى 
على  القانون  ين�ص  مل  ما  الطبيعي،  ال�ضخ�ص  مع  العتباري  ال�ضخ�ص 
اأن  التي ميكنها  الدينية  اأن ت�ضارك الطوائف  عك�ص ذلك”(. وبالتايل ميكن 
حت�ضل ب�ضهولة على �ضخ�ضية قانونية - كجمعية اأو موؤ�ض�ضة اأو منظمة 
كن�ضية فريدة من نوعها - يف اأعمال قانونية، مثل رفع الدعاوى الق�ضائية 
واإبرام العقود واإيداع الطلبات للح�ضول على ت�ضاريح ا�ضتخدام الأرا�ضي، 
وغريها. ول توجد فئات خمتلفة من الأ�ضخا�ص العتباريني يف هذا ال�ضدد، 
هذه  اأحد  بو�ضفها  املنظمة  الدينية  الطوائف  جميع  فاإن  لذلك،  ووفًقا 
الأنواع الثالثة من الأ�ضخا�ص العتباريني ميكنها القيام مبثل هذه الأعمال 

القانونية.

 Sister Immaculate Joseph and 80 Teaching Sisters of the Holy ،2005 58 جلنة حقوق الإن�ضان التابعة لالأمم املتحدة 21 اأكتوبر
Cross of the Third Order of Saint Francis in Menzingen of Sri Lanka �ضد Sri Lanka، communication 1249/2004، الفقرة 7.2.

59 املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان 10 يونيو Jehova’s Witnesses of Moscow ،2010 واآخرون �ضد رو�ضيا، طلب رقم 302/02، الفقرة 
النم�ضا، طلب  واآخرون �ضد   Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas،2008 31 يوليو  الإن�ضان  الأوروبية حلقوق  101، واملحكمة 
رقم 40825/98 الفقرتان 80-79، واملحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان 31 دي�ضمرب Metropolitan Church of Bessarabia ،2001 �ضد 

مولدوفا، طلب رقم  45701/99، الفقرة 105.
60 املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان 10 يونيو Jehova’s Witnesses of Moscow ،2010 واآخرون �ضد رو�ضيا، طلب رقم 302/02، الفقرة 
120؛ واملحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، Kimlya واآخرون �ضد رو�ضيا، طلب رقم 76836/01   و32782/03، الفقرة 85، واملحكمة الأوروبية 
حلقوق الإن�ضان 31 يوليو Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas ،2008 واآخرون �ضد النم�ضا، طلب رقم 40825/98، الفقرة 
66، واملحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان 13 دي�ضمرب Metropolitan Church of Bessarabia ،2001 �ضد مولدوفا، طلب رقم 45701/99، 
الفقرة 118، واملحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، Koretskyy واآخرون �ضد اأوكرانيا، طلب رقم 40269/02، الفقرة 40، واملحكمة الأوروبية 
حلقوق الإن�ضان 16 دي�ضمرب Canea Catholic Church ،1997 �ضد اليونان، الفقرات 30 و41-40 والراأي امل�ضرتك حول م�رشوع القانون 
املتعلق باحلرية الدينية والنظام العام لالأديان يف رومانيا املعتمد من طرف جلنة البندقية يف جل�ضتها العامة الرابعة وال�ضتني )مدينة 
وحق  تركيا  الدينية يف  للطوائف  القانوين  الو�ضع  حول  وراأي   ،23 الفقرة   ،CDL-AD)2005(037-e  ،)2005 اأكتوبر   21-22 البندقية، 

البطريركية الأرثوذك�ضية با�ضطنبول يف ا�ضتخدام �ضفة “امل�ضكونية”، CDL-AD)2010(005، الفقرة .68
61  يقرير مقرر الأمم اخلتحدة اخلا�ص حول العرتاف، الفقرة 46.

بالتايل، ل بد اأن يكون لأي اإنكار لل�ضخ�ضية القانونية لطائفة دينية اأو   .21
ذات معتقد ما يربره يف ظل ظروف �ضارمة، على النحو املبني يف اجلزء 
الأول من املبادئ التوجيهية. ويف الوقت نف�ضه، مبوجب القانون الدويل 
اأو ذات املعتقد على  اإجبار الطوائف الدينية  حلقوق الإن�ضان، ل ينبغي 
يف  ترغب  ل  كانت  اإذا  القانونية  ال�ضخ�ضية  على  للح�ضول  ال�ضعي 
اأو عدمه قد يكون بحد  القيام بذلك.62 واإن خيار الت�ضجيل مع الدولة 
ذاته خيارًا دينيًا، ويجب األ يعتمد التمتع باحلق يف حرية الدين اأو املعتقد 
القانونية  ال�ضخ�ضية  و�ضع  التم�ضت  قد  اجلماعة  كانت  اإذا  ما  على 
واكت�ضبته.63 وقد و�ضعت الدول عددًا من املمار�ضات التي تنطوي، على 
�ضبيل املثال، على ال�ضيطرة ال�رشطة واملراقبة والتدابري التقييدية مبا يف 
ذلك اإغالق اأماكن العبادة اأو م�ضادرة املمتلكات اأو فر�ص عقوبات مالية 
اأو ال�ضجن64 اأو منع الو�ضول اإلى خدمات العبادة اأو تقييد ن�رش اأو ملكية 
اأو  ال�ضخ�ص  بدين  الآخرين  اإقناع  يف  احلرية  تقييد  اأو  الدينية  املوؤلفات 
معتقده. ومن الوا�ضح اأن هذه التدابري واأمثالها ل تتما�ضى مع املعايري 
ذات  اأو  الدينية  الطائفة  لف�ضل  نتيجة  اأنها  ملجرد  ُفر�ضت  اذا  الدولية 

املعتقد يف التما�ص و�ضع ال�ضخ�ضية القانونية اأو

يف احل�ضويف اإيطاليا، ميكن للطوائف الدينية اأن ت�ضكل نف�ضها كجمعيات 
غري معرتف بها )associazione non riconosciuta( وفقا للمواد 38-36 من 
القانون املدين. ويعد هذا اأب�ضط منوذج وتطبقه كذلك الأحزاب ال�ضيا�ضية 
والنقابات العمالية. وعلى الرغم من عدم اكت�ضاب اأي طائفة لل�ضخ�ضية 
القانونية بهذه الطريقة، فال تكت�ضب اأي طائفة دينية الأهلية القانونية )مبا 
يف ذلك ال�ضتقالل يف ق�ضايا امللكية والقدرة على احل�ضول على التربعات 
واتخاذ الإجراءات القانونية( بحرية كاملة، دون تقدمي وثيقتها التاأ�ضي�ضية 
اأو نظامها الأ�ضا�ضي اإلى اأي �ضكل من اأ�ضكال �ضلطة الدولة. ويعد اإن�ضاء 
جمعية غري معرتف بها اأمرًا ب�ضيًطا جًدا، فال يتطلب ذلك اأكرث من ثالثة 

اأع�ضاء ونظاًما اأ�ضا�ضيًا ووثيقة من كاتب العدل.

امل�ضجلة.  غري  الدينية  اجلمعيات  اأن�ضطة  القانون  يحظر  ل  اإ�ضتونيا،  يف 
وبدلً من ذلك، تتمثل ال�ضلبية الرئي�ضية للكيانات غري امل�ضجلة يف اأنها 
ل ت�ضتطيع تقدمي نف�ضها كاأ�ضخا�ص اعتباريني، وبالتايل، ل ميكنها ممار�ضة 
تتمتع  تظّل  اأنها  اإل  ديني.  قانوين  كيان  لأي  املمنوحة  واحلماية  احلقوق 
دينية.  الدين، املحمية د�ضتوريًا، ب�ضفتها جمموعة  بحريتها اجلماعية يف 
ول يوجد اأي قيد من هذا القبيل على اأي طائفة دينية غري م�ضجلة فيما 
يخ�ص عقد الجتماعات الدينية اأو اإقامة ال�ضعائر يف منزل اأحد الأ�ضخا�ص 

62 تقرير مقرر الأمم املتحدة اخلا�ص حول العرتاف، الفقرة 58: »مت�ضيًا مع الفهم العاملي حلقوق الإن�ضان، يجب على الدول �ضمان اأن 
يكون بو�ضع جميع الأفراد اأن يتمتعوا بحرية الفكر اأو الوجدان اأو الدين اأو املعتقد على اأ�ضا�ص احرتام فهمهم الذاتي يف هذا املجال 
باأكمله. ول يتوقف احرتام حرية الدين اأو املعتقد كحق من حقوق الإن�ضان على اإجراءات الت�ضجيل الإدارية، حيث تتمتع حرية الدين اأو 

املعتقد بو�ضع اأحد حقوق الإن�ضان، وذلك قبل اأي اإجراء من اإجراءات موافقة الدولة وم�ضتقلة عنها«.
اأوروبا/ والتعاون يف  الأمن  ومنظمة  البندقية  للجنة  التابع  املعتقد  اأو  الدين  بحرية  املعني  ال�ضت�ضاري  للمجل�ص  امل�ضرتك  63الراأي 

 CDL-AD)2008(032،مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان حول حرية الوجدان واملنظمات الدينية يف جمهورية قرغيز�ضتان
، الفقرة 26.

64 تقرير مقرر الأمم املتحدة اخلا�ص حول العرتاف، الفقرة 58.
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اأو يف املباين امل�ضتاأجرة. ووفًقا للقانون، ل ميكن تقييد احلرية اجلماعية يف 
اأو  العامة  ال�ضحة  اأو  العام  بالنظام  ت�رش  اإذا كانت  اإل  املعتقد  اأو  الدين 

الآداب العامة، وتنتهك حقوق الآخرين وحرياتهم.
باأي  اأو  كجمعية،  ت�ضجيلها  يتم  مل  التي  الدينية  للطوائف  اأملانيا،  ويف 
غري  اجلمعيات  و�ضُع  القانونية،  الكيانات  اأ�ضكال  من  حمدد  اآخر  �ضكل 
امل�ضجلة )تُنَظم اجلمعيات غري امل�ضجلة وفًقا للمادة 54 من القانون املدين 
الأملاين(، مثل الكيانات القانونية الأخرى. ويتمتع هذا النوع من اجلمعيات 
 Gesellschaft( بنف�ص احلقوق التي تتمتع بها ال�رشاكة لغري اأغرا�ص املتاجرة
bürgerlichen Rechts( ولديها الأهلية القانونية اجلزئية. ففي الواقع، ت�ضتخدم 
باجلمعيات  اخلا�ضة  الأحكام  يف  الت�ضابهات  وا�ضع  نطاق  على  املحاكم 

امل�ضجلة.
وكقاعدة عامة، تتخذ اجلماعات والطوائف الدينية اأو ذات املعتقد املوجودة 
من  الفردية  اجلمعية  وتتاألف  طوعية.  فردية  جمعيات  �ضكل  اأيرلندا  يف 
ع�ضوية  ولها  للتحديد  قابلة  قواعد  تربطهم  الأ�ضخا�ص  من  جمموعة 
اإلى  الن�ضمام  بها  ميكن  التي  الكيفية  القواعد  وحتدد  للتحديد.  قابلة 
اجلمعية وتركها ومن يتحكم يف اجلمعية واأموالها، وعلى اأي اأ�ضا�ص )انظر 
 D›Arcy ضد� )The State )Colquhoun319 و Cullen )1873( IR 7 CL ضد� O’Keefe
مملوكة  اجلمعية  ممتلكات  وتكون  عام،  وب�ضكل   .)641  IR  [1936] واآخرون 
ب�ضكل م�ضرتك لالأع�ضاء، بدلً من اجلمعية نف�ضها. ول ميكن اأن تقا�ضي 
اجلمعية الفردية اأو اأن يتم مقا�ضاتها با�ضمها. ول توجد متطلبات ت�ضجيل 

للجمعيات الفردية.

ذات  اأو  الدينية  الطوائف  متكن  الطرق  من  متنوعة  جمموعة  وهناك   .22
القيام  من  قانونية،  �ضخ�ضية  على  احل�ضول  يف  ترغب  التي  املعتقد، 
بذلك. وتفعل بع�ص النظم القانونية الوطنية ذلك من خالل اإجراءات 
تنطوي على ا�ضرتاك املحاكم، والبع�ص الآخر من خالل طلب يقدم لأحد 
الأجهزة احلكومية. وتبعا للحالة الفردية، فقد يتم توفري جمموعة من 
الأ�ضكال املختلفة من ال�ضخ�ضية القانونية للطوائف الدينية اأو ذات 
واملوؤ�ض�ضات،  واجلمعيات  وال�رشكات  الحتكارية  الحتادات  مثل  املعتقد، 
ال�ضخ�ضية  من  الفريدة  الأ�ضناف  من  متنوعة  جمموعة  وكذلك 

القانونية خم�ض�ضة للطوائف الدينية اأو ذات املعتقد.

ويف الوليات املتحدة، للت�ضجيل ك�رشكة غري ربحية يجب على اجلمعيات 
الدينية حترير عقد ولئحة تاأ�ضي�ص. ويتكون عقد التاأ�ضي�ص من املعلومات 
والغر�ص  ت�ضجيل  ووكيل  وعنوانها  املنظمة  ا�ضم  ذلك  يف  مبا  الهيكلية، 
قواعد  على  التاأ�ضي�ص  لئحة  وتن�ص  ال�رشائب.  من  واملعفى  الربحية  غري 
يخدم يف  قد  الذي  من  بالتف�ضيل  تو�ضح  ما  وكثريًا  املنظمة،  واإجراءات 
جمل�ص الإدارة ومدة هذه اخلدمة؛ ومتى وكيف حتدث الجتماعات؛ والطريقة 
التي يتم بها تعيني امل�ضوؤولني. وباخت�ضار، فاإنها تت�ضمن العمليات التي 

تقوم بها املنظمة. ولت�ضبح اأي موؤ�ض�ضة غري هادفة للربح، يجب اأن تتقدم 
الطوائف الدينية وذات املعتقد بطلب للح�ضول على هذا العرتاف لدى 
اجلهاز احلكومي املنا�ضب. كما يجب عليهم تقدمي منوذج 1023 اأو 1024 اإلى 
ال�رشيبي  الإعفاء  و�ضع  على  للح�ضول  الحتادية  الداخلية  الإيرادات  دائرة 
الحتادي. ويف معظم الظروف، مبجرد اأن يتم منح و�ضع الإعفاء ال�رشيبي 

الحتادي يكون الإعفاء ال�رشيبي الولئي واملحلي تلقائيًا.
البتدائية  املحكمة  تُعد  ال�ضابقة،  اليوغو�ضالفية  مقدونيا  جمهورية  يف 
�ضكوبي الثانية هي املخت�ضة بالحتفاظ ب�ضجل املحاكم الفريد للكنائ�ص 
والطوائف الدينية والطوائف الدينية. وتكون البيانات امل�ضجلة يف ال�ضجل 
وم�ضمون  �ضكل  العدل  وزير  وي�ضف  للجمهور.  متاحة  بيانات  املخت�ص 
ال�ضلطة  منوذج الطلب لل�ضجل املخت�ص وطريقة الحتفاظ به. وحتتفظ 
احلكومية، املخت�ضة بالعالقات بني الدولة والطوائف الدينية وجلنة العالقات 
مع الطوائف الدينية واملجموعات الدينية، مبلف عن الكنائ�ص والطوائف 
الدينية والطوائف الدينية امل�ضجلة، ولكن لي�ص لديها الخت�ضا�ص مبعاجلة 

ت�ضجيلهم.

على  احل�ضول  يف  للتحكم  امل�ضتخدم  النظام  كون  عن  النظر  بغ�ص   .23
ال�ضخ�ضية القانونية وال�رشوط املعينة التي ميكن ا�ضتخدامها لو�ضف 
ذات  اأو  الدينية  للطوائف  مفتوحني  القانونية  ال�ضخ�ضية  اأ�ضكال 
املواثيق  مع  املجال  هذا  الوطني يف  القانون  يتوافق  اأن  يجب  املعتقد، 
اأوروبا.65  يف  والتعاون  الأمن  منظمة  والتزامات  الإن�ضان  حلقوق  الدولية 
املعتقد  ذات  اأو  الدينية  املنظمات  اأن  يعنيه،  ما  بني  من  يعني،  وهذا 
والأن�ضطة  الدينية  الأن�ضطة  ممار�ضة كامل  على  قادرة  تكون  اأن  يجب 
الأخرى التي متار�ضها على نحو عادي الكيانات القانونية غري احلكومية 

امل�ضجلة.66

القانونية ل ميكن  الأعمال  وا�ضعة من  اأن هناك جمموعة  اإلى  بالنظر   .24
اإل للجهات املعرتف بها كاأ�ضخا�ص اعتباريني القيام بها، يجب اأن يكون 
اأو ذات املعتقد  الدينية  احل�ضول على ال�ضخ�ضية القانونية للطوائف 

�رشيًعا و�ضفاًفا وعادلً و�ضامالً وغري متييزي.67

65 لالطالع على فهر�ص القوانني التي حتكم ت�ضجيل املنظمات الدينية / ذات املعتقد، راجع املبادئ التوجيهية لعام 2004، اجلزء الثاين 
و )1(.

66 املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان 14 يونيو Svyato-Mykhaylivska Parafiya ،2007 �ضد اأوكرانيا، طلب رقم 77703/01، الفقرة 
123؛ والراأي حول قانونCCVI )قانون اأبر�ضية الأعمال اخلريية لكلمة املتج�ضدة( لعام 2011 ب�ضاأن احلق يف حرية الوجدان والدين والو�ضع 
البندقية  للجنة  امل�ضرتك   والراأي  35-30؛  الفقرات   ،CDL-AD)2012(004 ،باملجر الدينية  والطوائف  والطوائف  للكنائ�ص  القانوين 
واملديرية العامة حلقوق الإن�ضان وال�ضوؤون القانونية يف جمل�ص اأوروبا واملجل�ص ال�ضت�ضاري املعني بحرية الدين واملعتقد التابع ملنظمة 
الأمن والتعاون يف اأوروبا/مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان حول القانون املعني باإدخال التعديالت والإ�ضافات على قانون 
حرية الوجدان واملنظمات الدينية والقانون املعني بتعديل قانون العقوبات جلمهورية اأرمينيا، CDL-AD)2009(036، املعتمد من طرف 

جلنة البندقية يف جل�ضتها العامة رقم 79 )البندقية،13-12 يونيو 2009(، الفقرة 39.
باإدخال تعديالت واإ�ضافات على  67 تقرير مقرر الأمم املتحدة اخلا�ص حول العرتاف، الفقرة 54، والراأي حول م�رشوع القانون املتعلق 
القانون رقم L/02-31 ب�ضاأن حرية الدين، 2014(012(CDL-AD، املعتمد من طرف جلنة البندقية يف جل�ضتها العامة رقم 98 )البندقية، 

22-21 مار�ص 2014(، الفقرة 43وو.
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اأو  اأن يوفر للطوائف الدينية  اإجراء، من �ضاأنه  اأي  اأن ي�ضتلزم  ل ينبغي   .25
اأي متطلبات  القانونية،  ال�ضخ�ضية  و�ضع  على  احل�ضول  املعتقد  ذات 
مرهقة.68 وت�ضمل الأمثلة على املتطلبات املرهقة التي ل مربر لها مبوجب 
اأن يكون طلب الت�ضجيل موقًعا  القانون الدويل، وبدون ح�رش، ما يلي: 
الكاملة  اأ�ضمائهم  على  ويحتوي  الدينية  املنظمة  اأع�ضاء  جميع  من 
وتواريخ امليالد واأماكن اإقامتهم،69 اأو اأن تُقدم معلومات مف�ضلة للغاية 
�ضمن النظام الأ�ضا�ضي للمنظمة الدينية،70 اأو اأن تُدفع ر�ضوم ت�ضجيل 
عالية للغاية اأو غري معقولة، اأو اأن يكون للمنظمة الدينية عنوان قانوين 
معتمد،71 اأو اأن ل يكون بو�ضع اجلمعية الدينية اأن تعمل اإل يف العنوان 
املتطلبات �رشورية يف  تبدو مثل هذه  ول  ت�ضجيلها.72  وثائق  املحدد يف 
جمتمع دميقراطي لالأ�ضباب املذكورة يف املواثيق الدولية حلقوق الإن�ضان. 
ول ينبغي كذلك اأن تواجه الطوائف الدينية اأو ذات املعتقد الراغبة يف 
�رشورية  غري  بريوقراطية  اأعباء  قانونية  �ضخ�ضية  و�ضع  على  احل�ضول 
القانوين  النظام  تطلب  اإذا  متوقعة.73  غري  اأو  طويلة  انتظار  فرتات  اأو 
بالت�ضجيل،  �ضلة  ذات  معينة  وثائق  القانونية  ال�ضخ�ضية  لكت�ضاب 

ينبغي اأن ت�ضدر هذه الوثائق من ِقبل ال�ضلطات.74

جلميع  مفتوحة  تكون  التي  واملوؤ�ض�ضات،  اجلمعيات  عن  النظر  ب�رشف 
معني  نوع  هولندا،  يف  فهناك  املعتقد،  وذات  الدينية  الطوائف  اأنواع 
املادة  وتقدم  فقط.  للكنائ�ص  مفتوح  القانونية  ال�ضخ�ضية  اأنواع  من 
ي�ضمى  ما  اإلى  القانونية  ال�ضخ�ضية  املدين  القانون  من   )1(  2:2
»Kerkgenootschappen” )باملعنى احلريف “ طوائف الكني�ضة”(. ومل يعرِّف 
يُعرث على  النحو، فال  “Kerkgenootschappen”: وعلى هذا  املدين  القانون 
حمكمة  وراأت  القانون.  وفقه  الق�ضائية  ال�ضوابق  �ضمن  اإل  التعاريف 
اإلى  احلاجة  ودون  القانون،  بحكم   - تُعد  الدينية  املنظمات  اأن  النق�ص 
احل�ضول على اعرتاف الدولة - طوائف كن�ضية ذات �ضخ�ضية اعتبارية اإذا 
ا�ضتوفت ال�رشوط التالية: )اأ( تدور اأن�ضطة املنظمة حول الدين، )ب( ميكن 
متييزها هيكلها التنظيمي، )ج( تعرب املنظمة عن الرغبة يف اإظهار نف�ضها 
ككني�ضة. ويف الواقع، ل ي�ضكل هذا احلد الأدنى من ال�رشوط عقبات خطرية.

68 الراأي امل�ضرتك املوؤقت للجنة البندقية ومنظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا/مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان ب�ضاأن 
القانون املعني باإدخال التعديالت والإ�ضافات على قانون حرية الوجدان واملنظمات الدينية وحول القوانني ب�ضاأن تعديل قانون العقوبات، 
والراأي حول م�رشوع   ،68 الفقرة   ،CDL-AD)2010(054 ،اأرمينيا املوؤ�ض�ضات اخلريية جلمهورية  وقانون  الإدارية  اجلرائم  وجمموعة قوانني 

القانون املتعلق باإدخال تعديالت واإ�ضافات على القانون رقم L/02-31 ب�ضاأن حرية الدين،CDL-AD)2014(012 الفقرة 67وو.
69 تقرير مقرر الأمم املتحدة اخلا�ص حول العرتاف، الفقرة 44.

اأوروبا/مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان حول م�رشوع  70 الراأي امل�ضرتك للجنة البندقية ومنظمة الأمن والتعاون يف 
القانون املعني بحرية الوجدان والدين، وحول التعديالت على اإ�ضدار القوانني والإ�ضافات املكملة للقانون اجلنائي، وقانون اجلرائم الإدارية 

وقانون العالقات بني جمهورية اأرمينيا والكني�ضة الأرمنية الر�ضولية املقد�ضة جلمهورية اأرمينيا، CDL-AD)2011(028، الفقرة 60.
71 جلنة الأمم املتحدة حلقوق الإن�ضان، 26 يوليو Sergei Malakhovsky ،2005 و Alexander Pikul �ضد بيالرو�ص،  7.6.

72 الراأي امل�ضرتك للجنة البندقية ومنظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا/مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان حول قانون حرية 
املعتقد الديني جلمهورية اأذربيجان، CDL-AD)2012(022، الفقرة 80-82.

73 تقرير مقرر الأمم املتحدة اخلا�ص حول العرتاف، الفقرة 55.
74 املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، Fusu Arcadie واآخرون �ضد مولدوفا، طلب رقم 22218/06، الفقرة 37-38.

القانونية  ال�ضخ�ضية  ال�ضفة  على  احل�ضول  عملية  تكون  اأن  ينبغي   .26
مفتوحة اأمام اأكرب عدد ممكن من الطوائف، دون ا�ضتبعاد لأي طائفة على 
اأ�ضا�ص اأن دينها لي�ص دينًا تقليديًا اأو معرتًفا به. اأو من خالل تف�ضريات اأو 

تعريفات للدين اأو املعتقد مفرطة ال�ضيق.

عالوة على ذلك، ل ينبغي للت�رشيع اأن يجعل احل�ضول على ال�ضخ�ضية   .27
وينبغي  فيه.  مبالغ  الأع�ضاء  من  اأدنى  حد  بتوّفر  م�رشوطا  القانونية 
للدول �ضمان اأنها تاأخذ بعني العتبار احتياجات الطوائف الدينية وذات 
اأن الأحكام  اأن تكون على بينة من حقيقة  املعتقد الأ�ضغر،75 وينبغي 
القا�ضية بحدٍّ اأدنى كبريٍ من عدد الأع�ضاء جتعل الأن�ضطة التنفيذية 

�ضعبة، بال داع، بالن�ضبة للطوائف الدينية التي اأن�ضئت حديثًا.

حتت الفقرة 5 من قانون اإ�ضتونيا للمنظمات غري الهادفة للربح ، يتطلب 
اإن�ضاء جمتمع ديني حدا اأدنى من �ضخ�ضني اثنني لي�ص اإل.

اأدنى من متطلبات  ول ياأخذ النظام القانوين لألبانيا يف احل�ضبان اأي حد 
القانون  بها يف  املعرتف  قانونية  لل�ضخ�ضية  الثالثة  لالأ�ضكال  الع�ضوية 

الألباين للطوائف الدينية اأو ذات املعتقد )جمعيات ومراكز وموؤ�ض�ضات(.
ويت�ضمن القانون املدين لل�ضويد متطلبًا واحًدا لعدد الأ�ضخا�ص الالزمني 
لت�ضكيل جمل�ص اإدارة اأي جمعية، والذي عادة ما يرتاوح ما بني ثالثة وخم�ضة 

اأ�ضخا�ص.

ينبغي األ ت�ضتلزم الت�رشيعات وجودًا طويالً يف البالد ك�رشط للح�ضول   .28
على ال�ضخ�ضية القانونية. ولهذا ال�رشط تاأثري مقيد غري �رشوري حلقوق 
دولة  على  جديدة  تكون  قد  التي  املعتقد  ذات  اأو  الدينية  الطوائف 

معينة.76

اأو املعتقد تعد حًقا ل يقت�رش على املواطنني، 77  نظرًا لأن حرية الدين   .29
القانونية  ال�ضخ�ضية  و�ضع  على  احل�ضول  الت�رشيع  مينع  اأن  يجب  فال 
الأع�ضاء  بع�ص  اأن  اأ�ضا�ص  على  املعتقد  ذات  اأو  الدينية  للطوائف 
املوؤ�ض�ضني للطائفة املعنية اأجانب78 اأو غري مواطنني، اأو اأن مقرها يقع 

يف اخلارج.79

75 تقرير مقرر الأمم املتحدة اخلا�ص حول العرتاف، الفقرة 44.
76 املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان 1 اأكتوبر Kimlya ،2009 �ضد رو�ضيا، طلب رقم 76836/01 و32782/03.

77 الراأي امل�ضرتك للجنة البندقية ومنظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا/مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان حول قانون حرية 
املعتقد الديني جلمهورية اأذربيجان،2012(022(CDL-AD، الفقرة 99، والراأي حول قانون CCVI )قانون اأبر�ضية الأعمال اخلريية لكلمة 
CDL-،الدينية باملجر القانوين للكنائ�ص والطوائف والطوائف  الوجدان والدين والو�ضع  املتج�ضدة( لعام 2011 ب�ضاأن احلق يف حرية 

AD)2012(004، الفقرة 93.
78 املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، جي�ص اخلال�ص فرع مو�ضكو �ضد رو�ضيا، طلب رقم 72881/01، الفقرة 82.

79 نف�ص املرجع ال�ضابق، الفقرتان 83-85.
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لأي  القانونية  ال�ضخ�ضية  و�ضع  ينبغي جعل  ل  اخل�ضو�ص،  وجه  على   .30
من  الإيجابي  الراأي  اأو  باملوافقة  مرهونا  معتقد  ذات  اأو  دينية  طائفة 
الطوائف الدينية الأخرى اأو ذات املعتقد. فو�ضع ال�ضخ�ضية القانونية 
لطائفة معينة، دينية اأو ذات معتقد، لي�ص من �ضاأن الطوائف الأخرى 
الدينية اأو ذات املعتقد.80 كما اأن طلب راأي طائفة اأو اأكرث من الطوائف 
احل�ضول على  املتعلقة بطلبات  امل�ضائل  املعتقد، حول  ذات  اأو  الدينية 
اأو  معتقد  ذات  اأو  دينية  اأخرى  طائفة  تقدمها  التي  الو�ضع  هذا  مثل 
منظمة من نف�ص الطبيعة، هو اأمر ميّ�ص بحيادية ونزاهة الهيئات املعنية 

اأو امل�ضوؤولني املعنيني يف الدولة.81

يجب على الدولة اأن حترتم ا�ضتقاللية الطوائف الدينية اأو ذات املعتقد   .31
ال�ضخ�ضية  على  احل�ضول  فر�ضة  لهم  لتوفر  بالتزامها  الوفاء  عند 
القانونية.82 ويف النظام الذي يحكم احل�ضول على �ضخ�ضية قانونية، 
القانون  يرتك  اأن  �ضمان  خالل  من  التزاماتها  مراعاة  للدولة  ينبغي 
الوطني للطائفة الدينية اأو ذات املعتقد نف�ضها حرية اتخاذ القرار ب�ضاأن 
وبنية  ملعتقداته85  املو�ضوعي  واملحتوى  الداخلي84  ونظامها  قيادتها83 
الطائفة وطرق تعيينه لرجال الدين86 وا�ضمه وغري ذلك من الرموز. وعلى 
وجه اخل�ضو�ص، ينبغي اأن متتنع الدولة عن املراجعة املو�ضوعية كبديل 
الر�ضمية للنظام الأ�ضا�ضي ملوؤ�ض�ضة دينية ما ولطابعها.87  للمراجعة 
ونظرا للعدد الكبري من الأ�ضكال التنظيمية املختلفة التي قد تعتمدها 
الطوائف الدينية اأو ذات املعتقد يف املمار�ضة العملية، فاإن الأمر يتطلب 

درجة عالية من املرونة يف القوانني الوطنية يف هذا املجال.88

80 املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان 24 يونيو Vergos ،2004 �ضد اليونان، طلب رقم 6550/01، الفقرة 34، وتقرير مقرر الأمم املتحدة 
اخلا�ص حول العرتاف، الفقرة 56.

81 املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان 26 �ضبتمرب Manoussakis ،1996 �ضد اليونان، طلب رقم 18748/91، الفقرة 47.
82 الراأي امل�ضرتك للجنة البندقية ومنظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا/مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان حول قانون حرية 
الدينية  باحلرية  املتعلق  القانون  م�رشوع  حول  امل�ضرتك  والراأي   ،72 الفقرة   ،CDL-AD)2012(022 ،اأذربيجان الديني جلمهورية  املعتقد 
والنظام العام لالأديان يف رومانيا،CDL-AD)2005(037، الفقرة 20، والراأي امل�ضرتك حول م�رشوع القانون املتعلق باإدخال تعديالت على 

حرية الوجدان واملنظمات الدينية يف اأوكرانيا،  CDL-AD)2006(030، الفقرة 30، واملبادئ التوجيهية لعام 2004، الق�ضم د.
 Metropolitan( البلغارية  الأرثوذك�ضية  للكني�ضة  املقد�ص  املجمع  ق�ضية   ،2009 يناير   22 الإن�ضان  حلقوق  الأوروبية  املحكمة   83
Inokentiy( واآخرون �ضد بلغاريا، طلبات اأرقام 412/03 و 35677/04، الفقرات 121-118، وراجع  املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان 14 
 Hasan ،2000 ضد اليونان، طلب رقم 38178/97، الفقرات 49 و52 و53، واملحكمة الأوروبية حلقوق  الإن�ضان 26 اأكتوبر� Serif ،2003 مار�ص
 Metropolitan ،13 ضد بلغاريا، طلب رقم 30985/96، الفقرتان 62 و78، واملحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان 78 دي�ضمرب� Chausch و
Church of Bessarabia �ضد مولدوفا، طلب رقم 45701/99، الفقرتان 118 و 123، واملحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان 16 دي�ضمرب 2004، 

املجمع املقد�ص الأعلى للمجتمع امل�ضلم، طلب رقم 39023/97، الفقرة 96.
84 الراأي امل�ضرتك للجنة البندقية ومنظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا/مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان حول قانون حرية 

املعتقد الديني جلمهورية اأذربيجان، CDL-AD)2012(022، الفقرة 76.
85 الراأي امل�ضرتك املوؤقت للجنة البندقية ومنظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا/مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان ب�ضاأن 
القانون املعني باإدخال التعديالت والإ�ضافات على قانون حرية الوجدان واملنظمات الدينية وحول القوانني ب�ضاأن تعديل قانون العقوبات، 
وجمموعة قوانني اجلرائم الإدارية وقانون املوؤ�ض�ضات اخلريية جلمهورية اأرمينيا، CDL-AD)2010(54، الفقرتان 54 و97.  الراأي حول الو�ضع 
القانوين للكنائ�ص والطوائف والطوائف الدينية »جلمهورية مقدونيا اليوغو�ضالفية ال�ضابقة«، CDL-AD)2007(005، املعتمد من طرف 

جلنة البندقية يف جل�ضتها العامة رقم 70 )البندقية، 17-16 مار�ص 2007(، الفقرة 46.
86 تقرير مقرر الأمم املتحدة اخلا�ص حول العرتاف، الفقرة 56.

87 الراأي امل�ضرتك للجنة البندقية ومنظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا/مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان حول قانون حرية 
املعتقد الديني جلمهورية اأذربيجان، CDL-AD)2012(022، الفقرة 80.

88 الراأي حول قانون CCVI )قانون اأبر�ضية الأعمال اخلريية لكلمة املتج�ضدة( لعام 2012 ب�ضاأن احلق يف حرية الوجدان والدين والو�ضع 
القانوين للكنائ�ص والطوائف والطوائف الدينية باملجر، CDL-AD)2012(004، الفقرة 39، والراأي امل�ضرتك للمجل�ص ال�ضت�ضاري املعني 
بحرية الدين اأو املعتقد التابع للجنة البندقية ومنظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا/مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان حول 

حرية الوجدان واملنظمات الدينية يف جمهورية قرغيز�ضتان، CDL-AD)2008(032، الفقرة 33.

لبولندا  الدين«  و«قانون �ضمانات حرية   )1.25 )املادة  بولندا  د�ضتور  وين�ص 
اأن�ضطة  �ضمن  وظائفها  اأداء  يف  تقوم،  قد  الدينية  املنظمات  اأن  على 
وتنظم  الدينية،  وال�ضعائر  والعقيدة  الديني  املذهب  حتدد  يلي:  مبا  اأخرى، 
ال�ضعائر الدينية ومتار�ضها يف العلن، وتقود وزارة الق�ضاو�ضة، وتدير نف�ضها 
وفقا لقواعدها اخلا�ضة )ا�ضتقالل قانوين( وكذلك تقوم بتن�ضئة وتعليم 
وتوظيف رجال الدين، وحتوز املمتلكات املنقولة وغري املنقولة وتت�رشف فيها 
وتديرها، وتقوم باإنتاج الأ�ضياء الالزمة للعبادة و�رشائها وبيعها، وت�ضتخدم 
اخلريية،  بالأن�ضطة  وتقوم  التعليمية،  بالأن�ضطة  وتقوم  الإعالم،  و�ضائل 
وتن�ضئ املنظمات الكن�ضية على م�ضتوى الدولة، واأن تنخرط يف املنظمات 

الدينية الدولية.

لأي  القانونية  ال�ضخ�ضية  و�ضع  �ضحب  اأو  رف�ص  قرار  يكون  اأن  يجب   .32
املبينة  ال�ضارمة  للمعايري  وفًقا  مربَرًا  معتقد  ذات  اأو  دينية  منظمة 
اأن تذكر قرارات منع احل�ضول على ال�ضخ�ضية  يف اجلزء الأول.89 ويجب 
القانونية لطائفة دينية اأو ذي معتقد، اأو �ضحبها، اأ�ضباب القيام بذلك.90 
اأي�ًضا  ي�ضهل  ووا�ضحة.91 وهذا  الأ�ضباب حمددة  اأن تكون هذه  وينبغي 

احلق يف ال�ضتئناف )راجع الفقرة 35 اأدناه(.

يف اإ�ضتونيا، وفًقا لقانون الكنائ�ص والأبر�ضيات )CCA(، الفقرة 14 )3(، بناء 
على رف�ص اإدراج جمعية دينية يف ال�ضجل، يتعني على امل�ضجل )املحكمة( 
اأن ت�ضري اإلى �ضبب الرف�ص كتابًة. ويو�ضح القانون اأنواع الأ�ضباب التي قد 

تقدمها املحكمة.
وفًقا لقانون الكنائ�ص والأبر�ضيات )CCA(، الفقرة 14 )2(، ل يجوز للم�ضجل 

اإدراج جمعية دينية يف ال�ضجل اإذا:
اجلمعية  من  املقدمة  الوثائق  من  غريها  اأو  الأ�ضا�ضية  النظم  كانت   )1

الدينية ل تتفق مع مقت�ضيات القانون.
2( كانت اأن�ضطة اجلمعية الدينية تُخّل بالنظام العام اأو ال�ضحة العامة 

اأو الآداب العامة اأو حقوق الآخرين وحرياتهم.

89 املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان 10 يونيو 2010، ق�ضية  Jehova’s Witnesses of Moscow واآخرون �ضد رو�ضيا، طلب رقم 302/02 
، الفقرة 102، واملحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان 31 يوليو Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas ،2008 واآخرون �ضد النم�ضا، 
طلب رقم 40825/98، الفقرة 66، واملحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان 13 دي�ضمرب Metropolitan Church of Bessarabia ،2001 �ضد 
رقم40269/02،  اأوكرانيا،  �ضد  واآخرون   Koretskyy،الإن�ضان حلقوق  الأوروبية  واملحكمة   ،118 الفقرة  رقم 45701/99،  طلب  مولدوفا، 
الفقرة 40، وCanea Catholic Church �ضد اليونان، 16 دي�ضمرب 1997، الفقرات 30 و41-40، واملبادئ التوجيهية لعام 2004، الفقرة 9.

اأوروبا/مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان حول م�رشوع  90 الراأي امل�ضرتك للجنة البندقية ومنظمة الأمن والتعاون يف 
القانون املعني بحرية الوجدان والدين، وحول التعديالت على اإ�ضدار القوانني والإ�ضافات املكملة للقانون اجلنائي، وقانون اجلرائم الإدارية 

وقانون العالقات بني جمهورية اأرمينيا والكني�ضة الأرمنية الر�ضولية املقد�ضة جلمهورية اأرمينيا، CDL-AD)2011(028، الفقرة 38.
Jehova’s Witnesses 91 واآخرون �ضد رو�ضيا، طلب رقم 302/02، بتاريخ 10 يونيو 2010، الفقرة 175، والراأي حول قانون CCVI )قانون 
والطوائف  للكنائ�ص  القانوين  والو�ضع  والدين  الوجدان  حرية  احلق يف  ب�ضاأن   2011 لعام  املتج�ضد(  لكلمة  اخلريية  الأعمال  اأبر�ضية 
والطوائف الدينية باملجر، CDL-AD)2012(004، الفقرة 38. الراأي امل�ضرتك  للجنة البندقية واملديرية العامة حلقوق الإن�ضان وال�ضوؤون 
القانونية يف جمل�ص اأوروبا واملجل�ص ال�ضت�ضاري املعني بحرية الدين واملعتقد التابع ملنظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا/مكتب املوؤ�ض�ضات 
الدميقراطية وحقوق الإن�ضان حول القانون املعني باإدخال التعديالت والإ�ضافات على قانون حرية الوجدان واملنظمات الدينية والقانون 

املعني بتعديل قانون العقوبات جلمهورية اأرمينيا، CDL-AD)2009(036، الفقرة 29.
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بالنظر اإلى العواقب الكبرية وا�ضعة النطاق التي �ضوف يلقيها �ضحب   .33
و�ضع ال�ضخ�ضية القانونية ملنظمة دينية اأو ذات معتقد على و�ضعها 
املالذ  للقيام بذلك مبثابة  قرار  اأي  اأن يكون  ينبغي  واأن�ضطتها،  ومتويلها 
الأخري.92 ويف حالة النتهاكات اخلطرية واملتكررة التي تهدد النظام العام، 
اأخرى  اأي عقوبات  اإذا مل ميكن تطبيق  التدابري منا�ضبة،  قد تكون هذه 
على نحو فعال، ولكن فقط عندما ت�ضتوفى جميع ال�رشوط املو�ضحة يف 
اجلزء الأول من هذه املبادئ التوجيهية. واإل �ضوف تنتهك مبادئ التنا�ضب 
اللتزام بهذه  الت�رشيعات من  تتمكن  والتبعية كقاعدة عامة.93 ولكي 
اأخف، مثل  اأن تت�ضمن  جمموعة متنوعة من عقوبات  املبادئ، ينبغي 
التحذير اأو الغرامة اأو �ضحب املزايا ال�رشيبية، والتي يجب - تبًعا خلطورة 

املخالفة - تطبيقها قبل اعتزام �ضحب ال�ضخ�ضية القانونية.94

العتباريني  »الأ�ضخا�ص  ب�ضاأن  املدين  )القانون  لـهولندا  املدين  القانون  يف 
ذلك  يف  مبا  العتباريني،  الأ�ضخا�ص  حّل  مع  التعامل  يتّم  املحظورين«( 

الطوائف الدينية ذات ال�ضخ�ضية القانونية، على النحو التايل:
» املادة 2:20: حظر ال�ضخ�ص العتباري من ِقبل املحكمة

-1 . حيثما تعار�ضت اأن�ضطة ال�ضخ�ص العتباري مع النظام العام، يجب 
على املحكمة اجلزئية حظر ذلك ال�ضخ�ص العتباري وحله بناء على طلب 

من النيابة العامة.
- 2. حيثما تعار�ص غر�ص )هدف( ال�ضخ�ص العتباري، كما هو حمدد يف 
ذلك  حل  اجلزئية  املحكمة  على  يجب  العام،  النظام  مع  تاأ�ضي�ضه،  عقد 
العامة. وقبل احلل، يجوز  النيابة  بناء على طلب من  ال�ضخ�ص العتباري 
الفر�ضة  الوقت،  من  حمددة  لفرتة  العتباري،  ال�ضخ�ص  منح  للمحكمة 
لتعديل غر�ضه )هدفه( بالطريقة التي جتعله غري خمالف للنظام العام ».

[...]
املادة 2:21: حل ال�ضخ�ص العتباري من ِقبل املحكمة

[...]
-2. ل حتل املحكمة اجلزئية ال�ضخ�ص العتباري اإذا منحته املحكمة، لفرتة 
الالزمة  القانونية  املتطلبات  مع  ليتوافق  الفر�ضة  الوقت،  من  حمددة 

وا�ضتوفى ال�ضخ�ص العتباري هذه املتطلبات خالل تلك الفرتة. [...] »

ل ينبغي باأي حال اأن ينطوي �ضحب ال�ضخ�ضية القانونية من منظمة   .34
دينية اأو ذات معتقد على اأن الطائفة املعنية، الدينية اأو ذات املعتقد ، 
اأو اأفرادها مل يعودوا يتمتعون بحماية حقهم يف حرية الدين اأو املعتقد 
اأو غريها من حقوق الإن�ضان وحرياته الأ�ضا�ضية. وقد يكون حلرمان هذه 

92 الراأي امل�ضرتك للجنة البندقية ومنظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا/مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان حول قانون حرية 
املعتقد الديني جلمهورية اأذربيجان، CDL-AD)2012(022، الفقرتان 93-94.

 CDL-AD)2007(041،93 الراأي امل�ضرتك حول م�رشوع القانون املتعلق بحرية الدين واملنظمات الدينية والعالقات املتبادلة مع دولة األبانيا
، املعتمد من طرف جلنة البندقية يف جل�ضتها العامة رقم 73 )البندقية، 15-14 دي�ضمرب 2006(، الفقرة 48.

94 املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان 8 اأكتوبر Mühafize Cemiyyeti ،2009 وIsrafilov �ضد اأذربيجان، طلب رقم 37083/03، الفقرة 82، 
واملحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان 10 يونيو Jehova’s Witnesses of Moscow ،2010 واآخرون �ضد رو�ضيا، طلب رقم 302/02، الفقرة 

.159

عواقب  بحظرها  قرار  اتخاذ  اأو حتى  الأ�ضا�ضية  الطوائف من حقوقها   
وخيمة على احلياة الدينية جلميع اأع�ضائها، ولهذا ال�ضبب، ينبغي احلر�ص 
على عدم حظر اأو اإنهاء اأن�ضطة اأي جماعة دينية ملجرد وقوع خمالفات 
على  جماعية  عقوبة  فر�ص  اإلى  ذلك  يوؤدي  و�ضوف  اأفرادها.  بع�ص  من 
الطائفة ككل على الأفعال التي ينبغي من باب الإن�ضاف ن�ضبها اإلى 
اأفراد بعينهم. وبالتايل، يجب توجيه اأي خمالفات يرتكبها القادة الأفراد 
الإجراءات  خالل  من  املعني  ال�ضخ�ص  اإلى  الدينية  املنظمات  واأع�ضاء 
اأو الإدارية اأو املدنية، بدلً من الطائفة ذاته والأع�ضاء الآخرين  اجلنائية 

فيه.95

انت�ضاف فعالة على  تاأمني و�ضيلة  اأن يكون من املمكن  عموما، يجب   .35
القانونية  بال�ضخ�ضية  العرتاف  بعدم  قرار  لتخاذ  الوطني  امل�ضتوى 
الطائفة الديني اأو ذي املعتقد الذي له احلق يف مطالبة قابلة للمناق�ضة 
بالتطبيق  التزام عام  الدول  اأو �ضحبها منه.96 وعلى  الو�ضع،  مبثل هذا 
العملي ملجموعة من املعايري املن�ضو�ص عليها يف القانون الدويل حلقوق 
الإن�ضان، على النحو املبني، على �ضبيل املثال، يف املادة 2 )3( من العهد 
التفاقية  و13 من   )1(  6 واملادتني  وال�سيا�سية  اخلدنية  واحلقتق  اخلا�ص  الدويل 
واجلماعات  لالأفراد  يكون  باأن  تق�ضي  والتي  الإن�ضان،  حلقوق  الأوروبية 
�ضبل  لهم  توفر  اأن  يجب  بدورها  وهي  املحكمة  اإلى  للو�ضول  �ضبيل 
اأو ذات املعتقد احلق  الدينية  وبالتايل، يكون للطوائف  انت�ضاف فعالة. 
)اإن وجدت(،97  يف احل�ضول على قرارات �رشيعة ب�ضاأن طلبات الت�ضجيل 
ويكون لها اأي�ًضا احلق يف ال�ضتئناف.98 ومبا اأن هناك عددًا من الأنظمة 
معمول بها ل�ضمان احل�ضول على ال�ضخ�ضية القانونية، مبا فيها تلك 
التي تتيح للمحاكم اتخاذ القرار الأويل وتلك التي جتعل الهيئات الإدارية 
ال�ضليمة  واملراجعة  املحكمة  اإلى  الو�ضول  فاإن  ال�ضيء،  نف�ص  تفعل 
والفعالة للقرارات ذات ال�ضلة ينبغي اأن يكون دائًما ممكنًا. وينطبق هذا 
املبداأ بغ�ص النظر عما اإذا كانت حمكمة م�ضتقلة هي التي تتخذ القرار 
مبا�رشة ب�ضاأن ال�ضخ�ضية القانونية، اأو ما اإذا كانت هيئة اإدارية هي التي 

95 الراأي امل�ضرتك املوؤقت للجنة البندقية ومنظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا/مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان ب�ضاأن 
القانون املعني باإدخال التعديالت والإ�ضافات على قانون حرية الوجدان واملنظمات الدينية وحول القوانني ب�ضاأن تعديل قانون العقوبات، 
وجمموعة قوانني اجلرائم الإدارية وقانون املوؤ�ض�ضات اخلريية جلمهورية اأرمينيا، CDL-AD)2010(054، الفقرة 99. الراأي امل�ضرتك للجنة 
البندقية ومنظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا/مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان حول قانون حرية املعتقد الديني جلمهورية 

اأذربيجان، CDL-AD)2012(022، الفقرة 92.
طلب  مولدوفا،  �ضد  واآخرون   Biserica Adevarat Ortodoxa Din Moldova فرباير2007،   27 الإن�ضان  حلقوق  الأوروبية  املحكمة   96

رقم، 952/03 الفقرات 49-54.
97 املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان 2008 يوليو Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas ،2008 واآخرون �ضد النم�ضا، طلب رقم 
40825/98، الفقرات 80-78، والراأي حول قانونCCVI)قانون اأبر�ضية الأعمال اخلريية لكلمة املتج�ضد( لعام 2011 ب�ضاأن احلق يف حرية 

الوجدان والدين والو�ضع القانوين للكنائ�ص والطوائف والطوائف الدينية باملجر، CDL-AD)2012(004، الفقرة 44.
98 الراأي حول قانون CCVI )قانون اأبر�ضية الأعمال اخلريية لكلمة املتج�ضدة( لعام 2012 ب�ضاأن احلق يف حرية الوجدان والدين والو�ضع 
القانوين للكنائ�ص والطوائف والطوائف الدينية باملجر، CDL-AD)2004(004، الفقرة 80. الراأي امل�ضرتك للمجل�ص ال�ضت�ضاري املعني 
بحرية الدين اأو املعتقد التابع للجنة البندقية ومنظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا/مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان حول 
حرية الوجدان واملنظمات الدينية يف جمهورية قرغيز�ضتان،2008(032(CDL-AD ، الفقرة 31، والراأي حول قانون CCVI )قانون اأبر�ضية 
الأعمال اخلريية لكلمة املتج�ضد( لعام 2011 ب�ضاأن احلق يف حرية الوجدان والدين والو�ضع القانوين للكنائ�ص والطوائف والطوائف 

الدينية باملجر، CDL-AD)2012(004، الفقرة 82.
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تتخذ مثل هذا القرار،. ويف هذه احلالة يجب اأن متار�ص حمكمة م�ضتقلة   
اإلى  ال�ضتئناف  القرار، مبا يف ذلك احلق يف  رقابة لحقة على  وحمايدة 

حمكمة اأعلى.99

ي�ضعى  اأن  ت�ضجيله  طلب  رف�ص  مت  ديني  جمع  لأي  ميكن  اإ�ضبانيا،  ويف 
للح�ضول على و�ضائل النت�ضاف التالية:

اأمام  ق�ضائي  اإجراء   )2( العدل.  وزارة  اأمام  اإداري  انت�ضاف  و�ضيلة   )1(
اأمام  اإجراء   )3( العليا(.  الوطنية  )املحكمة   ”Audiencia Nacional«
 Audiencia“ املحكمة الإ�ضبانية العليا )يف حالة املخالفات املن�ضوبة اإلى
املحكمة  اأمام  الأ�ضا�ضية  احلقوق  حلماية  خا�ص  اإجراء   )4(   .)”Nacional

الد�ضتورية.

يف جمهورية مولدوفا، وفقا لقانون الإجراءات املدنية، يتعني على املتقدمني 
�ضد  التي  الق�ضية  لت�ضوية  ق�ضائي  غري  اإجراء  خالل  من  اأولً  ميروا  اأن 
الوزارة  لدى  طلب  تقدمي  يجب  �ضيء،  كل  وقبل  واأول  العامة.  ال�ضلطات 
املعنية، واإذا مل ترد الوزارة بعد انق�ضاء 30 يوًما، اأو اإذا كان رد الوزارة ل ير�ضي 
مقدم الطلب، ميكن ملقدم الطلب اأن يذهب اإلى املحكمة. واإذا كان قرار 
املحكمة البتدائية ل ير�ضي مقدم الطلب، ميكن ملقدم الطالب عندئذ اأن 
يطعن اأمام حمكمة ال�ضتئناف وبعد ذلك، اأمام حمكمة مولدوفا العليا.

يف احلالت التي يتم فيها ا�ضتحداث اأحكام جديدة على النظام الذي   .36
ذات  اأو  الدينية  للطوائف  القانونية  ال�ضخ�ضية  على  احل�ضول  يحكم 
حقوق  ت�ضمن  كافية  انتقالية  قواعد  هناك  تكون  اأن  يجب  املعتقد، 
الطوائف القائمة.100 وحيثما تعمل القوانني ب�ضكل رجعي اأو تف�ضل يف 
حماية امل�ضالح اخلا�ضة للمنظمات الدينية اأو ذات املعتقد )على �ضبيل 
ال�ضخ�ضية  و�ضع  على  للح�ضول  الطلب  تقدمي  اإعادة  تتطلب  املثال، 
كون  باإظهار  الدولة  تلتزم  حديثًا(،  اأُدخلت  معايري  مبوجب  القانونية 
هذه القيود متوافقة مع املعايري الواردة يف اجلزء الأول من هذه املبادئ 
اأ�ضبابًا  تعر�ص  اأن  الدولة  اخل�ضو�ص، يجب على  التوجيهية. وعلى وجه 
مو�ضوعية تربر التغيري يف الت�رشيعات القائمة، وتبني اأن الت�رشيع املقرتح ل 
يتعار�ص مع حرية الدين اأو املعتقد على نحو اأكرث من ال�رشوري للغاية يف 
�ضوء هذه الأ�ضباب املو�ضوعية. ول يجب اأن تخ�ضع املنظمات الدينية اأو 
ذات املعتقد ل�رشائب نقل مرهقة اأو متييزية ب�ضكل مفرط اأو ر�ضوم اأخرى 
اإذا كانت اللوائح اجلديدة تقت�ضي نقل امللكية اإلى املمتلكات اململوكة 

لكيانات قانونية �ضابقة.

99 الراأي حول قانون CCVI )قانون اأبر�ضية الأعمال اخلريية لكلمة املتج�ضد( لعام 2012 ب�ضاأن احلق يف حرية الوجدان والدين والو�ضع 
القانوين للكنائ�ص والطوائف والطوائف الدينية باملجر، CDL-AD)004(004، الفقرتان 82-83.

100 تقرير مقرر الأمم املتحدة اخلا�ص حول العرتاف، الفقرة 57.

يجب على الدول اأن تكفل اإدراج احلقوق واملبادئ املذكورة اأعاله على نحو   .37
فعال يف نظامها القانوين الوطني، �ضواء يف قوانينها و/اأو اأنظمتها و/
اأو ممار�ضاتها و/اأو �ضيا�ضاتها.101 عالوة على ذلك، ينبغي للدول اأن تكفل 
للطوائف  القانونية  بال�ضخ�ضية  املعنية  والهيئات  امل�ضوؤولني  كوَن 
الدينية اأو ذات املعتقد على علم باملبادئ الواردة يف املعايري الدولية ب�ضاأن 

حرية الدين اأو املعتقد ويعملون وفًقا لها.

يف لتفيا، يفح�ص مكتب الت�ضجيل طلبات احل�ضول على و�ضع ال�ضخ�ضية 
القانوينة وفًقا لقواعد الإجراءات الإدارية. ووفقا للفقرة الفرعية الأولى من 
املادة 4 من قانون الإجراءات الإدارية، يتم تطبيق املبادئ العامة للقانون، مبا 

يف ذلك:
يجب  القرار،  اتخاذ  عند  اأنه،  يقت�ضي  الذي  الأفراد،  حقوق  احرتام  مبداأ   •
على موؤ�ض�ضات الدولة اأن تعمل وفًقا حلماية احلقوق وامل�ضالح القانونية 

للفرد.  
مبداأ العدالة، الذي يقت�ضي اأن تعمل موؤ�ض�ضات الدولة وفًقا ل�ضلطاتها   •
ملعناها  وفًقا  �ضلطاتها  ت�ضتخدم  اأن  وميكنها  الت�رشيعات  يف  املحددة 

وغر�ضها فح�ضب.
مبداأ التطبيق املعقول للقانون، الذي وفًقا له تطبق موؤ�ض�ضات الدولة   •
القانون من خالل الأ�ضاليب الأ�ضا�ضية للتف�ضري القانوين من اأجل حتقيق 

النتيجة الأكرث اإن�ضاًفا وفائدة.
مبداأ حظر التع�ضف، الذي يقت�ضي عدم جواز اأن ي�ضتند اأي اإجراء اإداري   •
قانونية  اعتبارات  واإلى  قرار  اإلى  للتو�ضل  �رشورية  تكون  وقائع  اإلى  اإل 

مو�ضوعية وعقالنية.
•  مبداأ امل�رشوعية، الذي وفًقا له ل يجوز ملوؤ�ض�ضات الدولة اأن ت�ضدر قرارًا 

اإل ا�ضتنادًا اإلى الد�ضتور و/اأو القانون و/اأو القانون الدويل.
مبداأ التنا�ضب ، الذي يقت�ضي �رشورة اأن تنظر موؤ�ض�ضات الدولة، عند   •
تطبيق القانون، فيما اإذا كان الإجراء الإداري الذي يوؤثر �ضلبًا على الفرد 

�رشوريًا يف جمتمع دميقراطي.
موؤ�ض�ضات  حتلي  �رشورة  يقت�ضي  الذي  الإجراءات،  يف  الإن�ضاف  مبداأ   •
الدولة، باحليادية، عند اتخاذها القرارات، واأن تعطي امل�ضاركني يف العملية 
فر�ضة معقولة يف ال�ضتماع اإليهم وتقدميهم الأدلة ، واأن ل ي�ضارك يف 
تكون مو�ضوعيته يف م�ضاألة معينة مو�ضَع  قد  القرار م�ضوؤول  �ضنع 

�ضك مبعقولّية. 

101 ما�ضرتيخت 2003، الفقرة 9: [املجل�ص الوزاري] »يلتزم ب�ضمان وت�ضهيل حرية الفرد يف اعتناق وممار�ضة 
وممار�ضات  ولوائح  قوانني  خالل  من  الأمر  لزم  حيثما  اآخرين،  مع  بال�ضرتاك  اأو  مبفرده  املعتقد،  اأو  الدين 

و�ضيا�ضات �ضفافة وغري متييزية«.
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اجلزء الرابع
امتيازات الطوائف

اأو املنظمات الدينية اأو ذات املعتقد
قد تختار الدولة منح امتيازات معينة للطوائف اأو املنظمات الدينية اأو   .38
ذات املعتقد. ومن الأمثلة على ذلك الدعم املايل اأو ت�ضوية امل�ضاهمات 
ال�رشيبي  النظام  طريق  عن  املعتقد  ذات  اأو  الدينية  للطوائف  املالية 
مثل هذه  توفرت  ومتى  العامة.102  الإعالم  و�ضائل  توفري ع�ضوية يف  اأو 
على  اإ�ضافية  متطلبات  تفر�ص  اأن  ميكن  فقط،  عندها  المتيازات، 
الطوائف الدينية اأو ذات املعتقد، ما دامت تلك املتطلبات متنا�ضبة وغري 

متييزية.

بالعديد من  الربحية  الدينية غري  املوؤ�ض�ضات  تتمتع  املتحدة،  الوليات  يف 
المتيازات، مبا يف ذلك:

القدرة على  املوؤ�ض�ضات، مثل  اإلى  المتيازات  تلك  مُتنح كل  ما  عادة  اأولً: 
الطلبات  وتقدمي  تعاقدية  عالقات  والنخراط يف  الق�ضائية  الدعاوى  بدء 

للح�ضول على ت�ضاريح ا�ضتخدام الأرا�ضي.
ثانيًا: خ�ضم ال�رشيبة من التربعات.

ثالثًا: عدم فر�ص �رشيبة على دخل املوؤ�ض�ضات.
عدم فر�ص �رشيبة مبيعات يف معظم احلالت. رابًعا: 

خام�ًضا: اأ�ضعار خمف�ضة للمرا�ضالت الربيدية التي تزيد عن 250 مرا�ضلة 
بريدية مماثلة.

�ضاد�ًضا: م�ضوؤولية حمدودة ملديري عمليات املنظمة وم�ضوؤوليها.
�ضابًعا: احل�ضول على املنح احلكومية واخلا�ضة.

التجارية  ال�رشائب  قانون  من   6 رقم   3 للبند  وفقا  اأملانيا،  يف 
عامة  موؤ�ض�ضات  هي  التي  الدينية  الطوائف   ،)Gewerbesteuergesetz(
معفاة، اإلى حد معني، من ال�رشائب التجارية. وتعفى من ال�رشائب التجارية 
لنظامها  وفقا  التي،  تلك  والأمالك،  الأ�ضخا�ص  وجمعيات  املوؤ�ض�ضات 
الأ�ضا�ضي اأو �ضك تاأ�ضي�ضها اأو د�ضتورها ووفقا لالإدارة الفعلية لالأعمال، 
الكن�ضية. ول ينطبق  الغايات  اإلى حتقيق  ت�ضعى ح�رشيًا وب�ضكل مبا�رش 
با�ضتثناء  اقت�ضادية،  اأعمال  موؤ�ض�ضة  تدير  يجعلها  الذي  احلد  اإلى  هذا 

الزراعة والغابات.
102 تقرير مقرر الأمم املتحدة اخلا�ص حول العرتاف، الفقرة 59.
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من �ضمن �ضلطة الدولة منح مثل هذه المتيازات، ولكن عند القيام   .39
ذ بطريقة غري  بذلك، يجب عليها التاأكد من اأن تلك المتيازات مُتنح وتُنفَّ
متييزية.103 وهذا يتطلب اأن يكون للمعاملة مربر مو�ضوعي ومعقول، وهو 
ما يعني اأنها ترمي اإلى حتقيق هدف م�رشوع واأن هناك عالقة معقولة 

من التنا�ضب بني الو�ضائل امل�ضتخدمة والهدف املن�ضود.104

على وجه اخل�ضو�ص، ل يتعار�ص وجود اأو اإبرام اتفاقات بني الدولة وطائفة   .40
الأخرية، من حيث  باإن�ضاء نظام خا�ص ل�ضالح  اأو ت�رشيع  دينية معينة، 
ب�رشط  املعتقد،  اأو  الدين  اأ�ضا�ص  على  التمييز  عدم  احلق يف  مع  املبداأ، 
واأنه ميكن  املعاملة  للفرق يف  اأن يكون هناك مربر مو�ضوعي ومعقول 
اإبرام اتفاقات مماثلة مع الطوائف الدينية الأخرى الراغبة يف ذلك.105 وقد 
قامت  الذي  الدور  التاريخية يف  الختالفات  والت�رشيعات  التفاقات  تقر 
به الديانات املختلفة وتقوم به يف تاريخ وجمتمع بلد معني.106 ويتوافق 
الفرق يف املعاملة بني الطوائف الدينية اأو ذات املعتقد، الذي يوؤدي اإلى 
- يف  قيمة  امتيازات  به  ترتبط  الذي   - القانون  خا�ص يف  و�ضع  منح 
حني يرف�ص منح هذه املعاملة التف�ضيلية للطوائف الأخرى الدينية اأو 
ذات املعتقد التي مل تن�ضم اإلى هذا الو�ضع، مع ا�ضرتاط عدم التمييز 
على اأ�ضا�ص الدين اأو املعتقد طاملا ت�ضع الدولة اإطارًا ملنح ال�ضخ�ضية 
القانونية للجماعات الدينية التي يرتبط بها و�ضع معني. ويجب اأن تنال 
بذلك  القيام  يف  ترغب  التي  املعتقد  ذات  اأو  الدينية  الطوائف  جميع 
تطبيق  ويتم  الو�ضع،  هذا  على  للح�ضول  لتقدمي طلب  عادلة  فر�ضة 

املعايري الثابتة بطريقة غري متييزية.107

اأو  ر�ضمي  قائم كدين  اأنه  اأو  للدولة،  به كدين  دين ما معرتفا  اإّن كون   .41
اأ�ضا�ًضا  ي�ضكل  اأن  ميكن  ال�ضكان،  اأغلبية  ميثلون  اأتباعه  اأن  اأو  تقليدي 
اإعاقة  اأية  اإلى  هذا  يوؤدي  األ  ب�رشط  ولكن  خا�ص،  و�ضع  ملنح  مقبولً 
للتمتع باأي حق من حقوق الإن�ضان واحلريات الأ�ضا�ضية، اأو اإلى اأي متييز 
�ضد اأتباع الديانات الأخرى اأو غري املوؤمنني.108 وعلى وجه اخل�ضو�ص، فاإّن 
بع�ص التدابري التي متيز �ضد هذا الأخري، مثل التدابري التي تق�رش الأهلية 
اأو متنحهم  ال�ضائد  الدين  اأو  الدولة  اأع�ضاء دين  للعمل احلكومي على 
امتيازات اقت�ضادية، اأو تفر�ص قيودًا خا�ضة على ممار�ضة ديانات اأخرى، ل 
 Jehovas Zeugen ،2012 103 تقرير مقرر الأمم املتحدة اخلا�ص حول العرتاف، الفقرة 61، واملحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان 25 �ضبتمرب

in Osterreich �ضد النم�ضا، طلب رقم 27540/05، الفقرة 32، واملبادئ التوجيهية لعام 2004، الفقرة و)2(.
104 املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان 9 دي�ضمرب Savez Crkava ”Rijec Zivota ،2010” واآخرون �ضد كرواتيا، طلب رقم 7798/08، الفقرة 

86، واملحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان 16 مار�ص Orsus ،2010 واآخرون �ضد كرواتيا، طلب رقم 15766/03، الفقرة 156.
105 املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان 9 دي�ضمرب Savez Crkava ”Rijec Zivota ،2010” واآخرون �ضد كرواتيا، طلب رقم 7798/08، الفقرة 

85، واملحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان 10 دي�ضمرب  Koppi ،2009 �ضد النم�ضا، طلب رقم 33001/03، الفقرة 33.
106 املبادئ التوجيهية لعام 2004، الباب الثاين ب )3(.

107 املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان 10 دي�ضمرب Koppi ،2009 �ضد النم�ضا، طلب رقم 33001/03، الفقرة 92، والراأي حول قانون
اأبر�ضية الأعمال اخلريية لكلمة املتج�ضد( لعام 2011 ب�ضاأن احلق يف حرية الوجدان والدين والو�ضع القانوين للكنائ�ص  CCVI)قانون 

والطوائف والطوائف الدينية باملجر،CDL-AD)2012(004  ، الفقرة 46.
108 جلنة حقوق الإن�ضان التابعة لالأمم املتحدة، التعليق العام رقم 22، الفقرة 9، ومالحظات على امل�رشوع النهائي لد�ضتور اجلمهورية 
التون�ضية،2013(034(CDL-AD، املعتمدة من طرف جلنة البندقية يف جل�ضتها العامة رقم 96 )البندقية، 11-10 اأكتوبر 2013(، الفقرة 

.27

تتوافق مع حظر التمييز على اأ�ضا�ص الدين اأو املعتقد و�ضمان احلماية 
املت�ضاوية.109

ل يجب النظر اإلى احلقوق التي نوق�ضت يف اجلزء الثاين والثالث من هذه   .42
الوثيقة، مبا يف ذلك حرية اجلهر بالدين اأو املعتقد بال�ضرتاك مع الآخرين 
واحلق يف احل�ضول على ال�ضخ�ضية القانونية،  على اأنها امتياز، ولكن 
كحق ي�ضكل عن�رشًا اأ�ضا�ضيًا من عنا�رش حرية الدين اأو املعتقد.110 وعلى 
وجه اخل�ضو�ص، كما ورد اأعاله، يجب األ يُ�ضاء ا�ضتخدام احلق يف احل�ضول 
على ال�ضخ�ضية القانونية من خالل ا�ضتخدامه كو�ضيلة لتقييد حقوق 
الأفراد اأو اجلماعات الذين ي�ضعون اإلى ممار�ضة حقهم يف حرية الدين اأو 
املعتقد وذلك بجعل قدرتهم على القيام بذلك باأي �ضكل من الأ�ضكال 
م�رشوطة باإجراءات الت�ضجيل اأو اأي قيود مماثلة. ومن ناحية اأخرى، ينبغي 
اأن تكون عملية احل�ضول على ال�ضخ�ضية القانونية مفتوحة اأمام اأكرب 
عدد ممكن من الطوائف، دون ا�ضتبعاد لأي طائفة على اأ�ضا�ص اأن دينها 
املتعلقة  التف�ضيلية  املعاملة  تتوافق  به.  اأو معرتًفا  تقليديًا  دينًا  لي�ص 
اإذا  التمييز  عدم  مبداإ  مع  فقط  القانونية  ال�ضخ�ضية  منح  باإجراءات 
يف  لالختالف  يكن  مل  واإذا  لذلك  ومعقول  مو�ضوعي  مربر  هناك  كان 
اأثر غري متنا�ضب على ممار�ضة طوائف )الأقلية( واأفرادها حلرية  املعاملة 
الدين اأو املعتقد، واإذا مل يكن احل�ضول على ال�ضخ�ضية القانونية لهذه 

الطوائف ي�ضكل عبئًا مفرًطا.111

109 جلنة حقوق الإن�ضان التابعة لالأمم املتحدة، التعليق العام رقم 22، الفقرة 9، ومالحظات على امل�رشوع النهائي لد�ضتور اجلمهورية 
 ،)2013 اأكتوبر   10-11 )البندقية،   96 رقم  العامة  البندقية يف جل�ضتها  املعتمدة من طرف جلنة   034)2013(AD،  -CDL التون�ضية، 

الفقرات 27-37.
110 تقرير مقرر الأمم املتحدة اخلا�ص املعني بحرية الدين اأو املعتقد، الفقرة 30 التي تن�ص على اأن »على الدولة اأن حترتم حرية اجلميع 
اإن�ضانيًا غري قابل للت�رشف - وبالتايل غري قابل للتفاو�ص -  فلكل منهم �ضفة  اأو املعتقد باعتبارها ا�ضتحقاًقا  فيما يخ�ص الدين 

اأ�ضحاب احلقوق يف القانون الدويل بحكم كرامتهم املتاأ�ضلة.«
 ،012)2014(CDL-AD ،31 ب�ضاأن حرية الدين-L/02 111 الراأي حول م�رشوع القانون املتعلق باإدخال تعديالت واإ�ضافات على القانون رقم

الفقرات 41-67.
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امللحق
والتعاون يف  الأمن  منظمة  التزامات 
اأوروبا يف جمال حرية الدين واملعتقد

هل�صنكي 1975 )م�صائل متعلقة بالأمن يف اأوروبا: 1. )اأ( اإعالن ب�صاأن املبادئ التوجيهية 
للعالقات بني الدول امل�صاركة - املبداأ ال�صابع(:

حرية  ذلك  مبا يف  الأ�ضا�ضية،  واحلريات  الإن�ضان  امل�ضاركة حقوق  الدول  »حترتم 
الفكر اأو الوجدان اأو الدين اأو املعتقد، للجميع دون متييز ب�ضبب العرق اأو اجلن�ص 

اأو اللغة اأو الدين.«
)...(

»ويف هذا الإطار تُقر الدول امل�ضاركة بحرية الفرد يف اعتناق وممار�ضة الدين اأو 
املعتقد، مبفرده اأو بال�ضرتاك مع اآخرين، وحترتم ذلك، ويف اأن يت�رشف وفًقا ملا ميليه 

عليه �ضمريه«.
هل�صنكي، 1975 )التعاون يف املجالت الإن�صانية وغريها(:

»توؤكد الدول امل�ضاركة )...( على اأنه ميكن للمعتقدات واملوؤ�ض�ضات واملنظمات 
امل�ضاركة،  للدول  الد�ضتوري  الإطار  داخل  اأن�ضطتها  متار�ص  التي  الدينية 
وملمثليها، يف جمال اأن�ضطتها، اأن يكون لديها ات�ضالت ولقاءات فيما بينها 

وتبادل معلومات.«

مدريد 1983 )م�صائل متعلقة بالأمن يف اأوروبا: املبادئ(:
الالزمة  الإجراءات  اتخاذ  على   )...( امل�ضاركة  الدول  توافق  ذلك،  على  »عالوة 
ل�ضمان حرية الفرد يف اعتناق وممار�ضة الدين اأو املعتقد، مبفرده اأو بال�ضرتاك مع 
اآخرين، ويف اأن يت�رشف وفًقا ملا ميليه عليه �ضمريه. يف هذا ال�ضياق، وكلما كان 
تعمل  التي  الدينية  واملنظمات  واملوؤ�ض�ضات  املعتقدات  �ضرتاجع  ذلك �رشوريًا، 

�ضمن الإطار الد�ضتوري لبلدانها.
وتنظر بعني العطف اإلى طلبات الطوائف الدينية للموؤمنني الذين ميار�ضون اأو 
ي�ضتعدون ملمار�ضة �ضعائرهم الدينية �ضمن الإطار الد�ضتوري لدولهم، ملنحهم 
واملوؤ�ض�ضات  باملعتقدات  يتعلق  فيما  بلدانهم  يف  عليه  املن�ضو�ص  الو�ضع 

واملنظمات الدينية«.
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فيينا 1989 )م�صائل متعلقة بالأمن يف اأوروبا: املبادئ(:
)...(

»)11( توؤكد [الدول امل�ضاركة] على احرتامها حلقوق الإن�ضان واحلريات الأ�ضا�ضية، 
مبا يف ذلك حرية الفكر اأو الوجدان اأو الدين اأو املعتقد، للجميع دون متييز 
الأهمية  على  توؤكد  كما  الدين.«  اأو  اللغة  اأو  اجلن�ص  اأو  العرق  ب�ضبب 
العاملية حلقوق الإن�ضان واحلريات الأ�ضا�ضية، ال�ضيء الذي ميثل احرتامه 
عامالً اأ�ضا�ضيًا من اأجل حتقيق ال�ضالم والعدالة والأمن الذي يعد �رشوريًا 
ل�ضمان تنمية العالقات الودية والتعاون فيما بينها، وبني جميع الدول«.

)...(
من اأجل �ضمان حرية الفرد يف اعتناق وممار�ضة الدين اأو املعتقد، تتعهد   )16(«

الدول امل�ضاركة باأن تقوم، من بني اأمور اأخرى، مبا يلي:
)16.1( - اتخاذ تدابري فعالة ملنع وللق�ضاء على التمييز �ضد الأفراد اأو الطوائف 
واحلريات  الإن�ضان  بحقوق  العرتاف  يف  املعتقد  اأو  الدين  اأ�ضا�ص  على 
املدنية  احلياة  جمالت  جميع  يف  بها  والتمتع  وممار�ضتها  الأ�ضا�ضية 
امل�ضاواة  و�ضمان  والثقافية،  والجتماعية  والقت�ضادية  وال�ضيا�ضية 

الفعلية بني املوؤمنني وغري املوؤمنني.
خمتلف  من  املوؤمنني  بني  املتبادلني  والحرتام  الت�ضامح  مناخ  تعزيز   - )16.2(

الطوائف وكذلك بني املوؤمنني وغري املوؤمنني.
ت�ضتعد  اأو  الدينية  �ضعائرها  متار�ص  التي  املوؤمنني  لطوائف  متنح   - )16.3(
ملمار�ضتها �ضمن الإطار الد�ضتوري لدولها العرتاف بالو�ضع املقرر لها 

يف بلدانها.
- احرتام حق هذه الطوائف الدينية يف  )16.4(

اإن�ضاء و�ضيانة اأماكن للعبادة اأو التجمع ي�ضهل الو�ضول اإليها بحرية.  •
تنظيم اأنف�ضها وفقا لبنيتها الهرمية وهيكلها املوؤ�ض�ضي.  •

اختيار وتعيني وا�ضتبدال موظفيها وفًقا ملتطلباتها ومعايريها وكذلك   •
وفًقا لأي اتفاق تقبله بحرية بينها وبني دولتها.

التما�ص وتلقي التربعات املالية وغريها من التربعات.  •
)16.5( - الدخول يف م�ضاورات مع املعتقدات واملوؤ�ض�ضات واملنظمات الدينية 

من اأجل التو�ضل لفهم اأف�ضل ملتطلبات احلرية الدينية.
التي  باللغة  الديني  التعليم  وتلقي  تقدمي  يف  فرد  كل  حق  احرتام   - )16.6(

يختارها، �ضواء ب�ضورة فردية اأو بال�ضرتاك مع غريه.
التعليم  الآباء يف �ضمان  اأخرى، حرية  اأمور  ال�ضياق، من بني  )16.7( - يف هذا 

الديني والأخالقي لأولدهم وفقا لقناعاتهم اخلا�ضة.
)16.8( - ال�ضماح بتدريب املوظفني الدينيني يف املوؤ�ض�ضات املنا�ضبة.

)16.9( - احرتام حق املوؤمنني الأفراد وطوائف املوؤمنني يف اكت�ضاب اأو حيازة اأو 
يختارونها  التي  باللغة  الدينية  واملن�ضورات  املقد�ضة  الكتب  ا�ضتخدام 

واملقالت واملواد الأخرى ذات ال�ضلة مبمار�ضة الدين اأو املعتقد.
)16.10( - ال�ضماح للمعتقدات واملوؤ�ض�ضات واملنظمات الدينية باإنتاج وا�ضترياد 

وتوزيع املن�ضورات واملواد الدينية.

امل�ضاركة يف  الدينية يف  الطوائف  مل�ضلحة  العطف  بعني  تنظر   -  )16.11(
احلوار العام، مبا يف ذلك من خالل و�ضائل الإعالم.

)17( تعرتف الدول امل�ضاركة باأن ممار�ضة احلقوق املذكورة اأعاله فيما يتعلق بحرية 
الدين اأو املعتقد ميكن اأن تخ�ضع فقط للقيود التي ين�ص عليها القانون 
الدولية.  والتزاماتها  الدويل  القانون  مبوجب  التزاماتها  مع  يتوافق  ومبا 
و�ضوف ت�ضمن يف قوانينها ولوائحها ويف تطبيق تلك القوانني واللوائح 
اأو  الدين  اأو  الوجدان  اأو  الفكر  حلرية  والفعالة  الكاملة  املمار�ضة  توفري 

املعتقد ».
)...(

الدينية وممثليها، �ضواء يف �ضكل  واملعتقدات  »)32( �ضوف ت�ضمح للموؤمنني 
مبا�رشة  �ضخ�ضية  ات�ضالت  باإن�ضاء  فردي،  اأ�ضا�ص  على  اأو  جمموعات 
واحلفاظ عليها والتوا�ضل مع بع�ضهم البع�ص، يف بلدانهم ويف غريها 
من البلدان وذلك، من بني جملة اأمور اأخرى ، عرب ال�ضفر واحلج وامل�ضاركة 
يف التجمعات واملنا�ضبات الدينية الأخرى. ويف هذا ال�ضياق، ومبا يتنا�ضب 
مع مثل هذه الت�ضالت واللقاءات، �ضي�ضمح لأولئك املعنيني باحل�ضول 
اأو  دينهم  مبمار�ضة  ال�ضلة  ذات  والأ�ضياء  الدينية  املطبوعات  على 

معتقدهم وتلقيها وحملها معهم«.

كوبنهاجن، 1990:
»تعيد الدول امل�صاركة التاأكيد على اأنه [...[

- �ضيكون لكل �ضخ�ص احلق يف حرية الفكر والوجدان والدين. وي�ضمل   )9.4(
هذا احلق حرية ال�ضخ�ص يف تغيري دينه اأو معتقده، واملجاهرة بدينه اأو 
معتقده، �ضواء مبفرده اأو بال�ضرتاك مع الآخرين، يف الأماكن العامة اأو 
تخ�ضع  وقد  وال�ضعائر.  واملمار�ضة  والتعليم  العبادة  اخلا�ضة، من خالل 
ممار�ضة هذه احلقوق فقط للقيود التي ين�ص عليها القانون والتي تتوافق 

مع املعايري الدولية«.
)...(

عن  التعبري  حرية  يف  احلق  قومية  اأقليات  اإلى  املنتمني  ولالأ�ضخا�ص   )...(  32«
عليها  واحلفاظ  الدينية  اأو  العرقية  اأو  اللغوية  اأو  الثقافية  هويتهم 
وتطويرها، واحلفاظ على ثقافتهم وتطويرها من جميع جوانبها، دون اأي 

حماولت للدمج رغما عنهم. وعلى وجه اخل�ضو�ص، لديهم احلق يف
)...(

)32.3( - اعتناق دينهم وممار�ضة �ضعائره، مبا يف ذلك احل�ضول على املواد الدينية 
بلغتهم  الدينية  التعليمية  الأن�ضطة  واإقامة  وا�ضتخدامها،  وحيازتها 

الأم »
)...(

والدينية  واللغوية  والثقافية  الإثنية  الهوية  امل�ضاركة  الدول  حتمي   )33(«
بتعزيز هذه  الكفيلة  الظروف  وتهيئ  اأرا�ضيها  الوطنية على  لالأقليات 
الهوية. وتتخذ التدابري الالزمة لهذا الغر�ص بعد اإجراء امل�ضاورات الالزمة، 
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وفقا  الأقليات،  هذه  جمعيات  اأو  منظمات  مع  الت�ضالت  ذلك  مبا يف 
لإجراءات �ضنع القرار يف كل دولة.

فيما  التمييز  وعدم  امل�ضاواة  مبادئ  مع  الإجراءات  هذه  مثل  تتوافق  و�ضوف 
يتعلق بغريهم من مواطني الدولة امل�ضاركة املعنية ».

بوداب�صت، 1994 )القرارات: ثامناً: البعد الإن�صاين(«
»27. توؤكد [الدول امل�ضاركة] من جديد التزامها ب�ضمان حرية الوجدان والدين، 
خمتلف  من  املوؤمنني  بني  املتبادلني  والحرتام  الت�ضامح  مناخ  وتعزيز 
اإزاء  قلقهم  عن  واأعربوا  املوؤمنني،  وغري  املوؤمنني  بني  وكذلك  الطوائف 

ا�ضتغالل الدين لغايات قومية عدوانية«.

ما�صرتيخت، 2003 )القرارات: القرار رقم 4/30 ب�صاأن الت�صامح وعدم التمييز(:
اأو  الدين  اأو  الوجدان  اأو  الفكر  حرية  اأهمية  على  الوزاري]  [املجل�ص  يوؤكد   .9«
املعتقد، ويدين جميع اأ�ضكال التمييز والعنف، مبا يف ذلك �ضد اأي جماعة 
اعتناق  يف  الفرد  حرية  وت�ضهيل  ب�ضمان  ويلتزم  موؤمن.  فرد  اأو  دينية 
وممار�ضة الدين اأو املعتقد، مبفرده اأو بال�ضرتاك مع اآخرين، حيثما لزم الأمر 

من خالل قوانني ولوائح وممار�ضات و�ضيا�ضات �ضفافة وغري متييزية.

مكتب  من  امل�ضاعدة  على  للح�ضول  ال�ضعي  على  امل�ضاركة  الدول  وي�ضجع 
املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان وفريق اخلرباء التابع له واملعني بحرية 

الدين اأو املعتقد«.

كييف، 2013:
»املجل�ص الوزاري [...]:

يدعو الدول امل�ضاركة لأن:
تنفذ بالكامل التزامات منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا يف جمال حرية   -

الفكر اأو الوجدان اأو الدين واملعتقد.
تنفذ بالكامل التزاماتها ب�ضمان حق جميع الأفراد يف اعتناق وممار�ضة   -
اأو  العلن  ويف  اآخرين،  مع  بال�ضرتاك  اأو  مبفردهم  اإما  املعتقد،  اأو  الدين 
على انفراد، واجلهر بدينهم اأو معتقدهم عن طريق التعليم واملمار�ضة 
والعبادة واإقامة ال�ضعائر، مبا يف ذلك من خالل قوانني ولوائح وممار�ضات 

و�ضيا�ضات �ضفافة وغري متييزية.
والتعاون  الأمن  منظمة  التزامات  مع  تتعار�ص  قيود  فر�ص  عن  متتنع   -
الدينية  والطوائف  الأفراد  ممار�ضة  ب�ضاأن  الدولية  واللتزامات  اأوروبا  يف 

لل�ضعائر الدينية اأو املعتقد.
ت�ضجع وت�ضهل احلوار وال�رشاكات املنفتحني وال�ضفافيني بني املعتقدات   -

والأديان.

تهدف اإلى منع التع�ضب والعنف والتمييز على اأ�ضا�ص الدين اأو املعتقد،   -
مبا يف ذلك �ضد امل�ضيحيني واليهود وامل�ضلمني واأتباع الديانات الأخرى، 
دينية  اأ�ض�ص  على  والتمييز  العنف  وتدين  املوؤمنني،  غري  �ضد  وكذلك 
اأو  اأ�ضخا�ص  �ضد  املوجهة  الهجمات  من  واحلماية  منع  اإلى  وت�ضعى 

جمموعات على اأ�ضا�ص الفكر اأو الوجدان اأو الدين اأو املعتقد.
ت�ضجع على اإدراج الطوائف الدينية وذات املعتقد، يف الوقت املنا�ضب، يف   -

املناق�ضات العامة للمبادرات الت�رشيعية ذات ال�ضلة.
تعزز احلوار بني الطوائف الدينية اأو ذات املعتقد والهيئات احلكومية، مبا   -
يف ذلك، وعند ال�رشورة، حول الق�ضايا ذات ال�ضلة با�ضتخدام دور العبادة 

واملمتلكات الدينية.
تتخذ تدابري فعالة ملنع �ضد الأفراد اأو الطوائف الدينية اأو ذات املعتقد   -
على اأ�ضا�ص الدين اأو املعتقد، والق�ضاء عليه، مبا يف ذلك التمييز �ضد 

غري املوؤمنني، من جانب املوظفني العموميني يف اأداء واجباتهم العامة.
تعتمد �ضيا�ضات لتعزيز الحرتام واحلماية لدور العبادة واملواقع الدينية،   -

واملعامل الدينية واملقابر والأ�رشحة �ضد التخريب والتدمري«.

بخ�ضو�ص مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان
متخ�ض�ضة  موؤ�ض�ضة  هو  الإن�ضان  وحقوق  الدميقراطية  املوؤ�ض�ضات  مكتب 
تابعة ملنظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا تتعامل مع النتخابات وحقوق الإن�ضان 

والدميقراطية.
الإن�ضان  وحقوق  الدميقراطية  املوؤ�ض�ضات  مكتب  بولندا،  وار�ضو،  يف  مقره 

:)ODIHR(
الدقيقة  املراقبة  خالل  من  الدميقراطية  النتخابات  عمليات  يعزز   •
الدميقراطية  تعزز  انتخابية  م�ضاعدة  م�ضاريع  ويقيم  لالنتخابات 

الت�ضاركية ذات املغزى.
تنفيذ  يف  اأوروبا  يف  والتعاون  الأمن  مبنظمة  امل�ضاركة  الدول  ي�ضاعد   •
التزاماتها ذات البعد الإن�ضاين من خالل توفري اخلربات والدعم العملي 
يف جمال تعزيز املوؤ�ض�ضات الدميقراطية عرب برامج طويلة الأجل لتعزيز 

�ضيادة القانون واملجتمع املدين واحلكم الدميقراطي.
تنفيذ  يف  اأوروبا  يف  والتعاون  الأمن  ملنظمة  امليدانية  البعثات  ي�ضاعد   •
والدعم  التدريب  ذلك من خالل  مبا يف  الإن�ضاين،  البعد  ذات  اأن�ضطتها 

الت�رشيعي وتبادل اخلربات والتن�ضيق الإقليمي.
الدول  تنفيذ  ر�ضد  خالل  من  ال�رشاع  ومنع  املبكر  الإنذار  يف  ي�ضاهم   •
منظمة  بها  ت�ضطلع  التي  الإن�ضاين  البعد  ذات  لاللتزامات  امل�ضاركة 
منتظًما يف جمال حقوق  تدريبًا  يقدم  اأوروبا، حيث  والتعاون يف  الأمن 
الإن�ضان لل�ضلطات احلكومية واملجتمع املدين وموظفي منظمة الأمن 

والتعاون يف اأوروبا.
وعدم  الت�ضامح  ب�ضاأن  التزاماتها  تنفيذ  يف  امل�ضاركة  الدول  ي�ضاعد   •
التمييز ويدعم اجلهود الرامية اإلى منع واإلى الرد على جرائم الكراهية 
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اأو  اجلن�ص  اأو  اللون  اأو  العرق  اأ�ضا�ص  على  القائَمني  التع�ضب  ومظاهر 
اللغة اأو الدين اأو املعتقد اأو الراأي ال�ضيا�ضي اأو غري ال�ضيا�ضي اأو الأ�ضل 

القومي اأو الجتماعي اأو الرثوة اأو املولد اأو اأي و�ضع اآخر.
اأوروبا ب�ضاأن ق�ضايا  يعمل كجهة الت�ضال ملنظمة الأمن والتعاون يف   •
الروما وال�ضنتي، حيث يعزز التكامل التام بني جماعات الروما وال�ضنتي 

يف املجتمعات التي يعي�ضون فيها.
ينظم اجتماعات دورية حول تنفيذ اللتزامات ذات البعد الإن�ضاين، مثل   •
اجتماع تطبيق البعد الإن�ضاين، والندوة ال�ضنوية حول البعد الإن�ضاين 

والجتماعات التكميلية حول البعد الإن�ضاين.
ينفذ ا�ضرتاتيجية جن�ضانية من خالل تطوير وتعديل �ضيا�ضاته واإجراءاته   •
مبوازاة  وهو  هذا،  اجلن�ضاين.  املنظور  مراعاة  تعميم  �ضمان  اإلى  الرامية 
ذلك، يقوم باأن�ضطة رامية اإلى حت�ضني و�ضع املراأة يف منطقة منظمة 

الأمن والتعاون يف اأوروبا.
اخلربة  )ن�ضاط اخلرباء(

 - الإن�ضان  وحقوق  الدميقراطية  املوؤ�ض�ضات  مكتب  واأن�ضطة  خربات  تركز 
املجالت  على   - والدميوقراطية  الإن�ضان  حلقوق  اأو�ضع  جمالت  �ضمن 
التالية: اإجراء انتخابات دميقراطية، ومراقبة تنفيذ التزامات منظمة الأمن 
اأوروبا يف جمال حقوق الإن�ضان من جانب الدول امل�ضاركة،  والتعاون يف 
وق�ضايا الروما وال�ضنتي، وحماية حقوق الإن�ضان اأثناء مكافحة الإرهاب، 
وحرية الدين اأو املعتقد، واملجتمع املدين، وحرية التنقل، و�ضيادة القانون، 

وامل�ضاواة بني اجلن�ضني، ومعاجلة التع�ضب والتمييز.

حول جلنة البندقية

اللجنة الأوروبية من اأجل الدميقراطية بوا�ضطة القانون - املعروفة با�ضم جلنة 
اأوروبا  ملجل�ص  ال�ضت�ضارية  الهيئة  هي   - البندقية  جتتمع يف  لأنها  البندقية 

املعنية بامل�ضائل الد�ضتورية.
فيها،  الأع�ضاء  للدول  القانونية  امل�ضورة  تقدمي  البندقية يف  جلنة  دور  يتمثل 
وعلى وجه اخل�ضو�ص، مل�ضاعدة الدول التي ترغب يف جعل هياكلها القانونية 
واملوؤ�ض�ضية تن�ضجم مع املعايري الأوروبية واخلربة الدولية يف جمالت الدميقراطية 

وحقوق الإن�ضان و�ضيادة القانون.
كما اأنها ت�ضاعد على �ضمان ن�رش تراث د�ضتوري م�ضرتك وتر�ضيخه وتلعب دورًا 
فريًدا يف اإدارة النزاعات وتقدم »م�ضاعدة د�ضتورية طارئة« للدول التي متر مبرحلة 

انتقالية.
وت�ضم اللجنة 59 دولة ع�ضًوا: 47 دولة ع�ضًوا مبجل�ص اأوروبا ، بالإ�ضافة اإلى 
كوريا  وجمهورية  وكازاخ�ضتان  واإ�رشائيل  و�ضيلي  والربازيل  )اجلزائر  اآخر  بلدا   12
وت�ضارك  املتحدة(.  والوليات  وتون�ص  وبريو  واملك�ضيك  واملغرب  وقريغيز�ضتان 
املوؤ�ض�ضات  اأوروبا/مكتب  يف  والتعاون  الأمن  ومنظمة  الأوروبية  املفو�ضية 

الدميقراطية وحقوق الإن�ضان يف اجلل�ضات العامة للجنة.
ويتاألف اأع�ضاوؤها الأفراد من اأ�ضاتذة جامعات يف القانون العام والدويل وق�ضاة 
باملحاكم العليا والد�ضتورية واأع�ضاء برملانات وطنية وعدد من موظفي اخلدمة 
ولكنهم  الأع�ضاء،  الدول  ِقبل  من  �ضنوات  اأربع  ملدة  معينون  وهم  املدنية. 
للجنة  رئي�ًضا  بوكوي�ضيو  جياين  عمل  ولقد  ال�ضخ�ضية.  ب�ضفتهم  يعملون 

منذ دي�ضمرب عام 2009.
وتعمل اللجنة يف ثالثة جمالت:

املوؤ�ض�ضات الدميقراطية واحلقوق الأ�ضا�ضية  •
العدالة الد�ضتورية والق�ضاء العادي  •

النتخابات وال�ضتفتاءات والأحزاب ال�ضيا�ضية.  •

اأوروبا. وتُعقد  وتوجد اأمانتها الدائمة يف �ضرتا�ضبورغ، فرن�ضا، يف مقر جمل�ص 
�ضان  دي  غراندي  �ضكول  اإيطاليا، يف  البندقية،  مدينة  العامة يف  جل�ضاتها 

جيوفاين اإيفاجنلي�ضتا، اأربع مرات يف ال�ضنة )مار�ص ويونيو واأكتوبر ودي�ضمرب(.
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اللجنة الأوروبية ملمار�صة الدميقراطية من خالل القانون
)جلنة البندقية(

منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا / مكتب املوؤ�ص�صات الدميقراطية 
وحقوق الإن�صان

)منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا/مكتب املوؤ�ص�صات الدميقراطية 
وحقوق الإن�صان(

املبادئ التوجيهية امل�صرتكة
ب�صاأن 
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مقدمة 
وُ�ضعت هذه املبادئ التوجيهية املتعلقة بحرية تكوين اجلمعيات بغية تعزيز 
اإعمال احلق يف حرية تكوين اجلمعيات. وتتمثل القيمة امل�ضافة لهذه  هدف 
والتعاون  الأمن  واملتعمقة ملنظمة  الطويلة  اخلربة  اأنها جتمع بني  الوثيقة يف 
يف اأوروبا/مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان وجلنة جمل�ص اأوروبا 
للدميقراطية من خالل القانون )جلنة البندقية( يف توفري امل�ضاعدة الت�رشيعية 
من  الهدف  ويتمثل  اجلمعيات.  تكوين  حرية  يف  باحلق  املتعلقة  امل�ضائل  يف 
املبادئ التوجيهية اأ�ضا�ضا ولي�ص ح�رشا، يف اأن ي�ضتخدمها امل�رشعون املكلفون 
ب�ضياغة القوانني التي تنظم عمل اجلمعيات اأو توؤثر عليها. كما ترمي هذه 
املبادئ التوجيهية اإلى خدمة ال�ضلطات العامة والنظام الق�ضائي وامل�ضتغلني 
بالقانون وغريهم من املعنيني مبمار�ضة احلق يف حرية تكوين اجلمعيات، مبا يف 
ذلك اجلمعيات واأع�ضائها. وبالإ�ضافة اإلى ذلك، تاأمل منظمة الأمن والتعاون يف 
اأوروبا/مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان وجلنة البندقية اأن تكون 
هذه املبادئ التوجيهية م�ضدرًا مفيًدا للمعلومات بالن�ضبة لعامة اجلمهور.  

باملبادئ  يتعلق  فيما  “�ضاملة”  كوثيقة  التوجيهية  املبادئ  هذه  وتعمل 
التوجيهية القائمة التابعة ملنظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا/مكتب املوؤ�ض�ضات 
الدميقراطية وحقوق الإن�ضان وجلنة البندقية التي تتناول الأحزاب ال�ضيا�ضية 
ال�ضيا�ضية1  الأحزاب  لتنظيم  التوجيهية  املبادئ  وت�ضمل  الدينية،  واملنظمات 
واملبادئ  املعتقد2  اأو  بالدين  املت�ضلة  الت�رشيعات  ملراجعة  التوجيهية  واملبادئ 
التوجيهية امل�ضرتكة ب�ضاأن ال�ضخ�ضية القانونية للمجتمعات الدينية اأو ذات 
املعتقد3. وبالإ�ضافة اإلى ذلك، تعترب املبادئ التوجيهية ملنظمة الأمن والتعاون يف 
اأوروبا/مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان ب�ضاأن حماية املدافعني عن 

حقوق الإن�ضان4، ذات ال�ضلة كذلك بهذه املبادئ التوجيهية. 

وتتكون املبادئ التوجيهية من مقدمة وثالثة اأق�ضام. يقدم الق�ضم )اأ( تعريًفا 
للجمعيات واأهميتها واحلقوق الأ�ضا�ضية للجمعيات واحلاجة اإلى ت�رشيعات ذات 
�ضياغة جيدة يف هذا ال�ضدد. ويو�ضح الق�ضم )ب( املبادئ التوجيهية للحق يف 
1 منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا/مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان وجلنة جمل�ص اأوروبا للدميقراطية من خالل القانون 
)امل�ضار اإليها فيما بعد با�ضم: جلنة البندقية(، املبادئ التوجيهية امل�ضرتكة ب�ضاأن تنظيم الأحزاب ال�ضيا�ضية )وار�ضو: مكتب املوؤ�ض�ضات 

الدميقراطية وحقوق الإن�ضان، 2011(،
.>http://www.osce.org/odihr/77812< 

ملراجعة  التوجيهية  املبادئ  البندقية،  وجلنة  الإن�ضان  وحقوق  الدميقراطية  املوؤ�ض�ضات  اأوروبا/مكتب  يف  والتعاون  الأمن  2 منظمة 
http://www.osce.org/<  ،)2004 الإن�ضان،  وحقوق  الدميقراطية  املوؤ�ض�ضات  مكتب  )وار�ضو:  املعتقد  اأو  بالدين  املتعلقة  الت�رشيعات 

 .>odihr/13993
3 منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا/مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان وجلنة البندقية، املبادئ التوجيهية امل�ضرتكة ب�ضاأن 

ال�ضخ�ضية القانونية للمجتمعات الدينية اأو ذات املعتقد )وار�ضو: مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان، 2004(،
.>http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD)2014(023-e< 

4 منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا/مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان، املبادئ التوجيهية ب�ضاأن حماية املدافعني عن حقوق 
 .>http://www.osce.org/odihr/119633?download=true< ،)2014 ،الإن�ضان )وار�ضو: مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان
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حرية تكوين اجلمعيات، بينما يحتوي الق�ضم )ج( على املالحظات التف�ضريية التي 
تو�ضح املبادئ التوجيهية. وتتكون هذه املالحظات التف�ضريية من جزئني: يقدم 
اجلزء الأول، الق�ضم الفرعي 1، تف�ضريًا اأكرث تف�ضيالً للمبادئ التوجيهية الواردة 
حتت الق�ضم )اأ( يف حني يركز اجلزء الثاين، الق�ضم الفرعي 2، على بع�ص اجلوانب 
قانوين  اإطار  و�ضع  عند  التوجيهية  املبادئ  بتفعيل  املتعلقة  اإ�ضكالية  الأكرث 
وينبغي، على وجه  الأق�ضام مًعا.  قراءة كل  وينبغي  لتنظيم عمل اجلمعيات. 
اخل�ضو�ص، قراءة الق�ضمني )ب( و)ت( معا، حيث ت�ضكل املالحظات التف�ضريية 

جزءا ل يتجزاأ من املبادئ التوجيهية. 

وت�ضتند املبادئ التوجيهية اإلى املعايري الدولية احلالية واملمار�ضة القائمة. وقد مت 
تعزيزها مبزيد من املعلومات من خالل ا�ضتعرا�ص للممار�ضة الدولية واملحلية الذي 

اأجراه خرباء اأثناء عملية ال�ضياغة.

وقد و�ضعت هذه املبادئ التوجيهية من قبل فريق العمل التابع ملنظمة الأمن 
والتعاون يف اأوروبا/مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان وخرباء جلنة 
البندقية على مدار عام كامل وتلتها م�ضاورات مو�ضعة �ضملت تنظيم مائدتني 

م�ضتديرتني وندوة ت�ضاورية5.

)البندقية،  العامة رقم 101  التوجيهية يف جل�ضتها  املبادئ  اللجنة  واعتمدت 
13- 14 دي�ضمرب 2014(.

5 ُعقدت ندوة للت�ضاور ب�ضاأن »حرية تكوين اجلمعيات والتقنيات اجلديدة« يف 11 مار�ص 2014، يف معهد اجلامعة الأوروبية بفلورن�ضا، 
اإيطاليا، ومت عقد مائدة م�ضتديرة حول »متويل اجلمعيات وا�ضتقاللها وم�ضاءلتها« يف الفرتة من 7-6 مايو 2014 يف وار�ضو، بولندا، ومائدة 
م�ضتديرة حول » توفري اإطار قانوين حلرية تكوين اجلمعيات: الرتكيز على ت�ضكيل اجلمعيات، الأهداف والأن�ضطة، امل�ضوؤولية والعقوبات«، 

يف 9-8 �ضبتمرب 2014، يف وار�ضو، بولندا.

الق�صم اأ:
احلق يف حرية تكوين اجلمعيات 

من امل�ضلم به عموًما اأن “الدميقراطية القوية تعتمد على وجود جمموعة   .1
كبرية من املوؤ�ض�ضات الدميقراطية”6. وت�ضمل هذه املوؤ�ض�ضات جمعيات 
واملنظمات  احلكومية  غري  واملنظمات  ال�ضيا�ضية  الأحزاب  قبيل  من 
الدينية والنقابات العمالية وغريها. وقد ورد العرتاف، منذ فرتة طويلة، 
بالدور الرئي�ضي الذي ت�ضطلع به اجلمعيات يف املجتمعات الدميقراطية 
يف ال�ضكوك الدولية التي تقر احلق يف حرية تكوين اجلمعيات وت�ضعى 

اإلى �ضمانه.7  

و�ضع جمل�ص اأوروبا ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي جمموعة �ضاملة   .2
اجلمعيات.  تكوين  حرية  جمال  يف  ال�ضيا�ضية  واللتزامات  املعايري  من 
وت�ضتمل كٌل من التفاقية الأوروبية حلماية حقوق الإن�ضان ملجل�ص اأوروبا8 
ووثيقة كوبنهاجن لعام 1990 ملنظمة الأمن والتعاون الأوروبي9 هذا احلق 

ذاته. 
اإليها فيما بعد  اأوروبا، 1990 )امل�ضار  6 انظر وثيقة اجتماع كوبنهاجن للموؤمتر املنعقد حول البعد الإن�ضاين ملوؤمتر الأمن والتعاون يف 
26: » تعرتف الدول امل�ضاركة باأن الدميقراطية القوية تعتمد على الوجود كجزء ل يتجزاأ من احلياة  الفقرة   ،)1990 با�ضم: كوبنهاجن 
الوطنية لقيم وممار�ضات الدميقراطية وكذلك جمموعة وا�ضعة من املوؤ�ض�ضات الدميقراطية. وبالتايل فاإنهم ي�ضجعون وي�ضهلون، وعند 
القت�ضاء، يدعمون امل�ضاعي التعاونية العملية وتبادل املعلومات والأفكار واخلربات فيما بينهم ومن خالل الت�ضالت املبا�رشة والتعاون 

بني الأفراد واجلماعات واملنظمات يف جمالت ت�ضمل ما يلي:
- القانون الد�ضتوري والإ�ضالح والتنمية،

- الت�رشيعات النتخابية واإدارة ومراقبة النتخابات،
- اإن�ضاء واإدارة املحاكم والنظم القانونية،

- تطوير خدمة عامة حمايدة وفعالة حيث يقوم التوظيف والرتقية على نظام للجدارة،
- اإنفاذ القانون،

- احلكومة املحلية والالمركزية،
- الولوج اإلى املعلومات وحماية اخل�ضو�ضية،

- تطوير الأحزاب ال�ضيا�ضية ودورها يف املجتمعات التعددية،
- نقابات عمالية حرة وم�ضتقلة، 

- احلركات التعاونية،
- تطوير اأ�ضكال اأخرى من اجلمعيات احلرة وجماعات امل�ضالح العامة، 

- ال�ضحافة وو�ضائل الإعالم امل�ضتقلة، واحلياة الفكرية والثقافية،
- تدري�ص القيم الدميقراطية، واملوؤ�ض�ضات، واملمار�ضات يف املوؤ�ض�ضات الرتبوية وتعزيز جو من ال�ضتف�ضار والتحقيق احلر. 

وقد تغطي هذه امل�ضاعي ت�ضكيلة وا�ضعة من التعاون الذي يت�ضمنه البعد الإن�ضاين ملجل�ص الأمن والتعاون يف اأوروبا، مبا يف ذلك 
واملنح  واملوؤمترات،  واملهنية  الأكادميية  اخلربات  وتبادل  التعاون،  وم�ضاريع  وبرامج  التعليمية،  واملواد  والكتب  املعلومات،  وتبادل  التدريب، 

الدرا�ضية، ومنح البحث، وتقدمي اخلربة وامل�ضورة، والعالقات والربامج مع قطاع الأعمال التجارية والعلوم.
7 انظر، على �ضبيل املثال، جمل�ص اأوروبا، اتفاقية حماية حقوق الإن�ضان واحلريات الأ�ضا�ضية ب�ضيغتها املعدلة مبوجب الربوتوكولني رقمي. 

11 و14 بتاريخ 4 نوفمرب 1950 )امل�ضار اإليها فيما بعد با�ضم: التفاقية الأوروبية حلماية حقوق الإن�ضان(، املادة 11، 
املتحدة،  لالأمم  العامة  واجلمعية   .>http://conventions.coe.int/treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=005&CL=ENG<
999، �ضفحة  املجلد  املعاهدات،  �ضل�ضلة  املتحدة،  الأمم   ،1966 عام  دي�ضمرب   16 وال�ضيا�ضية،  املدنية  باحلقوق  اخلا�ص  الدويل  العهد 
http://www.ohchr.org/en/<  ،22 املادة  وال�ضيا�ضية(،  املدنية  باحلقوق  اخلا�ص  الدويل  العهد  با�ضم:  بعد  اإليها فيما  )امل�ضار   171

 217  ،1948 10 دي�ضمرب  الإن�ضان،  العاملي حلقوق  العامة لالأمم املتحدة، الإعالن  professionalinterest/pages/ccpr.aspx<، واجلمعية 
http://www.un.org/en/documents/udhr/index.<،20 اأ” )3( )امل�ضار اإليها فيما بعد با�ضم: الإعالن العاملي حلقوق الإن�ضان، املادة“

shtml< وكوبنهاجن 1990، الفقرات 9 و10 و26،
.>http://legislationline.org/topics/organisation/3/topic/1<

8 التفاقية الأوروبية حلماية حقوق الإن�ضان، املادة 11. 
9 كوبنهاجن 1990، الفقرات 3.9، 3.10، 26 و6.32.
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باحلقوق  اخلا�ص  الدويل  العهد  قبيل  من  اأخرى،  دولية  جددت معاهدات   .3
القت�ضادية  باحلقوق  اخلا�ص  الدويل  والعهد  وال�ضيا�ضية10  املدنية 
والجتماعية والثقافية11 والتفاقية الأمريكية حلقوق الإن�ضان12 وميثاق 
الحتاد الأوروبي للحقوق الأ�ضا�ضية13 وامليثاق الأفريقي حلقوق الإن�ضان14، 
التاأكيد على احلق يف حرية تكوين اجلمعيات. وين�ص امليثاق العربي حلقوق 
الإن�ضان15 اأي�ًضا على احلق يف حرية تكوين اجلمعيات، لكنه يح�رش تطبيقه 
على املواطنني فقط. وباملثل، حتمي وثائق دولية اأخرى هذا احلق فيما يتعلق 
بنقابات العمال ومنظمات اأرباب العمل، مبا يف ذلك عدة اتفاقيات ملنظمة 

العمل الدولية16 وامليثاق الجتماعي الأوروبي.17 

والإقليمية  الدولية  ال�ضكوك  من  اأخرى  متنوعة  جمموعة  اأي�ضا  وتقر   .4
حلقوق الإن�ضان حتديدا باحلق يف حرية تكوين اجلمعيات لفائدة اأ�ضخا�ص 
اأو جمموعات معينة، من قبيل الالجئني )التفاقية والربوتوكول املتعلقان 
بو�ضع الالجئني(18، والن�ضاء )اتفاقية الق�ضاء على جميع اأ�ضكال التمييز 
�ضد املراأة(19، والأطفال )اتفاقية حقوق الطفل(20، والعمال املهاجرين واأفراد 
اأ�رشهم )التفاقية الدولية حلماية حقوق جميع العمال املهاجرين واأفراد 
اأ�رشهم(21، والأ�ضخا�ص املنتمني اإلى اأقليات قومية )اتفاقية جمل�ص اأوروبا 

10 العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية، املادة 22.
1966، الأمم  16 دي�ضمرب عام  11 اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق القت�ضادية والجتماعية والثقافية، 
http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cescr.< ،8 املتحدة، �ضل�ضلة املعاهدات، املجلد 993، �ضفحة 3، املادة

 .>pdf
12 منظمة الدول الأمريكية، التفاقية الأمريكية حلقوق الإن�ضان، »ميثاق �ضان خو�ضيه«، كو�ضتاريكا، 22 نوفمرب 1969 )امل�ضار اإليها 
http://www.oas.org/dil/treaties_B-32_American_Convention_< ،)فيما بعد با�ضم: التفاقية الأمريكية حلقوق الإن�ضان
on_Human_Rights.htm<. انظر اأي�ًضا منظمة الدول الأمريكية، الربوتوكول الإ�ضايف لالتفاقية الأمريكية حلقوق الإن�ضان ب�ضاأن 
احلقوق القت�ضادية والجتماعية والثقافية، ومعاهدة منظمة الدول الأمريكية، �ضل�ضلة رقم 69، 1988. وجلنة البلدان الأمريكية حلقوق 
الإن�ضان، الإعالن الأمريكي حلقوق الإن�ضان وواجباته، القرار الثالثون، القانون النهائي، املوؤمتر الدويل التا�ضع ملنظمة الدول الأمريكية، عام 

.OR OAS/Ser.L/VII.23/Doc 21 rev. 6، 1979،1948
http://eur-lex.europa.eu/< ،12 املادة ،C326/02/2012،2012 13 الحتاد الأوروبي، ميثاق الحتاد الأوروبي للحقوق الأ�ضا�ضية، 26 اأكتوبر

.>legal-content/EN/ALL/?uri=OJ:C:2012:326:TOC
 CAB/LEG/67/3rev. 5، 21،1981 14 منظمة الوحدة الأفريقية، امليثاق الأفريقي حلقوق الإن�ضان وال�ضعوب )»ميثاق باجنول«(، 27 يونيو

.>http://www.achpr.org/files/instruments/achpr/banjul_charter.pdf< ،10 املادة ،)I.L.M. 58 )1982
15 املادة 24 من امليثاق العربي حلقوق الإن�ضان الذي اعتمده جمل�ص جامعة الدول العربية يف 22 مايو 2004، وين�ص على اأن »لكل مواطن 
احلق: [...] )6(. يف حرية تكوين اجلمعيات والتجمع ال�ضلمي«، انظر جامعة الدول العربية، امليثاق العربي حلقوق الإن�ضان، 15 �ضبتمرب 

.>http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?docid=3ae6b38540< :1994، املتاح على املوقع التايل
16 انظر امللحق » اأ » لالطالع على املقتطفات ذات ال�ضلة من اتفاقيات منظمة العمل الدولية.

17 جمل�ص اأوروبا، امليثاق الجتماعي الأوروبي، 18 اأكتوبر 1961، جمموعة املواثيق الأوروبية رقم 35 )امل�ضار اإليها فيما بعد با�ضم: امليثاق 
الجتماعي الأوروبي(. قواعد اللجنة الأوروبية للحقوق الجتماعية ب�ضاأن مطابقة الو�ضع يف الدول مع امليثاق الجتماعي الأوروبي، 
العمال  اأنه« جلميع  على  تن�ص  امليثاق  من   5 الفقرة   ،1 اجلزء  املنقح.  الأوروبي  الجتماعي  وامليثاق   ،1988 لعام  الإ�ضايف  والربوتوكول 

واأ�ضحاب العمل احلق يف حرية تكوين جمعيات داخل املنظمات الوطنية اأو الدولية حلماية م�ضاحلهم القت�ضادية والجتماعية«.
18 اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، التفاقية والربوتوكول املتعلقان مبركز الالجئني، 28 يوليو 1951، الأمم املتحدة، �ضل�ضلة املعاهدات، 

.>http://www.unhcr.org/3b66c2aa10.html< ،15 املجلد 189، �ضفحة 137، املادة
19 اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، اتفاقية الق�ضاء على جميع اأ�ضكال التمييز �ضد املراأة، 18 دي�ضمرب عام 1979، الأمم املتحدة، �ضل�ضلة 
املعاهدات، املجلد 1249 �ضفحة 13 )امل�ضار اإليها فيما بعد با�ضم: اتفاقية الأمم املتحدة للق�ضاء على جميع اأ�ضكال التمييز �ضد 
الدول  تتخذ   “ اأن  على  تن�ص  التي   ،>http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx<  ،7 املادة  املراأة(، 
الأطراف جميع التدابري املنا�ضبة للق�ضاء على التمييز �ضد املراأة يف احلياة ال�ضيا�ضية والعامة للبلد، وبوجه خا�ص تكفل للمراأة، على 

قدم امل�ضاواة مع الرجل، احلق يف [...] )ج( امل�ضاركة يف املنظمات غري احلكومية واجلمعيات املعنية باحلياة العامة وال�ضيا�ضية للبلد “.
20 اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، اتفاقية حقوق الطفل )امل�ضار اإليها فيما بعد با�ضم: اتفاقية الأمم املتحدة حلقوق الطفل(، 20 نوفمرب 
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/< ،15 1989، الأمم املتحدة، �ضل�ضلة املعاهدات، املجلد 1577، �ضفحة 3، املادة

 .>Pages/CRC.aspx
 اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، التفاقية الدولية حلماية حقوق جميع العمال املهاجرين واأفراد اأ�رشهم، 18 دي�ضمرب عام 1990، الأمم 
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CMW.< ،29 املتحدة، �ضل�ضلة املعاهدات، املجلد 2220، �ضفحة 3، املادة

.>aspx
21 نف�ص املرجع ال�ضابق املادة 26.

)اتفاقية  الإعاقة  ذوي  والأ�ضخا�ص  القومية(22  الأقليات  حلماية  الإطارية 
حقوق الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة(.23 

الق�ضائية  ال�ضوابق  من  كبرية  جمموعة  تدعم  ذلك،  اإلى  بالإ�ضافة   .5
النحو،  هذا  وعلى  اجلمعيات.  تكوين  حرية  يف  احلق  واملحلية  الدولية 
وتوفر حجة  احلق  تنظم هذا  التي  القوانني  هناك جمموعة فعالة من 
قوية لالعرتاف باأن حق الأ�ضخا�ص يف تكوين اجلمعيات يعد حًقا جوهريًا 
يف  امل�ضاركة  الدول  ببنائها  تعهدت  التي  الدميقراطية  املجتمعات  يف 

منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا والدول الأع�ضاء يف جمل�ص اأوروبا. 

عالوة على ذلك، قامت منظمات حكومية وغري حكومية دولية من بني   .6
واإحيائها،  اأهمية احلق يف حرية تكوين اجلمعيات  توؤكد على  التي  تلك 
ب�ضياغة العديد من الوثائق واعتمادها24. وتاأتي هذه الوثائق يف �ضكل 
تو�ضيات، وقرارات، وقرارات تف�ضريية للهيئات املن�ضاأة مبوجب معاهدات 
للقانون  مهمة  م�ضادر  وت�ضكل  املتحدة،  لالأمم  اخلا�ص  املقرر  وتقارير 
غري امللزم ذي ال�ضلة بهذه املبادئ التوجيهية، ب�ضكل خا�ص، )ملزيد من 

املعلومات، انظر امللحق »ث«(.

تعريف اجلمعيات

غري  م�ضتقلة  هيئة  اجلمعية  تعترب  احلالية،  التوجيهية  املبادئ  لأغرا�ص   .7
هادفة للربح وقائمة على جتمع طوعي لأ�ضخا�ص يجمع بينهم اهتمام 
اأو ن�ضاط اأو غر�ص م�ضرتك. ولي�ص بال�رشورة اأن يكون للجمعية �ضخ�ضية 
اعتبارية ولكن حتتاج اإلى اأن يكون لها �ضكل اأو هيكل موؤ�ض�ضي معني. 

اأهمية اجلمعيات

تعّد حرية تكوين اجلمعيات حق من حقوق الإن�ضان، وهي مهمة للغاية   .8
من  م�ضبًقا  اأ�ضا�ضيًا  متطلبًا  اأي�ًضا  تعترب  كما  الدميقراطية  لتفعيل 

متطلبات احلريات الأ�ضا�ضية الأخرى.25 

22 جمل�ص اأوروبا، التفاقية الإطارية حلماية الأقليات القومية 1 فرباير ETS 157 ،1995، املادتان 7 و 8،
 .>http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/html/157.htm< 

23 اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، اتفاقية حقوق الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة، 13 دي�ضمرب 2006، الأمم املتحدة، �ضل�ضلة املعاهدات، املجلد 2515، 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.<  ،29 املادة   ،3 �ضفحة 

.>aspx
24 انظر امللحق ج: امللحق ج – وثائق مرجعية خمتارة.

25 انظر جلنة البندقية، »جتميع اآراء جلنة البندقية ب�ضاأن حرية تكوين اجلمعيات« )3 يوليو CDL-PI)2014(004 )2014، الفقرة 2.2 التي 
ت�ضري اإلى: “جمموعة من اآراء جلنة البندقية حول حرية تكوين اجلمعيات”)3 يوليو CDL-PI )2014(004 )2014، الفقرة 2-2، التي ت�ضري 
)15-14 اأكتوبر 2011(  اإلى: جلنة البندقية، “فتوى حول توافق ت�رشيع املنظمات غري احلكومية يف اأذربيجان مع معايري حقوق الإن�ضان” 
CDL-AD )2011(035، الفقرة 45، وجلنة البندقية، “فتوى حول القانون الفيدرايل املتعلق مبكافحة الأن�ضطة املتطرفة لالحتاد الرو�ضي” 

)16-15 يونيو CDL-AD )2012(016 )2012، الفقرة  64.
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عالوة على ذلك، غالبًا ما تلعب اجلمعيات دورًا هاما واإيجابيًا يف حتقيق   .9
اإقراره يف الفقه  الأهداف التي ت�ضب يف امل�ضلحة العامة، وفق ما مت 
الدويل والتعليقات والتو�ضيات العامة التي قدمتها هيئات الأمم املتحدة 
والوثائق  الإن�ضان  حقوق  جمل�ص  قرارات  يف  وكذلك  مبعاهدات  املن�ضاأة 
الدولية والإقليمية الأخرى. وتعمل اجلمعيات على جمموعة وا�ضعة من 
الق�ضايا، ت�ضمل حقوق الإن�ضان )من قبيل مناه�ضة التمييز26 واخلطاب 
يف  وامل�ضاعدة  واملتابعة28  والر�ضد  الكراهية27  على  املحر�ص  العرقي 
اأعمال موؤ�ض�ضات حقوق الإن�ضان الوطنية29 وتعزيز واإقرار ومتابعة تنفيذ 
حقوق الطفل30 ومنع ومكافحة العنف املنزيل والعنف �ضد املراأة،31 مبا 
يف ذلك مناه�ضة ختان الإناث32 واأ�ضكال العنف الأخرى القائمة على 
النوع الجتماعي، عالوة على منع وكبح الجتار بالب�رش وخا�ضة الن�ضاء 
الدميقراطي )من قبيل  والأطفال33 واملعاقبة عليه(، وعمليات الإ�ضالح 
تعزيز احلوكمة اجليدة34 وامل�ضاركة على قدم امل�ضاواة يف احلياة ال�ضيا�ضية 

التمييز  على  الق�ضاء  جلنة  با�ضم:  بعد  فيما  اإليها  )ي�ضار  املتحدة  لالأمم  التابعة  العن�رشي،  التمييز  على  الق�ضاء  جلنة  26 انظر 
العن�رشي(، التو�ضية العامة رقم 31: مكافحة التمييز العن�رشي يف الإدارة وعمل نظام العدالة اجلنائية، )اجلل�ضة ال�ضابعة وال�ضتني، 
2005( A/60/18 )ملحق(، الفقرتان  9 و17، وجلنة الق�ضاء على جميع اأ�ضكال التمييز �ضد املراأة التابعة لالأمم املتحدة )وامل�ضار اإليها 
فيما بعد با�ضم: جلنة الق�ضاء على جميع اأ�ضكال التمييز �ضد املراأة التابعة لالأمم املتحدة(، التو�ضية العامة رقم 25، يف املادة 4، 

الفقرة 1، جلنة الق�ضاء على جميع اأ�ضكال التمييز �ضد املراأة، حول التدابري اخلا�ضة املوؤقتة، 2004، فقرة 2.
27 انظر جلنة الق�ضاء على التمييز العن�رشي، التابعة لالأمم املتحدة، تو�ضية عامة رقم 35: مكافحة خطاب الكراهية العن�رشي، 26 

�ضبتمرب CERD/C/GC/35،2013، الفقرتان 36 و43.
28 انظر، على �ضبيل املثال، اللجنة الفرعية ملنع التعذيب واملعاملة اأو العقوبة الالاإن�ضانية اأو املهينة، املبادئ التوجيهية حول اآليات 
الوقاية الوطنية، 9 دي�ضمرب CAT/OP/12/5،2010، الفقرة 16؛ جلنة منع التعذيب التابعة لالأمم املتحدة، املالحظة النهائية للتقرير 

الدوري الرابع لبيالرو�ص، 7 دي�ضمرب CAT/C/BLR/CO/4،2011، الفقرة 14.    
29 انظر جلنة حقوق الطفل التابعة لالأمم املتحدة )وامل�ضار اإليها فيما بعد با�ضم: جلنة حقوق الطفل، الأمم املتحدة(، تعليق عام رقم 
2: دور موؤ�ض�ضات حقوق الإن�ضان الوطنية امل�ضتقلة يف تعزيز حماية حقوق الطفل، 15 نوفمرب CRC/GC/2002/2 ،2002، وجلنة حقوق 

الطفل التابعة لالأمم املتحدة، تقرير جلنة حقوق الطفل التابعة لالأمم املتحدة، 23 يوليو A/59/41،2004، الفقرة 82.
30 انظر جلنة حقوق الطفل التابعة لالأمم املتحدة، تعليق عام رقم 5)2003(: التدابري العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل )املواد 4 
و42 و44 فقرة 6(، 27 نوفمرب CRC/GC/2002/5 ،2003، الفقرتان 46 و59؛ جلنة حقوق الطفل التابعة لالأمم املتحدة، تعليق عام رقم 
 ،CRC/GC/2002/5 5)2003(: التدابري العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل )املواد 4 و42 و44، فقرة  6(، 27 نوفمرب 2003، الوثيقة
الفقرتان 46 و59، جلنة اتفاقية الأمم املتحدة حلقوق الطفل ، تعليق عام رقم 8 )2006(: حق الطفل يف احلماية من العقاب البدين 
CRC/C/ واأي من اأ�ضكال العقوبة الالاإن�ضانية اأو املهينة )املادتان 19 و28، الفقرة 2 و37، من بني فقرات اأخرى(، 2 مار�ص 2007، الوثيقة

GC/8، الفقرة 52، جلنة اتفاقية الأمم املتحدة حلقوق الطفل، تعليق عام رقم 9)2006(: حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، 27 فرباير 2007، 
الوثيقة CRC/C/GC/9، الفقرة 25، جلنة اتفاقية الأمم املتحدة حلقوق الطفل، تعليق عام رقم 13 )2011(: حق الطفل يف احلماية 
من كافة اأ�ضكال العنف، 18 اأبريل 2011، الوثيقة CRC/C/GC/13، الفقرة 75، جلنة اتفاقية الأمم املتحدة حلقوق الطفل، تعليق عام 
 ،CRC/C/GC/16 رقم 16)2013( حول التزامات الدولة املتعلقة بتاأثري قطاع الأعمال على حقوق الأطفال، 17 اأبريل 2013، الوثيقة

الفقرتان 77 و84.
31 جمل�ص اأوروبا، اتفاقية منع ومكافحة العنف �ضد املراأة والعنف املنزيل، 12 اأبريل ETS210،2011، مادة 9،

 .>http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/convention/Convention%20210%20English.pdf< 
 A/45/38 ،32 جلنة الأمم املتحدة املعنية بالق�ضاء على جميع اأ�ضكال التمييز �ضد املراأة، تو�ضية عامة رقم 14)1990(: ختان املراأة

)املرفق(.
33 اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الجتار بالأ�ضخا�ص، وبخا�ضة الن�ضاء والأطفال، املكمل لتفاقية الأمم 

املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية، 15 نوفمرب 2000، الأمم املتحدة، املواد 6 و9 و10،
.>http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/ProtocolTraffickingInPersons.aspx< 

A/HRC/ ،2013 اأكتوبر 34 انظر جمل�ص حقوق الإن�ضان التابع لالأمم املتحدة، احلق يف حرية التجمع ال�ضلمي وتكوين اجلمعيات، 8 
RES/24/5 )امل�ضار اإليه لحقا با�ضم: قرار رقم 24/5 ملجل�ص حقوق الإن�ضان التابع لالأمم املتحدة(، والذي ين�ص على “ العرتاف باأهمية 
حرية التجمع ال�ضلمي وتكوين اجلمعيات، بالإ�ضافة اإلى اأهمية املجتمع املدين، بالن�ضبة للحوكمة الر�ضيدة، مبا يت�ضمن ال�ضفافية 
وامل�ضاءلة والتي تعترب جزءا ل يتجزاأ من بناء جمتمعات �ضلمية ودميقراطية حتقق الرخاء، وتكون مدركة لالأهمية اخلطرية للم�ضاركة 
الن�ضطة للمجتمع املدين يف عمليات احلوكمة التي توؤثر على حياة ال�ضعب “، بالإ�ضافة اإلى حيثيات جمل�ص حقوق الإن�ضان التابع 
A/HRC/ ،2013 لالأمم املتحدة، جمال املجتمع املدين: و�ضع و�ضيانة بيئة �ضليمة ومواتيه يف القانون ويف املمار�ضة العملية، 9 اأكتوبر
العرتاف  RES/24/21 )ويطلق عليه لحقا: قرار جلنة الأمم املتحدة حلقوق الإن�ضان ب�ضاأن جمال املجتمع املدين(، والذي ين�ص على “ 
بالأهمية الكبرية للم�ضاركة الن�ضطة للمجتمع املدين، على كافة الأ�ضعدة، يف عمليات احلوكمة ويف تعزيز احلوكمة الر�ضيدة، مبا 
يت�ضمن ال�ضفافية وامل�ضاءلة، على كافة الأ�ضعدة، وهو ما يعترب جزءا ل يتجزاأ من بناء جمتمعات �ضلمية ودميقراطية حتقق الرخاء “.

والعامة35 و�ضمان و�ضائل النت�ضاف36(، وق�ضايا الأمن والتعاون الدويل 
وال�ضالم38  امل�ضاحلة  وتعزيز  ال�رشاعات37  من  الوقاية  تي�ضري  قبيل  )من 
وحتقيق اأغرا�ص ومبادئ الأمم املتحدة39 وامل�ضاهمة يف اأعمال املنظمات 
حتقيق  )مثل  والإمنائية  والقت�ضادية  الجتماعية  والق�ضايا  الدولية40(، 
الندماج والتكامل يف التعليم41 والعمل على حت�ضني الظروف املعي�ضية42 
فر�ص  وتعزيز  الإن�ضانية43  وامل�ضاعدة  الكوارث  حالت  يف  الإغاثة  وتوفري 

العمل44 وامل�ضاهمة يف جمايل ال�ضحة والتنمية45(. 

بالإ�ضافة اإلى ذلك، غالبًا ما تكون اجلمعيات ن�ضطة يف “معاجلة وت�ضوية   .10
والتنمية  البيئة  قبيل  من  املجتمع  تهم  التي  والق�ضايا  التحديات 
وحماية  الجتماعية  والعدالة  املراأة  ومتكني  اجلرمية  ومنع  امل�ضتدامة 
الدور  على  التاأكيد  ويتم  الإن�ضان”.46  وتفعيل جميع حقوق  امل�ضتهلك 
الذي ميكن اأن ت�ضطلع به اجلمعيات فيما يتعلق بتنفيذ التزامات حقوق 
الإن�ضان اأي�ًضا وذلك من خالل التاأكيد الذي اأولته هيئات معاهدة الأمم 
35 جلنة الق�ضاء على التمييز العن�رشي التابعة لالأمم املتحدة، تو�ضية عامة رقم 27 حول التمييز �ضد الغجر )2000(، 16 اأغ�ضط�ص 
2000، الأمم املتحدة، الأمم املتحدة A/55/18 )والتي يطلق عليها لحًقا: تو�ضية عامة للجنة الق�ضاء على التمييز العن�رشي التابعة 
لالأمم املتحدة حول التمييز �ضد الغجر(، الفقرتان 42 و43. انظر اأي�ًضا جمل�ص حقوق الإن�ضان التابع لالأمم املتحدة، تقرير جمموعة 
العمل حول م�ضاألة التمييز �ضد املراأة يف القانون والتطبيق، 19 اأبريل 2013، وثيقة الأمم املتحدة رقم A/HRC/23/50 الفقرتان 34 

و46، 
 ،>http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A.HRC.23.50_EN.pdf<

والتي تن�ص على اأنه » لكي ت�ضتطيع املراأة حتقيق قدرة امل�ضاركة يف احلياة ال�ضيا�ضية والعامة على قدم امل�ضاواة مع الرجل، مبا يف 
ذلك بناء احلركات امل�ضتقلة اخلا�ضة بتمكينها، ل بد لها من ممار�ضة كافة حقوقها يف حرية الفكر والوجدان والدين، والتعبري والنتقال 
وتكوين اجلمعيات. ومن احلتمي العرتاف بهذه احلقوق وتاأمينها كحقوق فردية ت�ضهم يف امل�ضاركة الفعالة للمراأة يف احلياة ال�ضيا�ضية 
والعامة ». انظر تقرير الأمم املتحدة حول العوامل التي تعوق امل�ضاركة ال�ضيا�ضية املتكافئة واخلطوات املتعلقة بالتغلب على هذه 

التحديات، 30 يونيه A/HRC/27/29،2014، الفقرتان 22-25، 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session27/Documents/A_HRC_27_29_FRE.<

  .>doc
36 انظر جلنة احلقوق الجتماعية والثقافية التابعة لالأمم املتحدة، تعليق عام رقم 14: احلق يف التمتع باأعلى م�ضتوى ممكن من ال�ضحة 
)مادة 12 من التفاقية(، 11 اأغ�ضط�ص E/C.12/2000/4،2000، الفقرة 59؛ جلنة حقوق الطفل التابعة لالأمم املتحدة، تعليق عام رقم 
 ،CRC/C/GC/15 ،2013 15 )2013( حول حقوق الطفل يف التمتع باأعلى م�ضتوى ممكن من ال�ضحة )مادة 24 من التفاقية(، 17 اأبريل
فقرة 120؛ وجلنة حقوق الطفل التابعة لالأمم املتحدة، تعليق عام رقم 17 )2013( حول حقوق الطفل يف الراحة ووقت الفراغ واللعب 

والأن�ضطة الرتفيهية واحلياة الثقافية )مادة 31 من التفاقية(، 17 اأبريل CRC/C/GC/17،2013، الفقرة 58.
37 انظر تو�ضية عامة للجنة الق�ضاء على التمييز العن�رشي التابعة لالأمم املتحدة حول التمييز �ضد الغجر، الفقرة 14. 

38 انظر جلنة الأمم املتحدة املعنية بالق�ضاء على جميع اأ�ضكال التمييز �ضد املراأة، املالحظة اخلتامية للتقريرين الدوريني ال�ضاد�ص 
 ،2013 مار�ص   1  ،)2013 مار�ص  فرباير1-   11( واخلم�ضني  الرابعة  دورتها  يف  اللجنة  تبنتهما  والذين  قرب�ص  عن  املجمعني  وال�ضابع 

CEDAW/C/CYP/CO/6-7، الفقرة 24.  
A/HRC/ ،2012 39 انظر جمل�ص حقوق الإن�ضان التابع لالأمم املتحدة، احلق يف حرية التجمع ال�ضلمي وتكوين اجلمعيات، 11 اأكتوبر
RES/21/16، املادة 3، القرار 24/5 ملجل�ص حقوق الإن�ضان التابع لالأمم املتحدة، املادة 4، وحيثيات قرار جمل�ص حقوق الإن�ضان التابع لالأمم 

املتحدة ب�ضاأن جمال املجتمع املدين.
40 انظر قرار جمل�ص حقوق الإن�ضان التابع لالأمم املتحدة ب�ضاأن جمال املجتمع املدين، الفقرة 5. 

41 انظر تو�ضية عامة للجنة الق�ضاء على التمييز العن�رشي التابعة لالأمم املتحدة حول التمييز �ضد الغجر، الفقرة 17.
42 نف�ص املرجع ال�ضابق، الفقرتان 30 و34.

 ،)UN CESCR Committee:43 انظر جلنة احلقوق القت�ضادية والجتماعية التابعة لالأمم املتحدة )امل�ضار اإليها لحقا بالخت�ضار الجنليزي
 ،E/C.12/2000/4 ،2000 تعليق عام رقم 14: احلق يف التمتع باأعلى م�ضتوى ممكن من ال�ضحة )مادة 12 من العهد(، 11 اأغ�ضط�ص
الفقرة 65؛ جلنة احلقوق القت�ضادية والجتماعية التابعة لالأمم املتحدة، تعليق عام رقم 15: احلق يف املاء )املادتان 11 و 12 من العهد(، 
20 يناير E/C.12/2002/11 ،2003، الفقرة 60؛ جلنة احلقوق القت�ضادية والجتماعية التابعة لالأمم املتحدة، تعليق عام رقم 17: حق 
كل �ضخ�ص يف ال�ضتفادة من حماية املزايا الأخالقية واملادية الناجمة عن اأي اإنتاج علمي اأو اأدبي اأو فني له )املادة 15، فقرة 1)ج( من 

العهد(، 12 يناير E/C.12/GC/17،2006، الفقرة 54.
44 انظر جلنة العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق القت�ضادية والجتماعية والثقافية التابعة لالأمم املتحدة، تعليق عام رقم 18: احلق يف 

العمل )املادة 6 من العهد(، 6 فرباير E/C.12/GC/18 ،2006، الفقرة 42. 
45 انظر جلنة حقوق الطفل التابعة لالأمم املتحدة، تعليق عام رقم 4: �ضحة املراهقني وتطورهم يف �ضياق اتفاقية حقوق الطفل، 1 

يوليو CRC/GC/2003/4 ،2003، الفقرتان 38-39.
46 انظر قرار جمل�ص حقوق الإن�ضان التابع لالأمم املتحدة رقم 21/16، الفقرة 4؛ وقرار جمل�ص حقوق الإن�ضان التابع لالأمم املتحدة رقم 
A/HRC/ ،2013 24/5، املادة 5. انظر اأي�ًضا جمل�ص حقوق الإن�ضان التابع لالأمم املتحدة، حماية املدافعني عن حقوق الإن�ضان، 12 اأبريل

RES/22/6، وخا�ضة الفقرات 5 و13 و20. انظر اللجنة الأفريقية اخلا�ضة بحقوق الإن�ضان وحقوق ال�ضعوب، املالحظة اخلتامية للجنة 
بخ�ضو�ص م�رش، تقرير الفرتة الثالثة، 27 اأبريل11- مايو 2005، الفقرة 29. 
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الدول  قبل  من  املقدمة  التقارير  اإعداد  يف  اجلمعيات  مل�ضاركة  املتحدة 
الأطراف والنظر فيها ومتابعتها.47 

يحدد عدد من وثائق منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا - واأهمها وثيقة   .11
اأن   - اأوروبا  والتعاون يف  الأمن  ملنظمة  التابعة   1990 لعام  كوبنهاجن 
جميع اأ�ضكال اجلمعيات وجماعات ال�ضغط والنقابات العمالية والأحزاب 
الن�ضطة.48  الدميقراطية  اأجل  من  الأهمية  �ضديدة  تعترب  ال�ضيا�ضية 
اأهمية احرتام »حقوق كل  وتوؤكد وثيقة كوبنهاجن، على �ضبيل املثال، 
فرد �ضواء كان مبفرده اأو بال�ضرتاك مع اآخرين يف درا�ضة ومناق�ضة احرتام 
الالزمة  الأفكار  ومناق�ضة  واإعداد  الأ�ضا�ضية،  واحلريات  الإن�ضان  حقوق 
المتثال  ل�ضمان  املُثلى  والو�ضائل  الإن�ضان،  حقوق  حماية  لتح�ضني 

للمعايري الدولية حلقوق الإن�ضان.«49

يف اإطار جمل�ص اأوروبا، ف�رشت املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان يف عدد   .12
حقوق  حلماية  الأوروبية  التفاقية  يف  الواردة  اللتزامات  املنا�ضبات  من 
الإن�ضان ب�ضاأن احلق يف حرية تكوين اجلمعيات. ولطاملا اأ�ضارت املحكمة 
اجلمعيات يف  تكوين  حرية  احرتام  اأهمية  اإلى  الإن�ضان  الأوروبية حلقوق 
الدول الدميقراطية موؤكدة على اأنه “ ميكن قيا�ص و�ضع الدميقراطية يف 
الدولة املعنية من خالل طريقة �ضمان هذه احلرية يف ظل الت�رشيعات 
الوطنية التي تطبقها ال�ضلطات يف املمار�ضة العملية “.50 ويف الوقت 
نف�ضه، اأعلنت جلنة البندقية اأن »طريقة جت�ضيد هذه احلرية يف الت�رشيع 
عن  تك�ضف  الت�رشيعات  لهذه  لل�ضلطات  العملي  والتطبيق  الوطني 

و�ضع الدميقراطية يف الدولة املعنية«.51 

فيما يتعلق باملنظمات غري احلكومية، اأقرت الدول الأع�ضاء يف جمل�ص   .13
اأوروبا باأن “امل�ضاهمة الأ�ضا�ضية التي قدمتها املنظمات غري احلكومية 
كانت من اأجل تطوير الدميقراطية وحقوق الإن�ضان وحتقيقهما، ل �ضيما 
من خالل تعزيز الوعي العام وامل�ضاركة يف احلياة العامة و�ضمان �ضفافية 
اأهمية  تقل  ل  التي  امل�ضاهمة  وكذلك  وم�ضاءلتها  العامة  ال�ضلطات 
الجتماعية  والرفاهية  الثقافية  احلياة  يف  احلكومية  غري  للمنظمات 

باملجتمعات الدميقراطية”.52  
47 اأنظر، على �ضبيل املثال، جلنة جلنة الأمم املتحدة املعنية بالق�ضاء على جميع اأ�ضكال التمييز �ضد املراأة، املالحظات اخلتامية للجنة 
ب�ضاأن الق�ضاء على جميع اأ�ضكال التمييز �ضد املراأة فيما يتعلق بجزر القمر، 8 نوفمرب CEDAW/C/COM/CO/1-4 ،2012، الفقرتان 
18-17(؛ وجلنة الأمم املتحدة املعنية بالق�ضاء على جميع اأ�ضكال التمييز �ضد املراأة، املالحظات اخلتامية للجنة ب�ضاأن الق�ضاء على 

جميع اأ�ضكال التمييز �ضد املراأة يف بنما، 5 فرباير CEDAW/C/PAN/CO/7،2010، الفقرتان 20-21.
48 وثيقة كوبنهاجن لعام 1990، الفقرة 26.

49 نف�ص املرجع ال�ضابق، الفقرة 10.2.
50 املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان )امل�ضار اإليها لحقا بالخت�ضار الجنليزي: ECtHR(، Gorzelik واآخرون �ضد بولندا [GC] )طلب رقم 
 .>http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-61637< ،88 44158/98، حكم �ضادر يف 17 فرباير 2004(، الفقرة
51 جلنة البندقية،  »راأي حول توافق املادة 1-193 من قانون العقوبات ب�ضاأن حقوق اجلمعيات غري امل�ضجلة يف جمهورية بيالرو�ص مع 
املعايري العاملية حلقوق الإن�ضان« )15-14 اأكتوبر CDL-AD)2011(036 )2011، الفقرة 72. اأنظر اأي�ًضا حمكمة البلدان الأمريكية حلقوق 

رقم 104، الفقرة 166 والفقرات التالية. الإن�ضان، Baena Ricardo واآخرون �ضد بنما، 28 نوفمرب 2003، �ضل�ضلة “ج” 
غري  للمنظمات  القانوين  الو�ضع  ب�ضاأن  الأع�ضاء  الدول  اإلى  الوزراء  52 جمل�ص اأوروبا، التو�ضية CM/Rec)2007(14املقدمة من جلنة 

احلكومية يف اأوروبا، 10 اأكتوبر 2007، التمهيد، الفقرة 2.

العمل  د�ضتور منظمة  ديباجة  تن�ص  العمالية،  بالنقابات  يتعلق  فيما   .14
الدولية على اأن اإقرار مبداأ حرية تكوين اجلمعيات يعترب و�ضيلة لتح�ضني 
يف  التجمع  يف  احلق  كان  الواقع،  ويف  ال�ضالم.53  واإحالل  العمل  ظروف 
الدميقراطي  لالإ�ضالح  حافزًا  التاريخية،  الناحية  من  عمالية،  نقابات 
وتنمية الدول ب�ضكل عام. ولعبت النقابات العمالية اأي�ًضا دورًا حا�ضًما 

يف تعزيز امل�ضاواة بني اجلن�ضني.54

كما تعد الأحزاب ال�ضيا�ضية مبثابة جمعيات،55 ولقد جرى الإقرار باأنها   .15
ملجتمع  و«اأ�ضا�ص  الدميقراطية  العملية  يف  اأ�ضا�ضية  فاعلة  جهات 
بالأحزاب  املعنية  للت�رشيعات  ميكن  الأخ�ص،  وعلى  تعددي«.56  �ضيا�ضي 
املراأة والأقليات  اأن ت�ضجع وتدعم امل�ضاركة الكاملة ومتثيل  ال�ضيا�ضية 

يف العمليات ال�ضيا�ضية ويف احلياة العامة.57

احلقوق الأ�سا�سية للجمعيات

يُعد احلق يف حرية تكوين اجلمعيات حقا مت العرتاف باأنه مكفول لالأفراد   .16
امل�ضالح  لتحقيق  و�ضعيها  لأن�ضطتها  اأدائها  عند  ذاتها  للجمعية  اأو 

امل�ضرتكة ملوؤ�ض�ضيها واأع�ضائها.58 

يرتبط احلق يف حرية تكوين اجلمعيات بغريه من حقوق الإن�ضان واحلريات،   .17
مثل احلق يف حرية التعبري والراأي وحرية التجمع وحرية الفكر والوجدان 

والدين.59 

53 اأنظر على �ضبيل املثال، منظمة العمل الدولية، د�ضتور منظمة العمل الدولية، 1 اأبريل 1919،
اأي�ًضا  انظر   .>http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:62:0::NO:62:P62_LIST_ENTRIE_ID:2453907:NO<  

.C87، 1948 ،متهيد منظمة العمل الدولية، اتفاقية احلرية النقابية وحماية حق التنظيم
54 انظر منظمة العمل الدولية، امل�ضاواة بني اجلن�ضني واحلوار الجتماعي: مراجع و�رشوحات، 2012،

  .>http://www.ilo.org/public/english/dialogue/download/bibliogender.pdf< 
55 انظر املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، احلزب ال�ضيوعي املتحد برتكيا �ضد تركيا [GC] )طلب رقم 19392/92، حكم �ضادر يف 30 

 .>http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58128< ،)1998 يناير
56 انظر منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا/مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان وجلنة البندقية، املبادئ التوجيهية ب�ضاأن 
http://www.osce.org/<  ،10 الفقرة   ،)2011 الإن�ضان،  وحقوق  الدميقراطية  املوؤ�ض�ضات  )وار�ضو: مكتب  ال�ضيا�ضية  الأحزاب  تنظيم 

.>odihr/77812
57 نف�ص املرجع ال�ضابق، الفقرة 84. انظر منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا،/مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان ، كتيب 
حول تعزيز م�ضاركة املراأة يف الأحزاب ال�ضيا�ضية )وار�ضو: مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان، 2014(، ال�ضفحات 15-17، 

.>http://www.osce.org/odihr/120877<
58 انظر، على �ضبيل املثال، املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، Refah Partisi )حزب الرفاه( واآخرون �ضد تركيا GC]] )الطلبات رقم 
41340/98 و41342/98 و41343/98 و41344/98، واحلكم ال�ضادر بتاريخ 13 فرباير 2003(، الفقرتان 88-87؛ انظر اأي�ًضا املحكمة الأوروبية 
حلقوق الإن�ضان، الحتاد الوطني لل�رشطة البلجيكية �ضد بلجيكا، طلب رقم 4464/70، بتاريخ 27 اأكتوبر 1975، الفقرتان 40-39؛ جمل�ص 
اأوروبا، التو�ضية   CM/Rec)2007( املقدمة من جلنة الوزراء اإلى الدول الأع�ضاء ب�ضاأن الو�ضع القانوين للمنظمات غري احلكومية يف 
يجب اأن تتمتع املنظمات غري احلكومية باحلق يف حرية التعبري وكافة احلقوق  اأوروبا، 14 اأكتوبر 2007، الفقرة 5 التي تن�ص على اأنه “ 
واحلريات الأخرى املكفولة عامليا واإقليميا التي ت�رشي عليها”. انظر اأي�ًضا حمكمة الدول الأمريكية حلقوق الإن�ضان، Huilca-Tesce �ضد 

رقم 121، الفقرات 69-71،  بريو، 3 مار�ص 2005، ال�ضل�ضلة “ج” 
.>http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_121_ing.pdf

59 » يت�ضابك احلق يف حرية تكوين اجلمعيات مع احلق يف حرية الفكر والوجدان والدين والراأي والتعبري. ومن امل�ضتحيل الدفاع عن احلقوق 
الفردية اإذا كان املواطنون غري قادرين على التنظيم معا حول احتياجات وم�ضالح م�ضرتكة والتحدث عنها علنا ». انظر اللجنة الأوروبية 
للدميقراطية من خالل القانون )جلنة البندقية(، » راأي حول توافق ت�رشيع املنظمات غري احلكومية يف اأذربيجان مع معايري حقوق الإن�ضان 

»، )15-14 اأكتوبر CDL-AD)2011(035 )2011، الفقرة 84.
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يف الواقع، اأو�ضحت منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا / مكتب املوؤ�ض�ضات   .18
الدميقراطية وحقوق الإن�ضان وجلنة البندقية اأن “حرية تكوين اجلمعيات 
القدرة  املواطنني  جلميع  تكفل  كاأداة  م�ضمونة  تكون  اأن  اأي�ًضا  يجب 
على التمتع الكامل بحقوقهم يف حرية التعبري والراأي، �ضواء مار�ضوها 

ب�ضكل جماعي اأو فردي.”60

مكتب   / اأوروبا  يف  والتعاون  الأمن  منظمة  ذكرت  ذلك،  على  عالوة   .19
املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان وجلنة البندقية اأنه “على الرغم 
اأن املعاهدات الدولية والأوروبية والإقليمية الأخرى املطبقة تُ�ضور  من 
هذه احلقوق بو�ضفها منا�ضبة للفرد، فاإن املمار�ضة احلرة للجمعية ذاتها 
هي التي ت�ضمح لهذه احلماية باأن متتد لت�ضمل الأحزاب باعتبارها هيئة 
ذاتها  اجلمعيات يف حد  اأن  ويعني هذا  املحميني”.61  الأفراد  متثيلية من 
تتمتع بحقوق الإن�ضان الأخرى، مبا يف ذلك احلق يف حرية التجمع ال�ضلمي 
واحلق يف النت�ضاف الفعال واحلق يف حماكمة عادلة واحلق يف حماية 

املمتلكات واحلياة واملرا�ضالت اخلا�ضة واحلق يف احلماية من التمييز.62  

اأهمية الت�رشيعات ذات ال�سياغة اجليدة والبيئة املواتية

ينبغي اأن ت�ضاغ الت�رشيعات التي توؤثر على ممار�ضة احلق يف حرية تكوين   .20
اجلمعيات بغر�ص تي�ضري اإن�ضاء اجلمعيات ومتكينها من حتقيق اأهدافها. 
وينبغي اأي�ًضا اأن تُ�ضاغ بو�ضوح ودقة كافيني، ل�ضمان قيام ال�ضلطات 

املكلفة بالتنفيذ بالتطبيق ال�ضليم للت�رشيعات. 

اأقرت املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان باأنه يقع على عاتق الدولة التزام   .21
وب�ضفة  اجلمعيات.  تكوين  حرية  يف  باحلق  التمتع  ت�ضمن  باأن  اإيجابي 
احلقيقي  الحرتام  اختزال  ميكن  ل   “ اأنه  املحكمة  وجدت  فقد  خا�ضة، 
والفعال حلرية تكوين اجلمعيات يف كونه جمرد واجب من جانب الدولة 
�ضمان  العامة  ال�ضلطات  على  يتعني  عليه،  وبناء   [...] التدخل؛  بعدم 
اأو  اأو الأحزاب ال�ضيا�ضية، حتى عندما تزعج  الأداء ال�ضليم للجمعيات 
ت�ضيئ لالأ�ضخا�ص املعار�ضني لالأفكار امل�رشوعة التي ي�ضعون لتعزيزها “.63 
التوجيهية  املبادئ  البندقية،  جلنة  الإن�ضان،  وحقوق  الدميقراطية  املوؤ�ض�ضات  مكتب   / اأوروبا  والتعاون يف  الأمن  انظر منظمة   60
ب�ضاأن تنظيم الأحزاب ال�ضيا�ضية )وار�ضو: مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان، 2011(، الفقرة 37. اأقرت حمكمة البلدان 
الأمريكية حلقوق الإن�ضان هذا النهج؛ انظر، على �ضبيل املثال، Garcíay Familiares �ضد جواتيمال، 29 نوفمرب 2012، ال�ضل�ضلة »ج« 

رقم 258، الفقرة 122.
61 انظر منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا/مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان وجلنة البندقية، املبادئ التوجيهية ب�ضاأن 

تنظيم الأحزاب ال�ضيا�ضية )وار�ضو: مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان، 2011(، الفقرة 11.
للمنظمات  القانوين  الو�ضع  ب�ضاأن  الأع�ضاء  الدول  اإلى  الوزراء  جلنة  من  املقدمة   CM/Rec)2007(14 التو�ضية  اأوروبا،  62 جمل�ص 
 Staatkundig Gereformeerde،الإن�ضان حلقوق  الأوروبية  واملحكمة  و22؛   2 الفقرتان   ،2007 اأكتوبر   10 اأوروبا،  يف  احلكومية  غري 
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.<  ،)2012 يوليو   10 بتاريخ  قرار   ،58369/10 رقم  )طلب  هولندا  �ضد   Partij

.>aspx?i=001-112340
63 املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، OuranioToxo واآخرون �ضد اليونان )طلب رقم 74989/01، حكم �ضادر يف 20 اأكتوبر 2005(، 
الأمريكية  الدول  حمكمة  اأي�ًضا  انظر   .>http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-70720<  ،37 الفقرة 
رقم 121، الفقرة 77؛ وحمكمة البلدان الأمريكية حلقوق  3 مار�ص عام 2005، ال�ضل�ضلة “ج”  Huilca-Tesce�ضد بريو،  حلقوق الإن�ضان، 

رقم 258، الفقرتان 117-118. الإن�ضان Garcíay Familiares �ضد جواتيمال، 29 نوفمرب 2012، ال�ضل�ضلة “ج” 

وبالإ�ضافة اإلى ذلك، �ضّددت جلنة منظمة العمل الدولية املعنية بحرية 
العمل  اأ�ضحاب  منظمات  مع  الت�ضاور  اأهمية  على  اجلمعيات  تكوين 

والعمال اأثناء اإعداد وتطبيق الت�رشيعات التي توؤثر على م�ضاحلهم.64

لهذا ال�ضبب، من ال�رشوري �ضياغة الأحكام القانونية املتعلقة باجلمعيات   .22
اأي�ًضا  وينبغي  ودقيقة وحمددة.  وا�ضحة  تكون  اأن  ويجب  جيد.  ب�ضكل 
التزام  ل�ضمان  وت�ضاركية  و�ضاملة  وا�ضعة  اعتمادها من خالل عملية 
جميع الأطراف املعنية مب�ضمونها. وبالإ�ضافة اإلى ذلك، ينبغي تنقيحها 
يجب  كما  اجلمعيات،  لحتياجات  با�ضتمرار  تلبيتها  ل�ضمان  بانتظام 
تعمل  التي  التغري  دائمة  البيئة  لتعك�ص  املنا�ضب  الوقت  تعديلها يف 
فيها اجلمعيات، مبا يف ذلك ما ينتج عن تطوير وا�ضتخدام تكنولوجيات 

جديدة. 

ينبغي تف�ضري الأحكام القانونية املتعلقة باجلمعيات وتطبيقها بطريقة   .23
تتفق مع املمار�ضة الفعالة للحق يف حرية تكوين اجلمعيات ل�ضمان اأن 

يكون التمتع بهذا احلق عمليًا وفعالً ولي�ص نظريًا اأو وهميًا.65 

على  قيود  بفر�ص  ال�ضماح  بعدم  الدولية  املعايري  تُقر  ذلك،  على  عالوة   .24
العهد  من   22 املادة  وتن�ص  للغاية.  حمدودة  ظروف  يف  اإل  احلق  هذا 
بفر�ص  ال�ضماح  عدم  على  وال�ضيا�ضية  املدنية  باحلقوق  اخلا�ص  الدويل 
ين�ص عليها القانون و[...] تكون �رشورية يف اأي  تلك القيود اإل عندما “ 
جمتمع دميقراطي لدواعي الأمن القومي اأو ال�ضالمة العامة اأو النظام 
العام اأو حلماية ال�ضحة العامة اأو الآداب العامة اأو حلماية حقوق الآخرين 
وحرياتهم “. وباملثل، تن�ص املادة 11 من التفاقية الأوروبية حلماية حقوق 
ين�ص   “ التي  تلك  بها هي  امل�ضموح  الوحيدة  القيود  اأن  على  الإن�ضان 
الأمن  لدواعي  دميقراطي  اأي جمتمع  وتكون �رشورية يف  القانون  عليها 
القومي اأو ال�ضالمة العامة اأو ملنع الفو�ضى اأو اجلرمية اأو حلماية ال�ضحة 
العامة اأو الآداب العامة اأو حلماية حقوق الآخرين وحرياتهم”. ومتثل هذه 
املعايري اأي�ًضا اختبارًا للتنا�ضب، مبا يعني اأن الو�ضائل الأقل تدخال يجب اأن 
حتكم �ضياغة القيود. وعالوة على ذلك، يجب األ تلغي القيود احلق متاًما 
ول جترده من جوهره.66 و�ضتعمل هذه املبادئ التوجيهية على تعزيز فهم 

احلالت املحدودة التي قد تطبق فيها القيود.

64 منظمة العمل الدولية، جمموعة قرارات ومبادئ جلنة حرية تكوين اجلمعيات التابعة ملجل�ص اإدارة منظمة العمل الدولية، الطبعة 
اخلام�ضة )املنقحة( لعام 2006، جنيف، الفقرة 1072.

65 انظر املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان Airey �ضد اإيرلندا )طلب رقم 6289/73، حكم �ضادر يف 9 اأكتوبر 1979(،
التفاقية  املق�ضود من   “ اأن  املحكمة  ذكرت  >http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57420<، حيث   

عدم �ضمان احلقوق النظرية اأو الوهمية ولكن �ضمان احلقوق العملية والفعالة “. 
�ضد   Castaneda Gutman ق�ضية  املثال،  �ضبيل  على  انظر،  الإن�ضان؛  حلقوق  الأمريكية  66 تتبع هذا النهج اأي�ًضا حمكمة البلدان 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/<175-205 الفقرات   ،184 رقم  “ج”  ال�ضل�ضلة   ،2008 اأغ�ضط�ص   6 املك�ضيك، 

.>seriec_184_ing.pdf
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ويف الأخري، ينبغي اأن يتاح ملحكمة اأو هيئة اأخرى م�ضتقلة وحمايدة مراجعة   .25
تف�ضري الأحكام املتعلقة باجلمعيات وتطبيقها، مبا يف ذلك الأحكام التي 

تعمل على تقييد عملياتها. 

الق�صم ب:
الت�صريعات  ب�صاأن  التوجيهية  املبادئ 
تكوين  حرية  يف  باحلق  املتعلقة 

اجلمعيات
هة  املبادئ املوِجّ

املبداأ الأول: قرينة ل�سالح م�رشوعية تكوين اجلمعيات واأهدافها واأن�سطتها.

واأهدافها  اجلمعيات  تاأ�ضي�ص  م�رشوعية  لفائدة  قرينة  توجد  اأن  يجب   .26
واأن�ضطتها، بغ�ص النظر عن اأي �ضكليات تُطبق على عملية التاأ�ضي�ص.

املبداأ الثاين: واجب الدولة نحو احرتام وحماية وتي�سري ممار�سة احلق
                      يف حرية تكوين اجلمعيات.

يجب على الدولة عدم التدخل يف حقوق وحريات اجلمعيات والأ�ضخا�ص   .27
الذين ميار�ضون حقهم يف حرية تكوين اجلمعيات، وعليها حمايتهم من 
اأي�ًضا  الدولة  وعلى  احلكومية.  غري  الفاعلة  اجلهات  قبل  من  التدخل 
مواتية  بيئة  خلق  خالل  من  اجلمعيات  تكوين  حرية  ممار�ضة  ت�ضهيل 
املتطلبات  تب�ضيط  هذا  ي�ضمل  وقد  فيها.  تعمل  اأن  للجمعيات  ميكن 
وتي�ضري  للغاية،  مرهقة  املتطلبات  هذه  تكون  األ  و�ضمان  التنظيمية 
الو�ضول اإلى املوارد واتخاذ تدابري اإيجابية للتغلب على التحديات اخلا�ضة 

التي تواجه الأ�ضخا�ص اأو الفئات املحرومة اأو املعر�ضة للخطر.

املبداأ الثالث: حرية التاأ�سي�ص والع�سوية.

املواطنني  وغري  واملواطنني  والعتباريني  الطبيعيني  الأ�ضخا�ص  جلميع   .28
ذات  اإن�ضاء جمعيات  احلرية يف  الأ�ضخا�ص،  هوؤلء  ت�ضم  التي  والفئات 
�ضخ�ضية قانونية اأو بدونها. ولكل فرد احلرية يف اأن يقرر الن�ضمام اأو 
اأم ل. ل يجوز  البقاء كع�ضو فيها  اأو  اإلى جمعية ما  عدم الن�ضمام 
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النتماء  اأو معاقبته على  ما  اإلى جمعية  النتماء  اإكراه �ضخ�ص على 
احلرية يف حتديد قواعدها  للجمعيات  اإلى جمعية ما.  النتماء  اأو عدم 

اخلا�ضة بالع�ضوية، �رشيطة اأن تخ�ضع ملبداأ عدم التمييز فقط.  

املبداأ الرابع: احلرية يف حتديد الأهداف والأن�سطة، مبا يف ذلك نطاق العمليات.

واأن�ضطة  اأهداف  حتديد  يف  احلرية  واأع�ضائها  اجلمعيات  موؤ�ض�ضي   .29
تتفق  التي  القوانني  يف  عليها  املن�ضو�ص  احلدود  �ضمن  جمعياتهم، 
مع املعايري الدولية. ويجب عدم التدخل يف الإدارة الداخلية للجمعيات 
واأداء  اأهدافها  لتحقيق  �ضعيها  خالل  وذلك  �ضوؤونها  اأو  تنظيمها  اأو 
اأن�ضطتها. وتتمتع اجلمعيات بحرية يف حتديد نطاق عملياتها، مبا يعني اأن 
باإمكانها حتديد ما اإذا كانت ترغب اأم ل يف العمل على الأ�ضعدة املحلية 
اأو الإقليمية اأو الوطنية اأو الدولية. كما تتوفر اجلمعيات على احلرية يف 
الن�ضمام اإلى ع�ضوية اجلمعيات والحتادات الفيدرالية والكونفيدرالية 

الأخرى، �ضواء كانت وطنية اأم دولية. 

املبداأ اخلام�ص: امل�ساواة يف املعاملة وعدم التمييز.

يجب تطبيق الت�رشيعات وال�ضيا�ضات املتعلقة باجلمعيات ب�ضكل موحد   .30
وعدم التمييز �ضد اأي �ضخ�ص اأو جمموعة من الأ�ضخا�ص على اأي اأ�ضا�ص، 
من قبيل ال�ضن، املولد، اللون، النوع الجتماعي، الهوية اجلن�ضية، الو�ضع 
العرقي  اأو  القومي  الأ�ضل  اللغة،  الإقامة،  اأو  الهجرة  و�ضع  ال�ضحي، 
اأو خالفه،  ال�ضيا�ضي  الراأي  العقلية،  اأو  البدنية  الإعاقة  الجتماعي،  اأو 
امللكية، العرق، الدين اأو املعتقد، اأو امليول اجلن�ضي اأو اأي و�ضع اآخر. ول 
يجب اأن يتمتع اأي �ضخ�ص اأو جمموعة من الأ�ضخا�ص يرغبون يف تكوين 
جمعية مبزايا، دون وجه حق، على ح�ضاب �ضخ�ص اآخر اأو جمموعة اأخرى 
من الأ�ضخا�ص اأو اأن يُحرموا، دون وجه حق، من مزايا حل�ضاب �ضخ�ص اآخر 
اأو جمموعة اأخرى من الأ�ضخا�ص. ول ت�ضكل الع�ضوية اأو عدم الع�ضوية 

يف جمعية �ضببًا للتمييز يف املعاملة بني الأ�ضخا�ص. 

املبداأ ال�ساد�ص: حرية التعبري والراأي.

للجمعيات احلق يف حرية التعبري والراأي من خالل اأهدافها واأن�ضطتها.67   .31
التعبري  حرية  يف  اجلمعيات  لأع�ضاء  الفردي  احلق  اإلى  بالإ�ضافة  هذا 
والراأي. كما تتمتع اجلمعيات باحلق يف امل�ضاركة يف النقا�ضات ال�ضيا�ضية 
اتخاذه يتفق مع  الذي يتم  اإذا كان املوقف  النظر عما  والعامة، بغ�ص 

�ضيا�ضة احلكومة اأو يوؤيد اإجراء تغيري يف القانون. 
و41342/98   41340/98 رقم  )الطلبات   [[GC تركيا  �ضد  واآخرون  الرفاه(  Refah Partisi)حزب  الإن�ضان،  67 املحكمة الأوروبية حلقوق 
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.< ،88 و41343/98 و41344/98، واحلكم ال�ضادر بتاريخ 13 فرباير 2003(، الفقرة
aspx?i=001-60936<؛ املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، Gorzelik واآخرين �ضد بولندا [GC]، )طلب رقم 44158/98، بتاريخ 17 فرباير 

2004(، الفقرة 91.

املبداأ ال�سابع: حرية طلب املوارد واحل�سول عليها وا�ستخدامها.

املالية  املوارد  وا�ضتخدام  وتلقي  تتمتع اجلمعيات بحرية طلب  اأن  يجب   .32
واملادية والب�رشية، �ضواء كانت حملية اأو اأجنبية اأو دولية، بهدف تنفيذ 
اأن�ضطتها. ول يجوز للدول، على الأخ�ص، اأن تقيد اأو متنع ولوج اجلمعيات 
اإلى املوارد على اأ�ضا�ص اجلن�ضية اأو دولة املن�ضاأ القادمة منها، واأل تو�ضم 
�ضمعة اأولئك الذين يح�ضلون على هذه املوارد. ويجب اأن تخ�ضع هذه 
احلرية فقط للمقت�ضيات الواردة يف القوانني التي تنطبق عموًما على 
اجلمارك و�رشف العمالت الأجنبية ومنع غ�ضل الأموال والإرهاب، وكذلك 
لتلك القوانني املعنية بال�ضفافية ومتويل النتخابات والأحزاب ال�ضيا�ضية، 
طاملا اأن هذه املتطلبات نف�ضها تتفق مع املعايري الدولية حلقوق الإن�ضان. 

املبداأ الثامن: الإدارة اجليدة للت�رشيعات وال�سيا�سات واملمار�سات املتعلقة 
                        باجلمعيات.

وال�ضيا�ضات  الت�رشيعات  بتنفيذ  التنظيمية  ال�ضلطات  تقوم  اأن  يجب   .33
التي  الإدارية  الهيئات  ي�ضمل  مبا  باجلمعيات،  ال�ضلة  ذات  واملمار�ضات 
تعمل بطريقة حمايدة ويف الوقت املنا�ضب واأل يكون لتلك الهيئات نفوذ 
�ضيا�ضي واأي نفوذ اآخر. ويتعني على ال�ضلطات التنظيمية اأي�ًضا التاأكد 
من ح�ضول اجلمهور على املعلومات ذات ال�ضلة باإجراءاتها واأن�ضطتها، 
ويجب اأن تكون تلك املعلومات �ضهلة الفهم واللتزام بها. كما يجب 
التنظيمية  ال�ضلطات  �ضالحيات  نطاق  حتديد  البندقية  جلنة  على 
العاملني  املوظفني  جميع  يكون  اأن  ويجب  القانون  يف  وا�ضح  ب�ضكل 
عن  ف�ضال  دقيق.  لإ�رشاف  وخا�ضعني  املنا�ضب  بال�ضكل  موؤهلني  لديها 
ملراجعة  التنظيمية  ال�ضلطات  واأعمال  قرارات  تخ�ضع  اأن  يجب  ذلك، 
مهامهم  اأداء  التنظيمية  ال�ضلطات  موظفي  على  ويتعني  م�ضتقلة. 
يجب  كما  جتاوزات.  اأي  ومعاقبة  اإخفاقات  اأي  ت�ضحيح  ويجب  بجدية، 
ت�رشيعات  اأي  وتطبيق  اإدخال  ب�ضاأن  جادة  بطريقة  اجلمعيات  ا�ضت�ضارة 
الت�رشيعات  تظل  اأن  ويجب  بعملها.  ال�ضلة  ذات  وممار�ضات  و�ضيا�ضات 
حرية  ممار�ضة  ت�ضهيل  بهدف  التنقيح  قيد  واملمار�ضات  وال�ضيا�ضات 
والتي  با�ضتمرار  تتغري  فتئت  ما  التي  البيئة  اإطار  اجلمعيات يف  تكوين 

تعمل فيها اجلمعيات. 

املبداأ التا�سع: قانونية و�رشعية القيود.

يجب اأن تلتزم اأي قيود مفرو�ضة على احلق يف حرية تكوين اجلمعيات وعلى   .34
باملعايري  التزاًما �ضارًما  العقوبات،  ذلك  مبا يف  اجلمعيات،  تكوين  حقوق 
الدولية.68 ويجب، ب�ضكل خا�ص، اأن تكون اأي قيود مفرو�ضة من�ضو�ضا 

68 انظر امللحق »اأ«.
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عليها يف القانون، كما يجب اأن يكون لها هدف م�رشوع. عالوة على ذلك، 
يجب اأن يكون القانون ذي ال�ضلة دقيًقا وحمددًا وا�ضت�رشافيا، ل �ضيما 
كما  الدولة.69  ل�ضلطات  الت�رشف  حرية  متنح  التي  الأحكام  حالة  يف 
يجب اعتماده من خالل عملية دميقراطية ت�ضمن امل�ضاركة ال�ضعبية 
الأهداف  وتتمثل  وا�ضع.  نطاق  على  متاًحا  يكون  اأن  ويجب  والتنقيح، 
ال�رشعية الوحيدة املعرتف بها وفًقا للمعايري الدولية ب�ضاأن القيود، يف 
ال�ضحة  وحماية  العام،  والنظام  العامة  ال�ضالمة  اأو  القومي  الأمن 
العامة اأو الآداب العامة وحماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ويجب تف�ضري 

نطاق هذه الأهداف امل�رشوعة تف�ضريًا �ضيق النطاق.

املبداأ العا�رش: تنا�سبية القيود

تكون اأي قيود مفرو�ضة على احلق يف حرية تكوين اجلمعيات وعلى حقوق   .35
تكوين اجلمعيات، مبا يف ذلك العقوبات، �رشورية يف املجتمع الدميقراطي، 
وبالتايل تتنا�ضب مع هدفها ال�رشعي. ويتطلب مبداأ ال�رشورة يف املجتمع 
الذين  الأ�ضخا�ص  بني م�ضالح  عادل  توازن  هناك  يكون  اأن  الدميقراطي 
وم�ضالح  ذاتها  واجلمعيات  اجلمعيات  تكوين  حرية  يف  احلق  ميار�ضون 
املجتمع ككل. وبالتايل يجب تقييم احلاجة اإلى القيود املفرو�ضة بعناية 
واأن تكون مبنية على اأدلة دامغة. ويجب دائًما اللجوء اإلى اخليار الأقل 
تدخالً. كما يجب تف�ضري القيد وتطبيقه70 يف اأ�ضيق احلدود على الدوام، 
اخل�ضو�ص،  وجه  وعلى  اأو مي�ص جوهره.  احلق  اأبدا على هذا  يَق�ضي  واأل 
يجب دائًما اأن يكون اأي حظر اأو حل جلمعية مبثابة املالذ الأخري كما هو 
احلال عند م�ضاركة اجلمعية يف �ضلوك ي�ضكل تهديًدا و�ضيًكا بالعنف 
اأو انتهاًكا خطريًا اآخر للقانون، ويجب األ ي�ضتخدم ذلك اأبًدا يف معاجلة 
املخالفات الب�ضيطة. ويجب اأن ت�ضتند جميع القيود اإلى الظروف اخلا�ضة 

للحالة وعدم تطبيق اأي قيود عامة. 

املبداأ احلادي ع�رش: احلق يف النت�ساف الفعال ب�ساأن انتهاك احلقوق.

يجب اأن يتاح للجمعيات وموؤ�ض�ضيها واأع�ضائها وجميع الأ�ضخا�ص الذين   .36
انت�ضاف  �ضبل  اجلمعيات  تكوين  ممار�ضة حقهم يف حرية  اإلى  ي�ضعون 
حقوقهم  ممار�ضة  على  توؤثر  التي  القرارات  الطعن يف  اأجل  من  فعالة 
وجميع  اجلمعيات  تزويد  الأمر  هذا  ويعني  فيها.  النظر  اإعادة  طلب  اأو 
الأ�ضخا�ص ذوي ال�ضلة باحلق يف رفع الدعاوى اأو الطعن واحل�ضول على 
اإعادة النظر ق�ضائيا يف اأي اإجراءات اتخذتها اأو مل تتخذها ال�ضلطات مبا 
69 انظر املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، Hasan وChausch �ضد بلغاريا [GC] )طلب رقم 30985/96، حكم �ضادر يف 26 اأكتوبر 
2000(، الفقرة http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58921< ،84<؛ واملحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، 

Aliyev واآخرون �ضد اأذربيجان )طلب رقم 28736/05، حكم �ضادر يف 18 دي�ضمرب 2008(، فقرة  35، 
.>http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-90340< 

70 انظر منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا / مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان وجلنة البندقية، املبادئ التوجيهية ب�ضاأن 
تنظيم الأحزاب ال�ضيا�ضية )وار�ضو: مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان، 2011(، املبداأ 4: التنا�ضبية.

يوؤثر على حقوقهم، مبا يف ذلك الإجراءات املتعلقة بتاأ�ضي�ص اجلمعيات   
�ضبل  ول�ضمان  الأخرى.  القانونية  باملتطلبات  اأو  بامليثاق  والتزامها 
ذلك  يف  مبا  الق�ضائية،  الإجراءات  تكون  اأن  بد  ل  الفعالة،  النت�ضاف 
ال�ضتئناف واإعادة النظر، وفقا ملعايري املحاكمة العادلة. عالوة على ذلك، 
يجب اأن تكون الإجراءات وا�ضحة ويف املتناول من حيث التكلفة. ويجب 
تنفيذ �ضبل النت�ضاف يف الوقت املنا�ضب. كما يجب اأن ت�ضمل تعوي�ًضا 

منا�ضبًا، مبا يف ذلك التعوي�ص عن اخل�ضارة املعنوية واملالية. 
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الق�صم ج
املالحظات التف�صريية 

 
املقدمة

للمبادئ  اأف�ضل  فهم  توفري  اإلى  التف�ضريية  املالحظات  هذه  تهدف   .37
تو�ضع  ول  التوجيهية.  املبادئ  مع  يتفق  مبا  قراءتها  ويجب  التوجيهية 
التوجيهية  املبادئ  لتف�ضري  الالزمة  الأدوات  نطاق  من  املالحظات  هذه 
وتوفرها فح�ضب، بل تقدم اأي�ًضا اأمثلة للممار�ضات اجليدة التي تهدف 
باجلمعيات.  املتعلقة  والأنظمة  للت�رشيعات  ال�ضليم  الأداء  �ضمان  اإلى 
الذي   1 الفرعي  الق�ضم  اإلى ق�ضمني:  التف�ضريية  املالحظات  وتنق�ضم 
ين�ص على تف�ضري اأكرث تف�ضيال للمبادئ التوجيهية املبينة يف الق�ضم 
)اأ(، والق�ضم الفرعي 2 الذي يركز على بع�ص اجلوانب الأكرث اإ�ضكالية 
ب�ضاأن تنفيذ املبادئ التوجيهية عند و�ضع اإطار قانوين لتنظيم اجلمعيات.

تعريف “اجلمعية”

لأغرا�ص املبادئ التوجيهية احلالية، تعترب اجلمعية »هيئة م�ضتقلة وغري   .38
يجمع  لأ�ضخا�ص  طوعي  جتمع  اأ�ضا�ص  على  تنظيمها  مت  للربح  هادفة 
بينهم اهتمام اأو ن�ضاط اأو هدف م�ضرتك. ولي�ص من ال�رشوري اأن يكون 
للجمعية �ضخ�ضية اعتبارية ولكنها حتتاج اإلى اأن يكون لها �ضكل اأو 

هيكل موؤ�ض�ضي معني«.

اأنه بغ�ص النظر عن كيفية ت�ضنيف الت�رشيعات  التاأكيد على  ينبغي   .39
لكيان معني، فاإن جوهر الكيان هو الذي يحدد ما اإذا كان هذا الكيان يقع 
بالت�رشيعات  يُ�ضمح  �ضمن حماية احلق يف حرية تكوين اجلمعيات. ول 
التي تهدف اإلى حرمان كيان ما من اأن ي�ضبح جمعية اأو حذف كيان ما 

من نطاق حرية تكوين اجلمعيات واحلقوق املرتبطة به. 

طبيعة احلكم الذاتي والتنظيم

يجب اأن تتمتع اجلمعية باحلكم الذاتي من اأجل ال�ضتفادة من حماية   .40
احلق يف حرية تكوين اجلمعيات. ولئن كان ذلك ينطوي على �رشورة توفر 
تف�ضري  ينبغي  ل  اأنه  اإل  املوؤ�ض�ضية،  الهياكل  من  نوع  على  اجلمعيات 
احلكم الذاتي والطبيعة التنظيمية للجمعيات ك�رشط للح�ضول على 

ال�ضخ�ضية القانونية الالزمة لوجودها. 
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ال�ستقاللية

يجب اأن تكون اجلمعية م�ضتقلة واأل تتدخل ب�ضوؤونها الدولة اأو اجلهات   .41
اخلارجية الأخرى دون مربر.71 ول تعد اجلمعية م�ضتقلة اإذا قام اأي �ضخ�ص 
اآخر غري اأع�ضاء اجلمعية باتخاذ القرارات املتعلقة باأن�ضطتها وعملياتها 
اأو اجلهة املكلفة من اأع�ضائها للقيام بذلك. ول يوؤدي وجود ممول واحد 
التي  اجلمعية  وتُعد  اجلمعية.  ا�ضتقالل  اإلى فقدان  تلقائيًا  اأ�ضا�ضي  اأو 
تتاألف ب�ضكل علني من �رشكات وتعزز من م�ضالح هذه ال�رشكات مبثابة 
جمعية �رشعية وينبغي اأن تتمتع بحماية احلق يف حرية تكوين اجلمعيات.

هناك اأنواع معينة من اجلمعيات ل تدخل يف نطاق ال�ضمانات الدولية   .42
للحق يف حرية تكوين اجلمعيات وذلك نظرًا لفتقارها اإلى ال�ضتقاللية 
كما هو مو�ضح اأعاله. ومع ذلك، يجب تقييم الو�ضع الفعلي للمنظمة 
من اأجل التاأكد مما اإذا كانت م�ضتقلة اأو غري م�ضتقلة بدل من احتمال 
الت�رشيعات  ت�ضنف  وقد  ت�ضمية.  اأي  ت�رشيعي  ن�ص  عليها  يطلق  اأن 
واللوائح بع�ص الكيانات ب�ضكل خمتلف، عندما ل تُظهر تلك الكيانات 
ال�ضتقالل املذكور. وت�ضتخدم املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان معايري 
عدمه.  من  الدولة  عن  م�ضتقل  ما  كيان  كان  اإذا  ما  لتقييم  معينة 
وهذه املعايري هي: )1( ما اإذا كان وجود الكيان نتيجة لإرادة الربملان، )2( 
ما اإذا كان قد مت تاأ�ضي�ضه وفقا للت�رشيع املعني باجلمعيات الأهلية، )3( 
اإذا كان  )4( ما  الدولة،  اإذا كان الكيان ل يزال مدجًما داخل هياكل  ما 
الكيان يتمتع بامتيازات خارج نطاق القانون العادي من قبيل المتيازات 
الإدارية اأو اخلا�ضة بو�ضع القواعد اأو ال�ضالحيات التاأديبية، )5( ما اإذا كان 
الكيان يت�رشف كهيئة عامة كما هو احلال يف جمعيات وهيئات مهنية 

معينة.72  

غري هادفة للربح

يجب اأن تكون اجلمعية غري هادفة للربح، وهذا يعني اأن اإدرار الدخل يجب   .43
األ يكون هو الغر�ص الأ�ضا�ضي لها. عالوة على ذلك، يحظر على اجلمعية 
توزيع اأي اأرباح قد تن�ضاأ عن اأن�ضطتها على اأع�ضائها اأو موؤ�ض�ضيها، ولكن 

ينبغي لها ا�ضتثمارها يف اجلمعية وا�ضتخدامها يف حتقيق اأهدافها.73

 / اأوروبا  يف  والتعاون  الأمن  منظمة  انظر  الربملان،  ويف  النتخابات  اأثناء  ال�ضيا�ضية  الأحزاب  71 بخ�ضو�ص الدور اخلا�ص الذي تلعبه 
مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان وجلنة البندقية، املبادئ التوجيهية ب�ضاأن تنظيم الأحزاب ال�ضيا�ضية )وار�ضو: مكتب 

املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان ، 2011(، »اأحزاب يف النتخابات، ال�ضفحات 55-64.
72 انظر املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، Chassagnou واآخرون �ضد فرن�ضا [GC] )طلبات رقم  25088/94 و28331/95 و28443/95، 

حكم �ضادر يف 29 اأبريل 1999(. 
73 انظر جمل�ص اأوروبا، تو�ضية رقم CM/Rec)2007(14 املقدمة من جلنة الوزراء اإلى الدول الأع�ضاء حول الو�ضع القانوين للمنظمات غري 

احلكومية يف اأوروبا، 10 اأكتوبر 2007، الفقرة 9. 

تاأ�سي�ص اجلمعيات وطابعها الطوعي

يتمتع الأ�ضخا�ص الطبيعيون والعتباريون وجمموعات الأ�ضخا�ص باحلق   .44
يف ت�ضكيل جمعية. 

اختيار  يف  حرا  ال�ضخ�ص  يكون  اأن  وينبغي  طوعية،  اجلمعية  ع�ضوية   .45
يعد  احلالت،  بع�ص  ويف  اجلمعيات.74  لإحدى  النتماء  عدم  اأو  النتماء 
حرية  يف  احلق  مع  متوافق  غري  ما  جمعية  اإلى  النتماء  على  الإكراه 
احلالت،  التف�ضيلية عن هذه  املعلومات  )للمزيد من  اجلمعيات  تكوين 
انظر الق�ضم »ج« والق�ضم الفرعي 2 [ج] من هذه املبادئ التوجيهية، 

الفقرتني 80 و81(. 

يعني الطابع الطوعي للع�ضوية75 اأي�ًضا اأنه ل ميكن اأن يُعاقب ال�ضخ�ص   .46
باأن  يتعر�ص ل�رشر  اأو  اإلى جمعية معينة  الن�ضمام  يرغب يف  الذي ل 
اإلى  وبالإ�ضافة  الن�ضمام.76  رف�ضه  نتيجة  �ضلبية  اآثار  يعاين مثال من 
اأن يكون لدى ال�ضخ�ص احلرية يف  ذلك، فاإن الع�ضوية الطوعية تعني 
جمعية  اإلى  الن�ضمام  اأو  الآخرين77  مع  اختياره  من  جمعية  تاأ�ضي�ص 
قائمة دون اأن يتعر�ص لأي اآثار �ضلبية نتيجة لذلك. كما تعني الطبيعة 
واإلغاء ع�ضويته  اأي جمعية  ترك  ال�ضخ�ص حرا يف  اأن يكون  الطوعية 
فيها. واعتمادًا على طبيعة تكوين اجلمعيات، ل تاأخذ الع�ضوية بال�رشورة 

�ضكالً منظًما.

الأهداف والغايات

اجلانب  الواقع،  - ويف  “اجلمعية”  تعريف  يف  اأهمية  الأكرث  اجلانب  يُعد   .47
قادرين  الأ�ضخا�ص  كون  هو   - اجلمعيات  تكوين  حرية  للحق يف  الأهم 
على العمل ب�ضكل جماعي �ضعيا لتحقيق م�ضالح م�ضرتكة قد تخ�ص 
اأو معينة من  اأو لقطاعات كبرية  اأو عامة اجلمهور  اأنف�ضهم  الأع�ضاء 
74 انظر Chassagnou واآخرون �ضد فرن�ضا [GC])طلبات رقم 25088/94 و28331/95 و28443/95، حكم �ضادر يف 29 اأبريل 1999(. انظر 
الإعالن العاملي حلقوق الإن�ضان، املادة 20 )2( واملحكمة الأمريكية حلقوق الإن�ضان، “الع�ضوية الإجبارية يف اجلمعيات املن�ضو�ص عليها 
راأي ا�ضت�ضاري OC-5/85، 13 نوفمرب 1985،  )املادتان 13 و29 من التفاقية الأمريكية حلقوق الإن�ضان(،  يف قانون ممار�ضة ال�ضحافة” 

رقم 5. ال�ضل�ضلة “اأ” 
75 انظر، على كل حال، املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، Chassagnou واآخرون �ضد فرن�ضا [GC] )طلبات رقم 25088/94 و28331/95 
رقم  )طلب  فرن�ضا  �ضد   Lasgrezasو  .A.S.P.A.S الإن�ضان،  حلقوق  الأوروبية  واملحكمة  1999(؛  اأبريل   29 �ضادر يف  و28443/95، حكم 

29953/08، حكم �ضادر يف 22 �ضبتمرب 2011(، الفقرات 52-57.
اأي�ًضا  انظر   .)1999 5 مايو  بتاريخ   ،633/95 )اإخطار رقم  Gauthier �ضد كندا،  الإن�ضان،  76 انظر جلنة الأمم املتحدة املعنية بحقوق 
املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، Wilson �ضد اململكة املتحدة،)الطلبات رقم 30668/96 و30671/96 و30678/96، حكم �ضادر يف 2 
يوليو 2002(. اأ�ضارت املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان اإلى التاأثري الناجم عن قانون �ضدر باململكة املتحدة ب�ضاأن الع�ضوية النقابية 
والذي كان ي�ضمح لأ�ضحاب العمل مبعاملة املوظفني غري امل�ضتعدين للتخلي عن احلق يف الت�ضاور مع الحتاد النقابي، ب�ضورة غري جيدة. 
وقد راأت املحكمة اأن مثل هذا ال�ضتغالل للحوافز املادية حلث املوظفني على التخلي عن احلقوق النقابية يعترب انتهاكا للمادة 11 من 
التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�ضان، لأن ذلك يوؤدي اإلى اإعاقة قدرة الحتاد يف العمل على حماية اأع�ضائه. انظر اأي�ًضا حمكمة البلدان 

الأمريكية حلقوق الإن�ضان، Baena Ricardo واآخرون �ضد بنما، 28 نوفمرب 2003، �ضل�ضلة “ج”، رقم 104، الفقرات 160 و-171 173.
77 انظر اللجنة الأوروبية للدميقراطية من خالل القانون )جلنة البندقية(، راأي حول توافق ت�رشيع املنظمات غري احلكومية يف اأذربيجان مع 
ت�ضمل حرية تكوين اجلمعيات   ] معايري حقوق الإن�ضان،)15-14 اأكتوبر CDL-AD)2011(035 )2011، الفقرة 42، التي تن�ص على اأن “ 
احلق يف تاأ�ضي�ص اجلمعيات والن�ضمام اإلى اجلمعيات القائمة واأن تقوم اجلمعية باأداء وظيفتها دون اأي تدخل غري قانوين من الدولة 
اأو من اأ�ضخا�ص اآخرين. وتنطوي حرية تكوين اجلمعيات على كل من احلق الإيجابي يف الن�ضمام اإلى اجلمعيات ويف ت�ضكيلها واحلق 

ال�ضلبي يف عدم التعر�ص لالإجبار على الن�ضمام اإلى اأي جمعية اأن�ضئت وفقا للقانون املدين “.
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اجلمهور. وينبغي اأن يكون ملوؤ�ض�ضي اجلمعية واأع�ضائها احلرية يف حتديد 
اأن يكون للجمعيات احلرية يف حتقيق  اأهدافها وغاياتها. وينبغي  نطاق 
هذه الأهداف والغايات دون تدخل ل مربر له من الدولة اأو الأطراف الثالثة. 
ومع ذلك، يجب اأن تتفق هذه الأهداف والغايات مع متطلبات املجتمع 

الدميقراطي.78

ال�سخ�سية القانونية

يجب اأن تعرتف الت�رشيعات باجلمعيات الر�ضمية وغري الر�ضمية على حد   .48
اأو على الأقل، ت�ضمح للجمعيات الر�ضمية بالعمل دون اعتبار  �ضواء79 
ذلك خمالفا للقانون.80 ولهذا املبداأ اأهمية خا�ضة، لأن هوؤلء الأ�ضخا�ص 
اأو اجلماعات الذين قد يواجهون عقبات قانونية اأو عملية اأو اجتماعية 
اأو دينية اأو ثقافية يف تاأ�ضي�ص اجلمعيات ب�ضكل ر�ضمي يجب اأن يظلوا 
اإليها  الن�ضمام  اأو  الر�ضمية  غري  اجلمعيات  تكوين  بحرية  متمتعني 
على  اجلمعيات  الت�رشيعات  ترغم  اأن  ينبغي  ول  الأن�ضطة.81  ومزاولة 
للجمعيات  توفر  اأن  ينبغي  ولكن  ر�ضمية،  قانونية  اكت�ضاب �ضخ�ضية 

اإمكانية القيام بذلك.82

املرور  اجلمعيات  على  الت�رشيعات  تفر�ص  اأن  ينبغي  ل  خا�ص،  وب�ضكل   .49
بعمليات الت�ضجيل الر�ضمية. وينبغي بدل من ذلك، اأن تكون اجلمعيات 
78 املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، احلزب ال�ضيوعي الرتكي املتحد، �ضد تركيا [GC] )طلب رقم 19392/92، حكم �ضادر يف 30 يناير 
41340/98 و41342/98 و41343/98 و41344/98، حكم  [GC] )الطلبات رقم  واآخرون �ضد تركيا  1998(، Refah Partisi )حزب الرفاه( 
�ضادر يف 13 فرباير 2003( وPartidul Comunistilor )Nepeceristi( وUngureanu �ضد رومانيا )طلب رقم 46626/99، حكم �ضادر يف 
associationline.org،>http://associationline.org/guidebook/،”3 فرباير 2005(. انظر اأي�ًضا “الأهداف والأن�ضطة: املبادئ الأ�ضا�ضية

وجمل�ص اأوروبا، التو�ضية CM/Rec)2007(14 املقدمة من جلنة الوزراء اإلى الدول الأع�ضاء ب�ضاأن الو�ضع   ;>action/read/chapter/7
القانوين للمنظمات غري احلكومية يف اأوروبا، 10 اأكتوبر 2007، الفقرة 11.

79 يف حالة املنظمات غري احلكومية، يتبلور مبداأ حرية تكوين اجلمعيات غري الر�ضمية يف املبادئ الأ�ضا�ضية حول و�ضع املنظمات غري 
احلكومية يف اأوروبا والتي تن�ص على اأنه » ميكن اأن تكون املنظمات غري احلكومية اإما كيانات غري ر�ضمية اأو منظمات لها �ضخ�ضية 
قانونية«. انظر جمل�ص اأوروبا، املبادئ الأ�ضا�ضية ب�ضاأن و�ضع املنظمات غري احلكومية يف اأوروبا، 13 نوفمرب 2002، املبداأ 5. انظر اأي�ًضا 
غري  للمنظمات  القانوين  الو�ضع  ب�ضاأن  الأع�ضاء  الدول  اإلى  الوزراء  جلنة  من  املقدمة   CM/Rec)2007(14 التو�ضية  اأوروبا،  جمل�ص 
احلكومية يف اأوروبا، 10 اأكتوبر 2007، الفقرة 3، التي تن�ص على »ميكن اأن تكون املنظمات غري احلكومية اإما كيانات اأو منظمات غري 

ر�ضمية اأو اأخرى لها �ضخ�ضية قانونية«. 
80 املقرر اخلا�ص لالأمم املتحدة املعني باحلق يف حرية التجمع ال�ضلمي وتكوين اجلمعيات، التقرير املرفوع اإلى جمل�ص حقوق الإن�ضان 
التابع لالأمم املتحدة )متويل اجلمعيات وعقد التجمعات ال�ضلمية(، وثيقة الأمم املتحدة A/HRC/23/39، 24 اأبريل 2013، الفقرة 82،

.http://www.ohchr.org/documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A.HRC.23.39_EN.pdf 
املقرر اخلا�ص لالأمم املتحدة املعني باحلق يف حرية التجمع ال�ضلمي وتكوين اجلمعيات، التقرير املرفوع اإلى جمل�ص حقوق الإن�ضان التابع 
وثيقة  للخطر(،  الأكرث عر�ضة  للمجموعات  اجلمعيات  وتكوين  ال�ضلمي  التجمع  باحلق يف حرية  اخلا�ضة  )التهديدات  املتحدة  لالأمم 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/  ،55 الفقرة   ،2014 اأبريل   A/HRC/26/29، 14 املتحدة  الأمم 

.Session26/Documents/A_HRC_26_29_ENG.DOC
81 املقرر اخلا�ص لالأمم املتحدة املعني باحلق يف حرية التجمع ال�ضلمي وتكوين اجلمعيات، التقرير املرفوع اإلى جمل�ص حقوق الإن�ضان 
A/ التابع لالأمم املتحدة )اأف�ضل املمار�ضات التي تعزز وحتمي احلق يف حرية التجمع ال�ضلمي وتكوين اجلمعيات(، وثيقة الأمم املتحدة
http://www.ohchr.org/documents/hrbodies/hrcouncil/regularsession/session20/ ،56 مايو 2012، الفقرة HRC/20/27، 21

a-hrc-20-27_en.pdf. يف حالة املنظمات غري احلكومية، يتبلور مبداأ حرية تكوين اجلمعيات غري الر�ضمية يف املبادئ الأ�ضا�ضية حول 
و�ضع املنظمات غري احلكومية يف اأوروبا والتي تن�ص على اأنه “ ميكن اأن تكون املنظمات غري احلكومية اإما كيانات غري ر�ضمية اأو منظمات 
لها �ضخ�ضية قانونية”. )انظر جمل�ص اأوروبا، “املبادئ الأ�ضا�ضية حول و�ضع املنظمات غري احلكومية يف اأوروبا”، �ضرتا�ضبورغ، 13 نوفمرب 
عام 2002، املبداأ 5(. انظر اأي�ًضا جمل�ص اأوروبا، التو�ضية 14)CM/Rec)2007 املقدمة من جلنة الوزراء اإلى الدول الأع�ضاء ب�ضاأن الو�ضع 
القانوين للمنظمات غري احلكومية يف اأوروبا، 10 اأكتوبر 2007، الفقرة 3، التي تن�ص على اأنه “ميكن اأن تكون املنظمات غري احلكومية اإما 

كيانات اأو منظمات غري ر�ضمية اأو اأخرى لها �ضخ�ضية قانونية”.
82 انظر املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، Sidiropoulos واآخرون �ضد اليونان )طلب رقم 26695/95، حكم �ضادر يف 10 يوليو 1998(؛ 
واملحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، Gorzelik واآخرون �ضد بولندا [GC] )الطلب رقم 44158/98، وحكم �ضادر يف 17 فرباير 2004(، حيث 
ذكرت فيه املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان اأن احلق يف الت�رشف ب�ضكل جماعي ل يكت�ضي اأي معنى عملي دون اإمكانية اإن�ضاء كيان 

قانوين من اأجل ال�ضعي نحو حتقيق اأهداف املنظمة.

قادرة على ال�ضتفادة من اإطار قانوين وقائي لتاأكيد حقوقها بغ�ص النظر 
اأنها ل  ينبغي حظر اجلمعيات ملجرد  اأم ل. ول  اإذا كانت م�ضجلة  عما 
متلك �ضخ�ضية قانونية. وحيثما ترغب اجلمعية يف الت�ضجيل لكت�ضاب 
ال�ضخ�ضية القانونية، يجب األ ت�ضكل اإجراءات القيام بذلك عبئًا واإمنا 

ينبغي اأن تكون ب�ضيطة و�رشيعة لت�ضهيل هذه العملية. 

احلقوق  بالتايل  تكت�ضب  قانونية  التي حت�ضل على �ضخ�ضية  اجلمعية   .50
والتقا�ضي  العقود  اإبرام  على  القدرة  ذلك  مبا يف  القانونية،  والواجبات 
والتعر�ص للمقا�ضاة. وتعتمد اجلمعيات غري الر�ضمية على ال�ضخ�ضية 
باأي من الإجراءات املذكورة ال�رشورية  القانونية لأع�ضائها فيما يتعلق 

لتحقيق اأهدافها. 

الإطار القانوين

الدول  املتعلقة باجلمعيات، ب�ضكل كبري، بني  القانونية  اللوائح  تتفاوت   .51
امل�ضاركة يف منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا وبني الدول الأع�ضاء يف 
جمل�ص اأوروبا. ومن الأهمية مبكان اأن تي�رش د�ضاتري الدول الأع�ضاء وغريها 
اجلمعيات  تكوين  حرية  يف  واحلق  وعملها  اجلمعيات  دور  القوانني  من 
وحتميها ب�ضكل فعال. وتبني املمار�ضة اأنه ل �رشورة لوجود قانون حمدد 
اجلمعيات  تكوين  حرية  احلق يف  ممار�ضة  يت�ضنى  حتى  اجلمعيات  ب�ضاأن 
وحمايته على نحو �ضليم. وبدل من ذلك، يكفي وجود عدد من اللوائح 
اجلمعيات  اإن�ضاء  ت�ضهيل  على  تعمل  والتي  بها  املعمول  القانونية 

ووجودها. 

باجلمعيات،  تتعلق  حمددة  قوانني  اأحكام  و/اأو  قوانني  �ضن  يتم  حيثما   .52
يجب اأن تتفق مع املعايري التعاهدية وغري التعاهدية التي ت�ضتند اإليها 

هذه املبادئ التوجيهية. 

حرية  باحلق يف  التمتع  ي�ضمن  بحيث  القانوين  الإطار  ت�ضميم  ينبغي   .53
تكوين اجلمعيات وتنفيذه، وعدم ت�ضييق اخلناق على ممار�ضة هذا احلق.83

اأنواع حمددة من اجلمعيات

هناك اأنواع معينة من اجلمعيات ت�ضتحق الذكر ب�ضكل منف�ضل. ونظرا   .54
الأحكام  لبع�ص  تخ�ضع  قد  فاإنها  اجلمعيات  لهذه  اخلا�ضة  للطبيعة 
الد�ضتورية والقوانني واللوائح الإ�ضافية. وت�ضمل هذه اجلمعيات، على 
والنقابات  ال�ضيا�ضية  والأحزاب  الدينية  املنظمات  اخل�ضو�ص،  وجه 
83 ملزيد من املناق�ضة، انظر اجلزء 2 من الق�ضم »ج« من املبادئ التوجيهية ب�ضاأن الإطار التنظيمي، الذي يوفر معلومات مف�ضلة حول 

الكيفية التي ينبغي للقانون اأن ي�ضهل بها ممار�ضة هذا احلق.
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غري  املنظمات  من  والعديد  الإن�ضان  حقوق  عن  واملدافعني  العمالية 
احلكومية. 

املنظمات الدينية

تعمل املنظمات الدينية كقناة ملمار�ضة احلق الأ�ضا�ضي يف حرية الدين   .55
اأو املعتقد. وتن�ص املبادئ التوجيهية ملراجعة الت�رشيعات املتعلقة بالدين 
اأو املعتقد اخلا�ضة مبنظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا / مكتب املوؤ�ض�ضات 
اأنه قد  2004، على  لعام  البندقية  الإن�ضان وجلنة  الدميقراطية وحقوق 
�رشورية،84  الدينية  باملنظمات  املتعلقة  اخلا�ضة  الت�رشيعات  تكون  ل 
تطبيقها  اأي�ًضا  ميكن  الأخرى  اجلمعيات  على  املطبقة  القوانني  واأن 
 2004 لعام  التوجيهية  املبادئ  هذه  وتقدم  الدينية.  املنظمات  على 
القانونية  ال�ضخ�ضية  ب�ضاأن  امل�ضرتكة  التكميلية  التوجيهية  واملبادئ 
الأمن  مبنظمة  اخلا�ضة   )2004( املعتقد  ذات  اأو  الدينية  للمجتمعات 
والتعاون يف اأوروبا/مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان وجلنة 
البندقية التوجيهات ذات ال�ضلة للم�رشعني ب�ضاأن الكيفية التي ينبغي 
�ضواء  املعتقد،  اأو  بالدين  املتعلقة  الق�ضايا  الت�رشيعات  بها  تعالج  اأن 
كانت عادية اأو خا�ضة، وينبغي الرجوع اإليها لتوفري توجيهات اأكرث حتديًدا 

يف هذا املجال.

الأحزاب ال�سيا�سية

احلزب ال�ضيا�ضي هو “جمعية حرة تتاألف من جمموعة اأ�ضخا�ص واأحد   .56
اأهدافها امل�ضاركة يف اإدارة ال�ضوؤون العامة، مبا يف ذلك من خالل تقدمي 
تعترب  ذلك،  على  وعالوة  ودميقراطية”.85  حرة  انتخابات  خلو�ص  املر�ضحني 
الأ�ضا�ضية  احلقوق  عن  للتعبري  جماعية  من�ضات  ال�ضيا�ضية  »الأحزاب 
الأوروبية  املحكمة  اعرتفت  وقد  والتعبري،  اجلمعيات  تكوين  يف  لالأفراد 
حلقوق الإن�ضان بها كطرف اأ�ضا�ضي يف العملية الدميقراطية، بل اإنها 
تُعد الو�ضائل الأكرث ا�ضتخداما على نطاق وا�ضع للم�ضاركة ال�ضيا�ضية 
ال�ضيا�ضي  للمجتمع  الأحزاب  وتوؤ�ض�ص  ال�ضلة.  ذات  احلقوق  وممار�ضة 
ناخبني  وجود  �ضمان  يف  فعال  بدور  وت�ضطلع  التعددية  على  القائم 

مّطلعني ومتحم�ضني للم�ضاركة«.86 

املجتمعات  يف  ال�ضيا�ضية  الأحزاب  تلعبه  الذي  اخلا�ص  للدور  نظرًا   .57
املبادئ  مو�ضوع  هو  تنظيمها  فاإن  املحددة،  ولأهدافها  الدميقراطية 
ب�ضاأن  التوجيهية  املبادئ  البندقية،  وجلنة  الإن�ضان  وحقوق  الدميقراطية  املوؤ�ض�ضات  مكتب   / اأوروبا  يف  والتعاون  الأمن  منظمة   84

الت�رشيعات املتعلقة بالدين اأو املعتقد )وار�ضو: مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان، 2004(، الفقرة 1.
85 منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا / مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان وجلنة البندقية، املبادئ التوجيهية ب�ضاأن تنظيم 

الأحزاب ال�ضيا�ضية )وار�ضو: مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان، 2011(، الفقرة 9.
86 نف�ص املرجع ال�ضابق، فقرة 10.

التوجيهية املنف�ضلة التي �ضاغتها منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا / 
مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان وجلنة البندقية لتحقيق 
الغر�ص الرئي�ضي املتمثل يف م�ضاعدة امل�رشعني على اأداء عملهم. وعلى 
هذا النحو، ينبغي الرجوع اإلى املبادئ التوجيهية ب�ضاأن تنظيم الأحزاب 
ال�ضيا�ضية )2010(87 من اأجل ال�ضطالع على توجيهات اأكرث حتديًدا يف 

جمال تنظيم الأحزاب ال�ضيا�ضية. 

النقابات العمالية

النقابات العمالية هي منظمات ي�ضعى العمال من خاللها اإلى تعزيز   .58
ت�ضتحق  فاإنها  وكجمعيات،  عنها.88  والدفاع  امل�ضرتكة  م�ضاحلهم 
الإ�ضارة اإليها حتديدا بالنظر للدور اخلا�ص الذي ت�ضطلع به يف املجتمع 
الدميقراطي. ووردت اإ�ضارة حمددة اإلى النقابات العمالية يف املادة 11 من 
الدويل  العهد  22 من  واملادة  الإن�ضان  الأوروبية حلماية حقوق  التفاقية 

اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية. 

ي�ضمل احلق يف تكوين النقابات العمالية حق النقابات يف و�ضع القواعد   .59
اخلا�ضة بها وانتخاب ممثليها بحرية واإدارة �ضوؤونها والن�ضمام اإلى الحتادات 
يكفل  ذلك،  اإلى  وبالإ�ضافة  العمال.  لنقابات  والكونفدرالية  الفدرالية 
احلق يف حرية تكوين اجلمعيات حق العامل يف الن�ضمام اإلى منظمة 
وبينما  م�ضبق.  اإذن  دون  جديدة  عمالية  نقابات  وتاأ�ضي�ص  اختياره  من 
اعرتفت  فقد  الأخرى،  اجلمعيات  احلقوق عن حقوق  تختلف هذه  ل  قد 
الأوروبية  11 من التفاقية  املادة  باأن  الإن�ضان  الأوروبية حلقوق  املحكمة 
للقيام  العمالية  النقابات  تكوين  حرية  ت�ضمل  الإن�ضان  حلماية حقوق 
باملفاو�ضات اجلماعية مع اأ�ضحاب العمل، ويتعني على �ضلطات الدولة 
مكفول  اجلماعية  املفاو�ضة  يف  احلق  ويعترب  املفاو�ضات.89  تلك  تي�ضري 
مبوجب املادة 4 من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 90،98 التي تفر�ص 
التزاًما باعتماد تدابري لت�ضجيع وتعزيز التنمية وال�ضتفادة الكاملتني من 
املفاو�ضات اجلماعية. واجلدير بالذكر اأنه وفقا للمادة 1 من هذه التفاقية، 
يتمتع العمال بحماية كافية من اأعمال التمييز �ضد النقابات فيما يتعلق 
بعملهم، مبا يف ذلك احلماية من اأي �رشر يقع عليهم ب�ضبب الع�ضوية يف 

نقابة اأو امل�ضاركة يف الأن�ضطة النقابية.

87 نف�ص املرجع ال�ضابق.  
88 انظر اأي�ًضا اتفاقية منظمة العمل الدولية ب�ضاأن احلريات النقابية وحماية حق التنظيم )تاريخ بدء النفاذ: 4 يوليو 1950(، رقم 87، 
املادة 10 التي تن�ص على اأن: » يف هذه التفاقية، يعني م�ضطلح املنظمة اأي منظمة للعمال اأو لأ�ضحاب العمل ت�ضتهدف تعزيز 

م�ضالح العمال اأو اأ�ضحاب العمل والدفاع عنها.«
 30668/96 رقم  )طلبات  املتحدة  اململكة  �ضد  واآخرون  لل�ضحفيني  الوطني  الحتاد  ويل�ضون،  الإن�ضان،  حلقوق  الأوروبية  املحكمة   89
و30671/96 و30678/96، حكم �ضادر يف 2 يوليو 2002( واملحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، Demir وBaykara �ضد تركيا [GC]، )طلب 

رقم 34503/97، بتاريخ 12 نوفمرب 2008(.
90 منظمة العمل الدولية، -C089 اتفاقية حق التنظيم واملفاو�ضة اجلماعية، 1949 )رقم 89(، املادة 4 التي تن�ص على: “يتم اتخاذ تدابري 
مالئمة للظروف الوطنية، عند ال�رشورة، وذلك لت�ضجيع وتعزيز التنمية الكاملة وال�ضتفادة من اآليات التفاو�ص الطوعي بني اأ�ضحاب 
العمل اأو منظمات اأ�ضحاب العمل وعمال املنظمات، وذلك بهدف تنظيم اأحكام و�رشوط ال�ضتخدام من خالل التفاقات اجلماعية “.
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عالوة على ذلك، تو�ضح املادة 11 من التفاقية الأوروبية حلماية حقوق   .60
باأن  املطالبة  ت�ضمل  العمالية  النقابات  م�ضالح”  “حماية  اأن  الإن�ضان 

ت�ضتمع اإليهم ال�ضلطات املخت�ضة. 

يف الأخري، فاإن احلق يف الإ�رشاب مهم لعمليات النقابات العمالية و�ضري   .61
العمل بها.91 ولقد اعتربت املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان اأن هذا احلق 
احلقوق  �ضتكون جميع  احلق  بدون هذا  واأنه  العمالية  للنقابات  �رشوري 
احلق يف  �ضياغة  تتم  وهمية.92 ويف حني مل  للنقابات  الأخرى  واحلريات 
الإ�رشاب ب�ضفة مطلقة ورمبا يخ�ضع ذلك احلق لقيود، اإل اأن العديد من 
تو�ضيات جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية واملعنية بتطبيق 
الأحكام  وكذلك  اجلمعيات،  تكوين  حرية  وجلنة  والتو�ضيات  التفاقيات 
اأن  بو�ضوح  ذكرت  قد  الإن�ضان  حلقوق  الأوروبية  املحكمة  عن  ال�ضادرة 
حظر احلق يف الإ�رشاب ل يتفق مع ال�ضمانات املن�ضو�ص عليها ب�ضاأن 
النقابات العمالية يف اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 واملادة 11 

من التفاقية الأوروبية حلماية حقوق الإن�ضان.93 

املدافعون عن حقوق الإن�سان

املدافعون عن حقوق الإن�ضان هم الأ�ضخا�ص الذين يت�رشفون “ب�ضكل   .62
فردي اأو يف جمعيات مع الآخرين من اأجل تعزيز حقوق الإن�ضان واحلريات 
املحلية  امل�ضتويات  على  وتفعيلها  حمايتها  اإلى  وال�ضعي  الأ�ضا�ضية” 
والوطنية والدولية.94 ويحتاج املدافعون عن حقوق الإن�ضان اإلى حماية 
خا�ضة على امل�ضتويات املحلية والوطنية والدولية نظرا لطبيعة عملهم، 
حيث اإن عملهم يف جمال حقوق الإن�ضان يُعر�ضهم يف كثري من الأحيان 
ملخاطر معينة ويجعلهم هدًفا ل�ضوء املعاملة. وحتدد املبادئ التوجيهية 
91 واملعرتف به �رشاحة يف العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق القت�ضادية والجتماعية والثقافية، املادة 8، الفقرة 1، التي تن�ص على: 1. 
تتعهد الدول امل�ضاركة يف العهد القائم ب�ضمان )اأ( حق كل �ضخ�ص يف تكوين النقابات والن�ضمام اإلى النقابة التي يختارها، دومنا 
قيد �ضوى قواعد املنظمة املعنية، وذلك بق�ضد تعزيز وحماية امل�ضالح القت�ضادية والجتماعية. ل يجوز فر�ص قيود على ممار�ضة هذا 
احلق اإل تلك التي ين�ص عليها القانون والتي تكون �رشورية يف اأي جمتمع دميقراطي لدواعي الأمن القومي اأو النظام العام اأو حلماية 
حقوق الآخرين وحرياتهم. و)د( احلق يف الإ�رشاب، �رشيطة ممار�ضته وفقا لقوانني البلد املعني«. ويف امليثاق الجتماعي الأوروبي، »املادة 
6 - احلق يف املفاو�ضة اجلماعية«، التي تن�ص على اأنه »بغية �ضمان املمار�ضة الفعالة للحق يف املفاو�ضة اجلماعية، تتعهد الأطراف 

املتعاقدة مبا يلي:
1.تعزيز الت�ضاور امل�ضرتك بني العمال واأ�ضحاب العمل.

اأو منظمات  العمل  اأ�ضحاب  بني  الطوعي  التفاو�ص  اآليات  وال�ضتفادة من  الكاملة  التنمية  تعزيز  ومنا�ضبا،  يكون �رشوريا  2.حيثما 
اأ�ضحاب العمل وعمال املنظمات، وذلك بهدف تنظيم اأحكام و�رشوط ال�ضتخدام من خالل التفاقات اجلماعية.

3.تعزيز اإن�ضاء وا�ضتخدام الآليات املنا�ضبة للتوفيق والتحكيم الطوعي لت�ضوية املنازعات العمالية. والإقرار بـ:
4.حق العمال واأ�ضحاب العمل يف العمل اجلماعي يف حالت ت�ضارب امل�ضالح، مبا يف ذلك احلق يف الإ�رشاب، وفقا لاللتزامات التي قد 

تن�ضاأ عن التفاقات اجلماعية املربمة فيما �ضبق”.
92 املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، ويل�ضون، Enerji Yapi-Yol Sen �ضد تركيا )طلب رقم 68959/01، احلكم ال�ضادر بتاريخ 21 اأبريل 
2009( والحتاد الوطني لعمال ال�ضكك احلديدية والبحرية والنقل �ضد اململكة املتحدة، )طلب رقم 31045/10، احلكم ال�ضادر بتاريخ 

8 اأبريل 2014(.
اإدارة منظمة العمل الدولية  93 انظر منظمة العمل الدولية، جمموعة قرارات ومبادئ جلنة حرية تكوين اجلمعيات التابعة ملجل�ص 
http://www.ilo.org/< الطبعة اخلام�ضة املنقحة )2006(، ول �ضيما الفقرات 525 و532 و534 و541 و544 و568، وهي متوفرة على

املحكمة  اأي�ًضا  انظر   .>wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_090632.pdf
الأوروبية، Schmidt وDahlström �ضد ال�ضويد )طلب رقم 5589/72، حكم �ضادر يف 06 فرباير 1976(، الفقرة 36 التي تن�ص على اأن 
“املادة 11 [من التفاقية الأوروبية حلماية حقوق الإن�ضان] [...] ت�ضمح لكل دولة بحرية اختيار الو�ضائل التي يتعني ا�ضتخدامها [جلعل 

العمل اجلماعي ممكنا]. وميثل منح احلق يف الإ�رشاب دون اأي �ضك واحدا من اأهم هذه الو�ضائل، ولكن هناك و�ضائل اأخرى”. 
94 منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا / مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان، املبادئ التوجيهية ب�ضاأن حماية املدافعني عن 

حقوق الإن�ضان )وار�ضو: مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان، 2014(، الفقرة  2، �ضفحة 1.

الدميقراطية  املوؤ�ض�ضات  مكتب   / اأوروبا  يف  والتعاون  الأمن  ملنظمة 
العامة  احلقوق  الإن�ضان  حقوق  عن  املدافعني  ب�ضاأن  الإن�ضانية  وحقوق 

للمدافعني عن حقوق الإن�ضان.

املنظمات غري احلكومية

تعريف  يوجد  ول  جمعية.  تَكون  اأن  حكومية  غري  منظمة  لأي  ميكن   .63
العديد  الرغم من حماولة  املنظمة غري احلكومية،95 على  عاملي ملاهية 
العري�ضة  اخلطوط  حتديد  ال�ضلة  ذات  والإقليمية  الدولية  الوثائق  من 
اأوروبا  جمل�ص  تو�ضيات  ي�ضمل  وهذا  املنظمات.  هذه  عليه  تنطوي  ملا 
تن�ص  التي  اأوروبا  احلكومية يف  للمنظمات غري  القانوين  الو�ضع  ب�ضاأن 
طوعية  منظمات  اأو  »هيئات  هي  احلكومية  غري  املنظمات  اأن  على 
الأ�ضا�ص  الربحية يف  اأن�ضئت لتحقيق الأهداف غري  ذاتي  تتمتع بحكم 
ال�ضيا�ضية.96  الأحزاب  ت�ضمل  ول  اأع�ضائها«،  اأو  مبوؤ�ض�ضيها  اخلا�ضة 
اأو  الهيئات  »ت�ضمل  احلكومية  غري  املنظمات  باأن  التو�ضيات  وت�ضيف 
من  وجمموعات  اعتباريون(  اأو  )طبيعيون  اأفراد  اأن�ضاأها  التي  املنظمات 
هوؤلء الأ�ضخا�ص«.97 ولأغرا�ص هذه املبادئ التوجيهية، ل تندرج املنظمات 
غري احلكومية غري القائمة على الع�ضوية اأو التي لي�ص لها موؤ�ض�ضون 

متعددون حتت تعريف اجلمعية. 

اجلمعيات الأخرى 

واملنظمات  املوؤ�ض�ضات98  مثل  اجلمعيات،  من  معينة  اأنواع  تخ�ضع  قد   .64
التي تركز على متكني املراأة واملنظمات املعنية بتعزيز حقوق الأقليات و/
اأو الفئات امل�ضت�ضعفة ومنظمات ال�ضباب والأطفال واملنظمات البيئية 
هذه  مثل  تقر  وقد  القانون.  يف  خا�ضة  لأحكام  الإ�ضكان،  وجمعيات 
يجب  وبالتايل  اجلمعيات  لهذه  املختلفة  الحتياجات  اخلا�ضة  الأحكام 
تتما�ضى  اأن  ويجب  عرقلتها.  ولي�ص  عملياتها  ت�ضهيل  اإلى  تهدف  اأن 
الأحكام التي تف�ضل اأنواًعا معينة من اجلمعيات مع مبادئ امل�ضاواة يف 

املعاملة وعدم التمييز.

95 انظر اأي�ًضا جمل�ص اأوروبا، »املبادئ الأ�ضا�ضية ب�ضاأن و�ضع املنظمات غري احلكومية يف اأوروبا«، �ضرتا�ضبورغ، 13 نوفمرب 2002، والتي 
تن�ص على اأنه » ل يوجد هناك تعريف عام للمنظمة غري احلكومية يف القانون الدويل واأن امل�ضطلح يغطي عددا متنوعا للغاية من 
الهيئات يف الدول الأع�ضاء. وجتدر الإ�ضارة اإلى املمار�ضات املختلفة املتبعة يف كل دولة، وخا�ضة ما يتعلق بال�ضكل الذي يجب اأن تتخذه 
املنظمة غري احلكومية حتى يتم منحها ال�ضخ�ضية العتبارية اأو لتتلقى خمتلف اأنواع املميزات. وتوجد بع�ص اجلمعيات غري احلكومية 
وال�ضناديق، على �ضبيل املثال يف دول معينة. ويتنوع جمال عمل املنظمات غري احلكومية اأي�ًضا ب�ضورة كبرية، لأنها ت�ضم هيئات حملية 
�ضغرية بها عدد حمدود من الأع�ضاء، مثل نادي ال�ضطرجن يف قرية على �ضبيل املثال، وجمعيات دولية معروفة على م�ضتوى العامل، 

مثل بع�ص املنظمات التي تعمل يف جمال الدفاع عن حقوق الإن�ضان والرتويج لها«.
غري  للمنظمات  القانوين  الو�ضع  ب�ضاأن  الأع�ضاء  الدول  اإلى  الوزراء  جلنة  من  96 جمل�ص اأوروبا، التو�ضيةCM/Rec)2007(14املقدمة 

احلكومية يف اأوروبا، 10 اأكتوبر 2007، “املبادئ الأ�ضا�ضية”، الفقرة 1.
97 نف�ص املرجع ال�ضابق، الفقرة 2.

98 املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، Özbek واآخرون �ضد تركيا )طلب رقم 35570/02، 6 اأكتوبر 2009(، الفقرات 35-34 و38.
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تخ�ضع اجلمعيات الع�ضكرية اأي�ًضا يف كثري من الأحيان لأحكام خا�ضة   .65
والتي، على عك�ص ما �ضبق، تعمل على تقييد عملياتها عادة لأ�ضباب 
تكوين  حرية  احلق يف  احرتام  ينبغي  ذلك،  ومع  القومي.  بالأمن  تتعلق 
اجلمعيات ت�ضم اأفراد ع�ضكريني بغ�ص النظر عن بع�ص القيود امل�ضموح 

بها.99
 

احلقوق الأخرى ذات ال�سلة

على الرغم من اأن احلق يف حرية تكوين اجلمعيات يعد احلق الأ�ضا�ضي   .66
احلقوق  تاأمني  عملية  اأن  اإل  التوجيهية،  املبادئ  هذه  عليه  تركز  الذي 
واعتماد  �ضياغة  بعملية  ال�ضلة  وثيقة  اأي�ًضا  تعترب  الأخرى  املتداخلة 

وتنفيذ الت�رشيعات املتعلقة بحرية تكوين اجلمعيات.

وت�ضمل احلقوق ذات ال�ضلة، ب�ضكل خا�ص وغري ح�رشي، احلق يف حرية   .67
الدين  حرية  يف  واحلق  ال�ضلمي  التجمع  حرية  يف  واحلق  والراأي  التعبري 
واحلق يف  امللكية  واحلق يف  للتمييز  التعر�ص  واحلق يف عدم  املعتقد  اأو 
التنقل  حرية  واحلق يف  العادلة  املحاكمة  واحلق يف  الفعال  النت�ضاف 
واحلق يف اخل�ضو�ضية وحماية البيانات اإلى جانب حق اأع�ضاء النقابات 
واجلمعيات  الأفراد  احلقوق كال من  وتخ�ص هذه  الإ�رشاب.  العمالية يف 
باعتبارها كيانات. وينبغي اأي�ًضا مراعاة �ضمان وحماية هذه احلقوق عند 

�ضياغة الت�رشيعات التي تتعلق بحرية تكوين اجلمعيات.

الدميقراطية  للمراقبة  الإن�ضان ومركز جنيف  الدميقراطية وحقوق  املوؤ�ض�ضات  اأوروبا / مكتب  والتعاون يف  الأمن  انظر منظمة   99
الدميقراطية  املوؤ�ض�ضات  )وار�ضو: مكتب  امل�ضلحة  القوات  الأ�ضا�ضية لطاقم  الإن�ضان واحلريات  امل�ضلحة، كتيب حول حقوق  للقوات 

وحقوق الإن�ضان، 2008(، ال�ضفحات 65-73.

الق�صم الفرعي 1 
هة املبادئ املوِجّ

املبداأ الأول: قرينة ل�سالح م�رشوعية تكوين
                    اجلمعيات واأهدافها واأن�سطتها

وم�رشوعية  اجلمعيات  تكوين  ل�ضالح  قرينة  هناك  تكون  اأن  يجب   .68
تاأ�ضي�ضها واأهدافها وميثاقها واأغرا�ضها واأن�ضطتها.100 وهذا يعني اأنه 
ينبغي على الدولة اأن تفرت�ص اأنه قد مت تاأ�ضي�ص جمعية بطريقة قانونية 
ومنا�ضبة واأن اأن�ضطتها قانونية، حتى يثبت العك�ص. ول يجوز اتخاذ اأي 
تاأ�ضي�ضها  اإذا كانت وثيقة عقد  اإل  اأع�ضائها  اإجراء �ضد جمعية و/اأو 
)مبا يف ذلك املواثيق والأنظمة الأ�ضا�ضية واللوائح( غري قانونية ب�ضكل ل 

لب�ص فيه اأو عند القيام باأن�ضطة غري قانونية حمددة. 

على  الت�رشيع  ين�ص  عندما  حتى  موجودة  القرينة  هذه  تكون  اأن  يجب   .69
�رشورة الوفاء ببع�ص املتطلبات مثل اإجراءات الت�ضجيل من اأجل تاأ�ضي�ص 
اجلمعية. ومع ذلك من املهم اأن نتذكر اأنه ميكن لأي جمعية غري م�ضجلة 
اأن ت�ضتفيد اأي�ًضا من احلماية املخولة مبوجب املادة 22 من العهد الدويل 
الأوروبية  التفاقية  من   11 واملادة  وال�ضيا�ضية  املدنية  باحلقوق  اخلا�ص 
حلماية حقوق الإن�ضان، ف�ضال عن ال�ضكوك الدولية والإقليمية الأخرى 

التي جتدد التاأكيد على هذه احلرية.101 

التي  بالطريقة  وتنفيذها  الت�رشيعات  �ضياغة  ينبغي  ذلك،  على  عالوة   .70
اإلى  تلقائيا  تن�ضب  ل  اجلمعية  بع�ضو  اخلا�ضة  الإجراءات  اأن  ت�ضمن 
اجلمعية ككل واأن مثل هذه الأعمال ل توؤثر �ضلبا على وجود اجلمعية اأو 

على م�رشوعية �ضك تاأ�ضي�ضها اأو اأهدافها اأو اأن�ضطتها.102 
100 جلنة البندقية، » راأي حول توافق املادة 1-193 من قانون العقوبات ب�ضاأن حقوق اجلمعيات غري امل�ضجلة يف جمهورية بيالرو�ص مع 
املعايري العاملية حلقوق الإن�ضان »CDL-AD)2011(036، 18 اأكتوبر 2011، الفقرة 89، التي تن�ص على “تذكر جلنة البندقية باأن عدم 
امتثال اجلمعية جلميع عنا�رش التنظيم القانوين املتعلقة بها ل يعنى اأنها غري خمولة للحماية املكفولة عامليا يف اإطار حرية تاأ�ضي�ص 
و28331/95   25088/94 رقم  )الطلبات   ،[GC] فرن�ضا  �ضد  واآخرون   Chassagnou الإن�ضان،  حلقوق  الأوروبية  املحكمة  يف  اجلمعيات. 
»للجمعية«:  امل�ضتقل  املعنى  الإن�ضان  حلقوق  الأوروبية  املحكمة  اأكدت   ،100 الفقرة   ،)1999 اأبريل   29 �ضادر يف  و28443/95، حكم 
»م�ضطلح »اجلمعية« [...] يتمتع مبعنى م�ضتقل؛ وينطوي ت�ضنيف القانون الوطني لهذا امل�ضطلح على قيمة ن�ضبية فقط وميثل 

نقطة بداية فقط«.
101 املقرر اخلا�ص لالأمم املتحدة املعني باحلق يف حرية التجمع ال�ضلمي وتكوين اجلمعيات، التقرير املرفوع اإلى جمل�ص حقوق الإن�ضان 
A/ التابع لالأمم املتحدة )اأف�ضل املمار�ضات التي تعزز وحتمي احلق يف حرية التجمع ال�ضلمي وتكوين اجلمعيات(، وثيقة الأمم املتحدة
http://www.ohchr.org/documents/hrbodies/hrcouncil/regularsession/session20/ ،96 مايو 2012، الفقرة HRC/20/27، 21

.a-hrc-20-27_en.pdf
102 انظر، على �ضبيل املثال، ال�ضتنتاج اأن احلل مل يكن متنا�ضبا عندما اعتمد على مالحظات لزعيم �ضابق حلزب �ضيا�ضي يف املحكمة 
الأوروبية حلقوق الإن�ضان، Dicle بالنيابة عن )احلزب الدميقراطي( �ضد تركيا )طلب رقم 25141/94، حكم �ضادر يف 10 دي�ضمرب 2002(، 
ظروف  بكامله يف  للحزب  تعزى  اأن  ميكن  �ضيا�ضي  حزب  باأع�ضاء  اخلا�ضة  والت�رشيحات  الأعمال  فاإن  اأخرى،  ناحية  ومن   .64 الفقرة 
خا�ضة متت درا�ضتها يف املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، حزب الرفاه واآخرون �ضد تركيا [GC] )الطلبات رقم 41340/89 و41342/98 

و41343/98 و41344/98، حكم �ضادر يف 13 فرباير 2003(، الفقرات 101-103.
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املبداأ الثاين: واجب الدولة جتاه احرتام وحماية وتي�سري ممار�سة احلق يف 
                     حرية تكوين اجلمعيات.

تقع على عاتق الدولة م�ضوؤولية احرتام وحماية وت�ضهيل ممار�ضة احلق يف   .71
حرية تكوين اجلمعيات.

وهذا  واأع�ضائها.  اجلمعيات  وحريات  الدولة يف حقوق  تتدخل  األ  يجب   .72
يعني اأن الدولة عليها اللتزام باحرتام هذه احلقوق واحلريات الأ�ضا�ضية. 
يف  اجلمعيات  تكوين  حرية  يف  للحق  الأ�ضا�ضي  الهدف  يتمثل  وبينما 
حماية اجلمعيات واأع�ضائها من تدخل الدولة، اإل اأن الأخرية هي امل�ضوؤولة 
عن انتهاكات هذا احلق عندما يحدث التعدي نتيجة لإخفاقها يف حماية 

احلق يف القانون املحلي ويف املمار�ضة. 

عالوة على ذلك، يقع على الدولة التزام اإيجابي ب�ضاأن �ضن الت�رشيعات و/  .73
اأو تنفيذ املمار�ضات اخلا�ضة بحماية احلق يف حرية تكوين اجلمعيات �ضد 
تدخل اجلهات الفاعلة غري احلكومية بالإ�ضافة اإلى امتناعها عن التدخل 
بذاتها. وميتد هذا املبداأ لي�ضمل اخلروقات التي يرتكبها الأفراد الذين كان 

باإمكان الدولة اأو من واجبها منعهم.

ي�ضمل اللتزام الإيجابي الواقع على الدولة لتي�ضري ممار�ضة احلق يف حرية   .74
تكوين اجلمعيات، خلق بيئة مواتية ت�ضتطيع اجلمعيات الر�ضمية وغري 
الر�ضمية اأن تن�ضاأ وتعمل داخلها. وميكن لذلك اأن ي�ضمل اللتزام باتخاذ 
اأو  الأ�ضخا�ص  تواجه بع�ص  للتغلب على حتديات معينة  اإيجابية  تدابري 
اجلماعات بعينها من قبيل ال�ضعوب الأ�ضلية والأقليات والأ�ضخا�ص ذوي 
بتكوين  خا�ضة  جلهود  بذلهم  خالل  وذلك  وال�ضباب،  والن�ضاء  الإعاقة 
اآمنة  بيئة  خللق  جهودهم  يف  اجلن�ضاين  املنظور  ودمج  اجلمعيات103 

ومواتية.104 

كما يعني ذلك اأنه يجب اأن ي�ضعى الت�رشيع اإلى تب�ضيط جميع ال�رشوط   .75
والإجراءات املتعلقة بالأن�ضطة املختلفة للجمعيات. والأهم من ذلك هو 
اأن خلق بيئة مواتية يتطلب اأي�ًضا قيام الدولة بتوفري اإمكانية الولوج 

اإلى املوارد وال�ضماح للجمعيات بطلب املوارد وتلقيها وا�ضتخدامها. 

103 جلنة الأمم املتحدة حلقوق الإن�ضان، التعليق العام رقم 25: املادة 25 )امل�ضاركة يف ال�ضوؤون العامة واحلق يف الت�ضويت(، 12 يوليو 
CCPR/C/21/Rev.1/Add.7 ،1996، فقرة 12. انظر اأي�ًضا املقرر اخلا�ص لالأمم املتحدة املعني باحلق يف حرية التجمع ال�ضلمي وتكوين 
اجلمعيات، التقرير املرفوع اإلى جمل�ص حقوق الإن�ضان التابع لالأمم املتحدة )التهديدات اخلا�ضة باحلق يف حرية التجمع ال�ضلمي وتكوين 

اجلمعيات للمجموعات الأكرث عر�ضة للخطر(، وثيقة الأمم املتحدة A/HRC/26/29، 14 اأبريل 2014، الفقرة 56،
.http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session26/Documents/A_HRC_26_29_ENG.DOC 

104 فيما يتعلق حتديدا بالتمييز والعنف الهيكلي واملنهجي الذي يواجهه املدافعون عن حقوق املراأة من كافة الأعمار، انظر اجلمعية 
العامة لالأمم املتحدة، القرار 68/181، دي�ضمرب 2013، الفقرة 5.  

املبداأ الثالث: حرية التاأ�سي�ص والع�سوية

املوطنني  وغري  واملواطنني  والعتباريني  الطبيعيني  الأ�ضخا�ص  جلميع   .76
اجلمعيات،  اإن�ضاء  يف  احلرية  الأ�ضخا�ص  هوؤلء  ت�ضم  التي  والفئات 
اأو  اأن ين�ضئوا جمعية  اأو بدونها. ويجوز لالأ�ضخا�ص  ب�ضخ�ضية قانونية 
وين�ضموا اإلى ع�ضوية اأي جمعية. كما يجوز اأن تخدم اجلمعية امل�ضالح 
اأو تخدم م�ضالح اجلمهور بوجه عام،  واأع�ضائها  امل�ضرتكة ملوؤ�ض�ضيها 
بع�ضوية  تتعلق  ت�رشيعية  تدابري  توجد  وحيثما  منه.  معني  قطاع  اأو 
الأ�ضخا�ص  جلميع  اأن  بو�ضوح  التدابري  هذه  تذكر  اأن  ينبغي  اجلمعيات، 

احلرية يف تكوين اجلمعيات والن�ضمام اإليها ومغادرتها. 

اجلمعيات  اإن�ضاء  على  القدرة  حتكم  التي  بها  امل�ضموح  القيود  تُعد   .77
حمدودة النطاق ويجوز فر�ضها ب�ضاأن الأطفال واملوظفني العموميني - 
مبا يف ذلك عنا�رش ال�رشطة واجلي�ص - وغري املواطنني )وتتم مناق�ضة ذلك 
مبزيد من التفا�ضيل اأدناه، �ضمن الق�ضم “ج”، الق�ضم الفرعي 2 [ب] من 

هذه املبادئ التوجيهية(. 

ل تُعد ال�ضخ�ضية القانونية �رشطا م�ضبقا لإن�ضاء اجلمعيات، وينبغي اأن   .78
يكون قرار ال�ضعي اأو عدم ال�ضعي للح�ضول على ال�ضخ�ضية القانونية 
مرتوًكا لتقدير اجلمعية. ومع ذلك، قد تتطلب الت�رشيعات وجود اتفاق بني 
اجلمعية  تلك  ت�ضعى  وحينما  لتاأ�ضي�ص جمعية،  الأقل  �ضخ�ضني على 
للح�ضول، باختيارها، على ال�ضخ�ضية القانونية، قد تكون هناك �رشورة 

لأن حت�ضل اجلمعية على بع�ص الوثائق التاأ�ضي�ضية. 

ينبغي اأن تتمتع اجلمعيات باحلرية يف حتديد ع�ضويتها، وفًقا ملبداأ عدم   .79
التمييز )املبني اأدناه(، وقواعدها اخلا�ضة. 

اإلى  اأو عدم النتماء  ال�ضخ�ص حرا يف اختيار النتماء  اأن يكون  ينبغي   .80
جمعية ما.105 ويعني هذا املبداأ اأي�ًضا اأن لل�ضخ�ص احلرية يف اختيار اأي 

منظمة يرغب يف النتماء اإليها، وله احلرية يف تاأ�ضي�ص جمعيته.106

اإلى  النتماء  على  عموًما  الأفراد  اإكراه  عدم  كذلك  ينبغي  عليه،  بناء   .81
جمعية.107 وقد جدد جمل�ص حقوق الإن�ضان التابع لالأمم املتحدة التاأكيد 

105 انظر اأي�ًضا الإعالن العاملي حلقوق الإن�ضان، املادة 20 )2(، وحمكمة البلدان الأمريكية حلقوق الإن�ضان، Baena Ricardo واآخرون �ضد 
رقم 104، الفقرة 159. بنما، بتاريخ 28 نوفمرب عام 2003، ال�ضل�ضلة “ج” 

 CDL-AD)2011(035، اأذربيجان مع معايري حقوق الإن�ضان«،  106 جلنة البندقية، » راأي حول توافق ت�رشيع املنظمات غري احلكومية يف 
ت�ضمل حرية تكوين اجلمعيات احلق يف تاأ�ضي�ص اجلمعيات والن�ضمام اإلى اجلمعيات  19 اأكتوبر 2011، الفقرة 42، التي تن�ص على اأن “ 
القائمة واأن تقوم اجلمعية باأداء وظيفتها دون اأي تدخل غري قانوين من الدولة اأو من اأ�ضخا�ص اآخرين. وتنطوي حرية تكوين اجلمعيات 
على كل من احلق الإيجابي يف الن�ضمام اإلى اجلمعيات ويف ت�ضكيلها واحلق ال�ضلبي يف عدم التعر�ص لالإجبار على الن�ضمام اإلى اأي 

جمعية اأن�ضئت وفقا للقانون املدين “.
107 انظر اأي�ًضا، الإعالن العاملي حلقوق الإن�ضان، املادة 20)2(.
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ويف   108.« اإلى جمعية  النتماء  على  �ضخ�ص  اإكراه  يجوز  ل   « اأنه  على 
معينة  جمعيات  اإلى  النتماء  على  الإكراه  يتعار�ص  ل  احلالت،  بع�ص 
التجارية،  والغرف  اأخرى  مهنية  وجمعيات  نقابة  املثال،  �ضبيل  على   -
بع�ص  يف  احلال  هو  كما   - الطالبية  والحتادات  الإ�ضكان  وجمعيات 
البلدان، مع احلق يف حرية تكوين اجلمعيات. ويرجع ذلك اإلى الهدف الذي 
يخدمه هذا الإكراه على النتماء، وعدم وجود اأي حظر على الأع�ضاء يف 
ت�ضكيل كيان خا�ص بهم.109 ومع ذلك، ل ت�ضمل هذه املبادئ التوجيهية 
الكيانات املذكورة، لأنها ل متتثل ل�رشط الطوعية وال�ضتقالل عن الدولة. 
املثال، يتم تفادي م�ضكلة  الوليات الق�ضائية، على �ضبيل  ويف بع�ص 
اأع�ضاًء  اأن ي�ضبحوا  يرف�ضون  الذين  لالأفراد  ال�ضماح  الإكراه من خالل 
يف النقابات العمالية، مع التمتع باملزايا النقابية، باأن يدفعوا جزءا من 
الر�ضوم خم�ض�ص لالأن�ضطة املتعلقة بالأجور وظروف العمل يف مكان 
العمل.110 ول يغطي هذا املبلغ اجلزء املخ�ض�ص من امل�ضتحقات لالأن�ضطة 
الفكرية من قبيل ت�ضكيل جمموعات ال�ضغط اأو دعم انتخاب املوظفني 

العموميني اأو معاجلة الق�ضايا العامة خارج مكان عملهم املبا�رش. 

بغ�ص النظر عن احلالت املحدودة امل�ضار اإليها اأعاله، يجوز الإكراه على   .82
اجتماعية  فيها حاجة  تكون  التي  احلالت  اإلى جمعية ما يف  النتماء 
تناق�ًضا  اأهداف اجلمعية  تناق�ص  اأي�ًضا حتى عند  ُملِحة. وينطبق هذا 
توفر  �رشيطة  اإليها،  النتماء  على  املكرهني  اأولئك  قناعات  مع  جوهريا 
اأقل  بديل  وجود  وعدم  الع�ضوية  اإلغاء  على  للقدرة  معقولة  اإمكانية 
اعتبار  املحتمل  غري  من  ذلك،  ومع  املن�ضود.111  الهدف  لتحقيق  تقييًدا 
الإكراه على النتماء اإلى نقابة عمالية �رشوريا للتمتع الفعلي باحلريات 
النقابية، حتى عندما ل يكون هناك اعرتا�ص فل�ضفي على الع�ضوية يف 

النقابة املعنية.112 وعموًما، مل يعترب اأي اإكراه على النتماء اإلى 

108 جمل�ص الأمم املتحدة حلقوق الإن�ضان، القرار رقم 15/21 ب�ضاأن احلق يف حرية التجمع ال�ضلمي وتكوين اجلمعيات، 17 يونيو 2011، 
الذي مت اإقراره بت�ضويت م�ضجل بعدد 21 �ضوتا مقابل 5 اأ�ضوات وامتناع 19 عن الت�ضويت. انظر اأي�ًضا، الإعالن العاملي حلقوق الإن�ضان، 

املادة 20)2(.
109 انظر، على �ضبيل املثال، املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، Compte، Le Leuven Van و Meyere De �ضد بلجيكا، )الطلبات رقم 
6878/75 7238/75، احلكم ال�ضادر بتاريخ 23 يونيو 1981( وLangborger �ضد ال�ضويد )الطلب رقم 11179/84، بتاريخ 22 يونيو 1989(، 

وجلنة الأمم املتحدة املعنية بحقوق الإن�ضان، Wallman واآخرون �ضد النم�ضا، )وثيقة رقم 1002/2001، بتاريخ 1 اأبريل 2004(.
 433U.S.915، 97S.Ct.2989 )23 ،ضد جمل�ص التعليم يف ديرتويت� Abood ،110 انظر، على �ضبيل املثال، يف الوليات املتحدة الأمريكية

مايو 1977(.
111 انظر املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، Chassagnou واآخرون �ضد فرن�ضا [GC]، )الطلبات رقم 25088/94 و28331/95 و28443/95، 
حكم �ضادر يف 29 اأبريل 1999(، واملحكمة الأوروبية، A.S.P.A.S. وLasgrezas �ضد فرن�ضا )طلب رقم 29953/08، حكم �ضادر يف 22 

�ضبتمرب 2011(، الفقرات 52-57.
112 انظر املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان،Sørensen و Rasmussen �ضد الدمنارك [GC]، )الطلبان رقم 52562/99 و52620/99، حكم 
�ضادر يف 11 يناير 2006(. ويرجى املالحظة اأنه من وجهة نظر الهيئات الإ�رشافية ملنظمة العمل الدولية، ت�ضمح اتفاقيات منظمة 
العمل الدولية لكل دولة اأن تقرر ما اإذا كان من املنا�ضب اأن ت�ضمن حق العمال يف عدم الن�ضمام اإلى منظمة مهنية، اأو من ناحية 
اأخرى، اأن تاأذن با�ضتخدام بنود ال�ضمان اخلا�ضة بالنقابات يف املمار�ضة الفعلية، واأن تنظم ا�ضتخدام تلك البنود، عند اللزوم. وال�رشوط 
الوحيدة التي تفر�ضها الهيئات الإ�رشافية ملنظمة العمل الدولية هي اأن تكون هذه البنود ناجتة عن املفاو�ضات احلرة بني منظمات 
على الأ�ضخا�ص  العمال واأ�ضحاب العمل مبا يف ذلك اأ�ضحاب العمل من القطاع العام، واأنها متتنع عن فر�ص “�رشوط غري معقولة” 

الذين يطلبون هذه الع�ضوية، يف احلالة التي ميكن اعتبار هذه ال�رشوط متيزية.

جمعية ما نا�ضئا كنتيجة غري مبا�رشة للمزايا امل�ضتمدة من الع�ضوية اأو   
الأن�ضطة النقابية امل�رشوعة كانتهاك لالتفاقية الأوروبية حلماية حقوق 

الإن�ضان.113

د�صتور جمهورية اآي�صلندا )17 يونيو 1994(

املادة 74
)...(

ل يجوز اإكراه اأي اأحد على الن�ضمام اإلى ع�ضوية اأي جمعية. ومع ذلك 
يجوز اأن تكون ع�ضوية اجلمعية اإلزامية مبوجب القانون اإذا كان ذلك �رشوريا 
من اأجل متكني اجلمعية من اأداء وظائفها للم�ضلحة العامة اأو من اأجل 

حقوق الآخرين.
)...(

اأن تعاقب ب�ضكل مبا�رش  اأحكام يجوز  األ حتتوي الت�رشيعات على  يجب   .83
اإلى جمعية.  النتماء  عدم  اأو  النتماء  بتهمة  اأ�ضخا�ًضا  مبا�رش  غري  اأو 
يرغب  ل  الذي  ال�ضخ�ص  اأن  للع�ضوية114  الطوعي  بالطابع  واملق�ضود 
�ضلبية  لعواقب  يتعر�ص  األ  يجب  معينة  جمعية  اإلى  الن�ضمام  يف 
نتيجة لهذا القرار.115 وباملثل، ينبغي األ توؤدي الع�ضوية يف جمعية ما 
الإن�ضان  حلقوق  الأوروبية  املحكمة  وجدت  وهكذا  �ضلبية.  عواقب  اإلى 
يف ق�ضية ال�ضيدة فوكت )Vogt( التي اأقامتها �ضد حكومة اأملانيا116 
اأو  اأي فرد  انتهاًكا للحق يف حرية تكوين اجلمعيات وذلك عند معاقبة 
م�ضايقته اأو جمازاته اأو التعامل معه ب�ضكل �ضلبي ب�ضبب ع�ضويته 

يف جمعية ما. 

الثالثة  الأطراف  اأو  الدولة  تقدمها  التي  املالية  احلوافز  تكون  اأن  ميكن   .84
لدعم وجود اجلمعيات وازدهارها مفيدة ولها ما يربرها. ويف الوقت نف�ضه، 
قد يوؤثر ا�ضتخدامها كعائق للع�ضوية على الطابع الطوعي للحق يف 
حرية تكوين اجلمعيات117 وي�ضكل خرًقا ملبداأ امل�ضاواة يف املعاملة. ولذلك، 
ينبغي اأن يوؤخذ تاأثريها العملي يف العتبار عند و�ضع اأي من هذه احلوافز 

املالية اأو تنفيذها.
113 انظر اللجنة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، �ص �ضد هولندا )طلب رقم 2290/64، القرار ال�ضادر بتاريخ 6 فرباير 1967(؛ املحكمة الأوروبية 
حلقوق الإن�ضان، SigurdurA.Sigurjónsson�ضد اآي�ضلندا )طلب رقم 16130/90، حكم �ضادر يف 30 يونيو 1993(؛ واملحكمة الأوروبية 
حلقوق الإن�ضان، Gustafsson�ضد ال�ضويد )طلب رقم 15773/89، حكم �ضادر يف 25 اأبريل 1996(. ويف الوليات املتحدة ميكن اأن يجرب 
القانون غري الأع�ضاء على المتثال للتزامات معينة مثل دفع امل�ضتحقات وفًقا لعقد املن�ضاأة النقابية وذلك ملنع املنتفعني باملجان، 

بدلً من الع�ضوية الإجبارية على هذا النحو.
114 انظر املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، Chassagnou واآخرون �ضد فرن�ضا [GC]، )الطلبات رقم 25088/94 و28331/95 و28443/95، 

حكم �ضادر يف 29 اأبريل 1999(.
115 انظر جلنة الأمم املتحدة املعنية بحقوق الإن�ضان، Gauthier �ضد كندا، )اإخطار رقم 633/95، بتاريخ 5 مايو 1999(.

الفقرات   ،)1995 26 �ضبتمرب  17851/91، حكم �ضادر يف  رقم  [GC] )طلب  اأملانيا  Vogt�ضد  116 املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، 
61-57 و66-68. 

117 املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، ويل�ضون، الحتاد الوطني لل�ضحفيني واآخرون �ضد اململكة املتحدة )طلبات رقم  30668/96 
و30671/96 و30678/96، حكم �ضادر يف 2 يوليو 2002( حيث متت مراعاة الت�رشيعات التي ت�ضمح لأ�ضحاب العمل با�ضتخدام احلوافز 
املالية حلث املوظفني على التنازل عن احلقوق النقابية انتهاكا للمادة 11 من التفاقية الأوروبية حلماية حقوق الإن�ضان، لأنها يف الواقع 

حتبط قدرة النقابة على ال�ضعي حلماية اأع�ضائها. 
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وينبغي اأي�ًضا حماية حق اجلمعيات يف حتديد قواعد ع�ضويتها.118 ويجوز   .85
اأع�ضائها، طاملا  توافرها يف  اأن حتدد متطلبات خا�ضة يجب  للجمعية 
يحق لأولئك الذين ل يلبون تلك املتطلبات بالنحو املحدد ول ميكنهم اأن 

يكونوا اأع�ضاًء يف اجلمعية، اإن�ضاء جمعية من اختيارهم.
 

املبداأ الرابع: احلرية يف حتديد الأهداف والأن�سطة مبا يف ذلك
                      نطاق العمليات

جمعياتهم.  واأن�ضطة  اأهداف  حتديد  يف  احلرية  والأع�ضاء  للموؤ�ض�ضني   .86
وهذا ي�ضمل اإقرار د�ضاتريهم وقواعدهم اخلا�ضة وحتديد هيكلهم الإداري 

الداخلي وانتخاب جمال�ضهم وممثليهم.  

مبوجب ال�رشط املفرو�ص على جني الأرباح املو�ضح اأعاله، ينبغي اأن تكون   .87
بكافة  والقيام  الأهداف  جميع  لتحقيق  ال�ضعي  على  قادرة  اجلمعيات 
الأن�ضطة املتاحة لالأفراد الذين يعملون مبفردهم. وعالوة على ذلك، يجب 
األ تَفر�ص الت�رشيعات املتعلقة باجلمعيات اأو تقيد الأهداف والأن�ضطة 
التي ترغب اجلمعيات يف الو�ضول اإليها والقيام بها، مبا يف ذلك من خالل 
توفري قائمة مقيدة من الأهداف اأو الأن�ضطة امل�ضموح بها اأو من خالل 

تف�ضري �ضيق للت�رشيعات املتعلقة باأهداف واأن�ضطة اجلمعيات.

مع ذلك، يجوز، مع الأخذ يف العتبار اأن احلق يف حرية تكوين اجلمعيات   .88
لي�ص حقا مطلًقا، ال�ضماح ببع�ص القيود على هذا املبداأ العام طاملا 
اتفقت مع املعايري الدولية حلقوق الإن�ضان. ولذلك، يجب اأن ين�ص القانون 
دائًما على اأي قيد من هذا القبيل، واأن يكون لهذا القيد هدف م�رشوع 
و�رشوري يف جمتمع دميقراطي ما )انظر املبداأ التا�ضع(. وما يُعترب هدفا اأو 
ن�ضاطا “غري قانوين” يجب درا�ضته وتقييمه ا�ضتنادًا اإلى املعايري الدولية 
تروج  التي  املنظمات  حظر  ميكن  املثال،  �ضبيل  فعلى  الإن�ضان.  حلقوق 
دعاية حلرب اأو حتر�ص على الكراهية القومية اأو العن�رشية اأو الدينية، اإذا  

الإطفاء  ورجال  القاطرات  الإن�ضان، جمعية مهند�ضي  الأوروبية حلقوق  املحكمة  انظر  العمالية،  النقابات  حالة  ويف    118
)ASLEF( �ضد اململكة املتحدة )طلب رقم 11002/05، حكم �ضادر يف 27 فرباير 2007(، الفقرة 39.

كان هذا ي�ضكل حتري�ًضا على التمييز اأو العداء اأو العنف.119 ومن ناحية   
تهديًدا غري  باعتباره  الأقلية  وعي  تعزيز  التعامل مع  اأخرى، يجب عدم 
قانوين لل�ضالمة الإقليمية للدولة.120 وهكذا، فاإن جمرد قيام الت�رشيعات 
الوطنية اأو ال�ضلطات الإدارية بو�ضم هدف اأو غاية اأو ن�ضاط معني باأنه 
‹غري قانوين‹ ل يرقى تلقائيًا اإلى حد فر�ص قيد مربَّر على �ضعي اجلمعية 

لتحقيقه اأو القيام به. 

يحق للجمعيات الت�ضجيع على اإجراء تغيريات على القانون اأو النظام   .89
الد�ضتوري طاملا اأنها تفعل ذلك من خالل ا�ضتخدام الو�ضائل ال�ضلمية 
حلقوق  الأوروبية  املحكمة  وذكرت  التعبري.  حرية  يف  حقها  ممار�ضة  يف 
الإن�ضان اأنه “على الرغم من دورها امل�ضتقل وجمالها املحدد للتطبيق، 
حقوق  حلماية  الأوروبية  التفاقية  من   11 املادة  يف  النظر  اأي�ًضا  يجب 
الإن�ضان يف �ضوء املادة 10 من التفاقية الأوروبية حلماية حقوق الإن�ضان. 
وتُعد حماية الآراء وحرية التعبري عنها اأحد اأهداف حرية التجمع وتكوين 
اجلمعيات على النحو املن�ضو�ص عليه يف املادة 11 من التفاقية الأوروبية 
حلماية حقوق الإن�ضان.121 وتطبق حرية التعبري بالنحو املن�ضو�ص عليه 
الإن�ضان، مع مراعاة  الأوروبية حلماية حقوق  10 من التفاقية  املادة  يف 
الفقرة 2، لي�ص فقط على املعلومات اأو الأفكار التي يتم تلقيها ب�ضكل 
اإيجابي اأو اعتبارها غري موؤذية اأو النظر اإليها بال مبالة، ولكن اأي�ًضا على 

تلك التي ت�ضبب »اإ�ضاءة اأو �ضدمة اأو اإزعاج«.122

ت�ضجع  اأنها  ملجرد  جمعية  معاقبة  اأو  حل  اأو  حظر  عدم  ينبغي  لذلك    .90
ب�ضكل �ضلمي على اإجراء تغيري يف القانون اأو النظام الد�ضتوري.123 ومع 

ذلك، فمن ال�رشوري اأن تتفق كل من الو�ضائل امل�ضتخدمة يف حتقيق 

119 انظر اأي�ًضا املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، Vona �ضد املجر )طلب رقم 35943/10، حكم �ضادر يف 9 يوليو 2013(، الفقرة 55. 
واجلمعية العامة لالأمم املتحدة، التفاقية الدولية للق�ضاء على جميع اأ�ضكال التمييز العن�رشي، 21 دي�ضمرب عام 1965، الأمم املتحدة، 
�ضل�ضلة املعاهدات، املجلد 993 �ضفحة 3 )امل�ضار اإليها فيما بعد با�ضم: التفاقية الدولية لالأمم املتحدة ب�ضاأن الق�ضاء على جميع 
اأ�ضكال التمييز العن�رشي، املادة http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx< ،4<، التي تن�ص على اأنه 
»ت�ضجب الدول الأطراف جميع الدعايات واملنظمات القائمة على اأفكار اأو نظريات تفوق اأي عرق اأو اأي جماعة من لون واحد اأو اأ�ضل 
عرقي واحد اأو التي حتاول تربير اأو ترويج الكراهية والتمييز العن�رشي باأي �ضكل من الأ�ضكال، وتتعهد باتخاذ التدابري الفورية الإيجابية 
التي تهدف اإلى الق�ضاء على جميع اأ�ضكال التحري�ص اأو الأفعال اخلا�ضة مبثل هذا التمييز مبا يحقق هذه الغاية، مع اإيالء العتبار 
الواجب للمبادئ الواردة يف الإعالن العاملي حلقوق الإن�ضان واحلقوق املن�ضو�ص عليها �رشاحة يف املادة 4 من هذه التفاقية وتقوم، من بني 
اأمور اأخرى، مبا يلي: [...] )ب( اإعالن عدم �رشعية وحظر املنظمات وكذلك جميع الأن�ضطة الدعائية املنظمة والأخرى التي ت�ضجع وحتر�ص 
على التمييز العن�رشي، والإقرار باأن ال�ضرتاك يف هذه املنظمات اأو الأن�ضطة مبثابة جرمية يعاقب عليها القانون«. انظر اأي�ًضا التفاقية 
الأوروبية حلماية حقوق الإن�ضان، املادة 17، والعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية، املادة 5 التي تن�ص على اأن »)1( ل �ضئ يف 
هذا العهد يجوز تاأويله على نحو يفيد بتخويل اأية دولة اأو جماعة اأو فرد اأي حق يف القيام باأي ن�ضاط اأو فعل يهدف اإلى هدم اأي من 
احلقوق واحلريات املعرتف بها يف هذا العهد اأو اإلى تقييدها اإلى حد اأكرب من املن�ضو�ص عليه يف هذا العهد »واملادة 20 التي تن�ص على 
اأن« 1. يحظر اأي دعاية للحرب مبوجب القانون . 2. يحظر، مبوجب القانون، اأي دعوة اإلى الكراهية القومية اأو العن�رشية اأو الدينية والتي 
ت�ضكل حتري�ًضا على التمييز اأو العداوة اأو العنف ». انظر اأي�ًضا التفاقية الأوروبية حلماية حقوق الإن�ضان، املادة 17 والتي تن�ص على اأن 
»ل �ضئ يف هذا التفاقية يجوز تاأويله على نحو يفيد بتخويل اأي دولة اأو جماعة اأو فرد اأي حق يف القيام باأي ن�ضاط اأو فعل يهدف اإلى 
هدم اأي من احلقوق واحلريات املن�ضو�ص عليها يف هذه التفاقية اأو اإلى تقييدها اإلى حد اأكرب من املن�ضو�ص عليه يف هذا التفاقية ». 
120 املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، Sidiropoulos واآخرون �ضد اليونان )الطلب رقم 26695/95، حكم �ضادر يف 10 يوليو 1998(، 

الفقرة 44.
121 املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، Vona �ضد املجر )الطلب رقم 35943/10، حكم �ضادر يف 9 يوليو 2013(، الفقرة 53؛ Young و 
James و Webster �ضد اململكة املتحدة، )الطلب رقم 7601/76، احلكم ال�ضادر بتاريخ 13 اأغ�ضط�ص 1981(، الفقرة 57؛ وVogt�ضد اأملانيا 

[GC] )الطلب رقم 17851/91، حكم �ضادر يف 26 �ضبتمرب 1995(، الفقرة  64.
122 املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، Vona �ضد املجر )الطلب رقم 35943/10، حكم �ضادر يف 9 يوليو 2013(، الفقرة 53.

123 املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان،Women on Waves �ضد الربتغال )الطلب رقم 31276/05، حكم �ضادر يف 3 فرباير 2009(، 
الفقرتان 41-42.
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هذا التغيري والنتائج الفعلية ملثل هذا التغيري مع املبادئ الدميقراطية   
الأ�ضا�ضية.124 

وينبغي اأن تبداأ ال�ضلطات دائما بافرتا�ص القانونية ول تلجاأ اإلى التكهنات   .91
اأو ت�ضتخل�ص ا�ضتنتاجات مت�رشعة عند تقييم اإمكانية قبول الأهداف 
ا�ضمها  معنى  حتديد  عند  وكذلك  ما  جلمعية  املقرتحة  والأن�ضطة 
وامل�ضطلحات امل�ضتخدمة يف ميثاقها اأو نظامها الأ�ضا�ضي.125 وب�ضكل 
التي  الأن�ضطة  كانت  اإذا  ما  بتحديد  للجمعيات  ال�ضماح  يجب  عام، 
ت�ضطلع بها تقع �ضمن نطاق الأهداف املن�ضو�ص عليها يف ميثاقها اأو 

نظامها الأ�ضا�ضي.

يف النهاية، تعني احلرية يف حتديد نطاق عمليات اجلمعية اأنه يجب اأن   .92
العمل  ترغب يف  كانت  اإذا  ما  ب�ضاأن  التقرير  باإمكانية  اجلمعية  تتمتع 
على امل�ضتوى املحلي، الإقليمي، الوطني اأو الدويل. ويعني هذا اأي�ًضا اأن 
اجلمعية، باعتبارها كيان، يجب اأن تكون قادرة على الن�ضمام اإلى جمعية 

اأخرى اأو احتاد فيدرايل اأو كونفيدرايل �ضواء كانت وطنية اأو دولية.126 

املبداأ اخلام�ص: امل�ساواة يف املعاملة وعدم التمييز

ومت�ضاوٍ.  عادل  ب�ضكل  اجلمعيات  تكوين  بحرية  اجلميع  يتمتع  اأن  يجب   .93
وعند اإدخال لوائح متعلقة بحرية تكوين اجلمعيات، يتعني على ال�ضلطات 
اأو  امليالد،  اأو  العمر،  اأ�ضا�ص  اأي  اأو فرد على  اأي جماعة  التمييز بني  عدم 
اللون، اأو النوع، اأو هوية النوع الجتماعي، اأو الو�ضع ال�ضحي، اأو الهجرة 
اأو و�ضع الإقامة، اأو اللغة، اأو القومية، اأو الأ�ضل العرقي اأو الجتماعي، 
اأو الراأي ال�ضيا�ضي اأو غريه من الآراء، اأو الإعاقة اجل�ضدية اأو العقلية، اأو 

امللكية اأو العرق، اأو الدين اأو املعتقد اأو امليول اجلن�ضي اأو اأي و�ضع اآخر. 

اأن  ويتطلب  املبا�رش  وغري  املبا�رش  التمييز  يحظر  التمييز  عدم  مبداأ  اإن   .94
ويجب  القانون،  اأمام  مت�ضاوية  حماية  على  الأ�ضخا�ص  جميع  يح�ضل 
عدم التمييز �ضد الأ�ضخا�ص نتيجة للتطبيق العملي لأي اإجراء اأو قانون. 
ويجب اأن يكون جميع الأ�ضخا�ص واجلماعات الذين يرغبون يف تاأ�ضي�ص 
جمعية قادرين على القيام بذلك على اأ�ضا�ص امل�ضاواة يف املعاملة اأمام 
القانون و�ضلطات الدولة. وعالوة على ذلك، فاإن مبداأ عدم التمييز يعني 
124 املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، Refah Partisi )حزب الرفاه( واآخرون �ضد تركيا [GC] )الطلبات رقم 41340/98 و 41342/98 
اأوروبا/مكتب املوؤ�ض�ضات  اأي�ًضا منظمة الأمن والتعاون يف  41343/98 و41344/98، واحلكم ال�ضادر بتاريخ 13 فرباير 2003(. انظر  و 
املوؤ�ض�ضات  مكتب  )وار�ضو:  ال�ضيا�ضية  الأحزاب  تنظيم  ب�ضاأن  التوجيهية  املبادئ  البندقية،  وجلنة  الإن�ضان  وحقوق  الدميقراطية 

الدميقراطية وحقوق الإن�ضان، 2011(، الفقرة 93.
125 املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، احلزب ال�ضيوعي الرتكي املتحد �ضد تركيا [GC] )الطلب رقم 19392/92، حكم �ضادر يف 30 

يناير 1998(
126 املقرر اخلا�ص لالأمم املتحدة املعني باحلق يف حرية التجمع ال�ضلمي وتكوين اجلمعيات، التقرير املرفوع اإلى جمل�ص حقوق الإن�ضان 
وثيقة  الأطراف(،  متعددة  املوؤ�ض�ضات  �ضياق  اجلمعيات يف  وتكوين  ال�ضلمي  التجمع  احلرية يف  )ممار�ضة حقوق  املتحدة  لالأمم  التابع 
http://freeassembly.net/wp-content/uploads/2014/10/Multilaterals- ،96 ضبتمرب 2014، الفقرة� A/69/365، 1 الأمم املتحدة

.report-ENG.pdf

قدم  على  اجلمعيات  مع  الدولة  و�ضلطات  الت�رشيع  يتعامل  اأن  اأي�ًضا 
)حيثما  والت�ضجيل  بالتاأ�ضي�ص  املتعلقة  الأنظمة  بخ�ضو�ص  امل�ضاواة 
ينطبق ذلك( والأن�ضطة اخلا�ضة باجلمعيات. وتعد املعاملة التف�ضيلية 
مربر  اأي  هناك  يكن  اإذا مل  متييزية  مبثابة معاملة  املختلفة  للجمعيات 
عالقة  اأو  م�رشوع  ذلك هدف  وراء  يكن  اإذا مل  اأي  ومنا�ضب،  مو�ضوعي 

معقولة من التنا�ضب بني الو�ضائل امل�ضتخدمة والهدف املق�ضود.127

الذين  لالأ�ضخا�ص  اجلمعيات  تكوين  حرية  يف  احلق  يخول  عام،  ب�ضكل   .95
َمن  اختيار  اجلمعيات  اإحدى  اإلى  ينتمون  والذين  اجلمعيات  ي�ضكلون 
ومع  الع�ضوية.  َمن �ضيمنحونهم حق  اأو  اجلمعية معهم  �ضي�ضكلون 
ذلك، يخ�ضع هذا اجلانب من احلق يف تكوين اجلمعيات حلظر التمييز. وعلى 
اأن يكون هناك مربر منا�ضب لأي معاملة تف�ضيلية  النحو، يجب  هذا 
ع�ضويتها  اأو  جمعية  اأي  بت�ضكيل  يتعلق  فيما  لالأ�ضخا�ص  بالن�ضبة 
بناًء على اخل�ضائ�ص اأو الأو�ضاع ال�ضخ�ضية املذكورة اأعاله.128 ويف حال 
اأو امليول اجلن�ضي،  اأو النوع  اأو اللون  املعاملة التف�ضيلية ب�ضبب العرق 

فاإن »الأ�ضباب املقنعة« هي التي قد تربر املعاملة التف�ضيلية.129

مبداأ امل�ضاواة يف املعاملة ل مينع املعاملة التف�ضيلية على اأ�ضا�ص املعايري   .96
املو�ضوعية التي ل عالقة لها بوجهات النظر واملعتقدات. وحيثما كانت 
هناك حاجة تربر دعم بع�ص اجلمعيات، ميكن تزويد تلك اجلمعيات باأنواع 
معينة من املعاملة التف�ضيلية. وي�ضمل ذلك حوافز خا�ضة للمنظمات 
اخلريية اأو دعم من جانب الدولة للجمعيات التي تقوم بطرح �ضيا�ضات 
تعزز امل�ضاواة بني املراأة والرجل اأو بني جماعات الأقلية والأغلبية العرقية. 

املبداأ ال�ساد�ص: حرية التعبري وحرية الراأي
 

والراأي وتعمل  التعبري  تتداخل حرية تكوين اجلمعيات مع ممار�ضة حرية   .97
كقناة من قنواتها.130 وينبغي اأن يكون للجمعيات احلق يف ممار�ضة حرية 
التعبري والراأي فيما يتعلق باأهدافها واأن�ضطتها. ويف هذا ال�ضدد، �رشحت 

جلنة البندقية مبا يلي:

“)...(، ل ت�ضاوي حرية تكوين اجلمعيات دون حرية التعبري اإل القليل اإن مل   
يكن ل �ضيء. لقد كانت ممار�ضة العمال والطالب واملدافعني عن حقوق 
الإن�ضان حلرية تكوين اجلمعيات يف املجتمع دائًما يف جوهر الن�ضال من 
 ،)2012 يونيه   12 ال�ضادر يف  احلكم   ،9106/06 رقم  )الطلب  مولدوفا  �ضد   Genderdoc-M ،127 املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان

الفقرة 50.
128انظر، املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، Willis�ضد اململكة املتحدة )الطلب رقم 36042/97، احلكم ال�ضادر يف 11 يونيه 2002(، 

الفقرة 48.
129 املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، StaatkundigGereformeerdePartij �ضد هولندا )الطلب رقم 58369/10، قرار �ضادر يف 10 يوليو 

.>}[»http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-112340#}»itemid«:[»001-112340< ،73 2012(، الفقرة
130 املادة 10 من التفاقية الأوروبية حلماية حقوق الإن�ضان واملادة 19 من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية؛ انظر اأي�ًضا 
 CDL-AD)2011(035، 19 الإن�ضان«،  اأذربيجان مع معايري حقوق  املنظمات غري احلكومية يف  توافق ت�رشيع  »راأي حول  البندقية،  جلنة 

اأكتوبر 2011، الفقرة 102.
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يف  وتظل  العامل  اأنحاء  جميع  يف  الإن�ضان  وحقوق  الدميقراطية  اأجل 
جوهر املجتمع عند حتقيق الدميقراطية.”131

يف بع�ص الأحيان، قد ترغب اجلمعيات يف حتقيق اأهداف اأو تقوم باأن�ضطة   .98
مع  تتعار�ص  الواقع  يف  اأو  املجتمع  غالبية  واآراء  اأفكار  مع  تن�ضجم  ل 
يف  التعبري  حرية  تنطوي  بالفعل،  التاأكيد  مت  كما  لكن،  واآرائه.  اأفكاره 
الدميقراطية الن�ضطة اأي�ًضا على التعبري عن الآراء التي قد “تهاجم اأو 
ت�ضدم اأو تزعج” الدولة اأو اأي قطاع من ال�ضكان وذلك وفقا لل�ضوابق 

الق�ضائية احلالية.132 

يرقى  عندما  والراأي  التعبري  حرية  على  املفرو�ضة  القيود  تطبيق  يجوز   .99
التعبري اأو الراأي املعني اإلى الدعوة اإلى الكراهية القومية اأو العن�رشية 
العنف.133  اأو  العداوة  اأو  التمييز  ت�ضكل حتري�ًضا على  والتي  الدينية  اأو 
اإهانة كبرية  اأمثلة حمددة من خطاب الكراهية الذي »قد ميثل  وهناك 
لالأفراد اأو اجلماعات بحيث ل تتمتع مب�ضتوى احلماية املن�ضو�ص عليه يف 
من  الأخرى  لالأ�ضكال  الإن�ضان  حلقوق  الأوروبية  التفاقية  من   10 املادة 
التعبري. وهذا هو احلال حيث يهدف خطاب الكراهية اإلى هدم احلقوق 
واحلريات املن�ضو�ص عليها يف التفاقية اأو احلد منها اإلى حد اأكرب مما هو 

وارد يف التفاقية.«134 

وفقا للمادة 19 )2( من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية،   .100
ي�ضتمل احلق يف التعبري على “حرية طلب وتلقي ونقل املعلومات والأفكار 
اأو  الكتابة  اأو  بالقول  احلدود، �ضواء  النظر عن  الأنواع بغ�ص  من جميع 
الطباعة، يف �ضكل فني اأو باأية و�ضيلة اأخرى خمتارة”. وينبغي للت�رشيعات 
األ حتد من ن�رش املعلومات والو�ضول اإليها بحجة حماية ال�ضحة العامة 
اأو الآداب العامة، لأن ذلك قد مينع اجلمعيات من القيام باأعمال الدعوة 
وزيادة م�ضتوى التوعية اأو تقدمي اخلدمات مثل التثقيف ب�ضاأن الأمومة 
وال�ضحة الإجنابية135 اأو اتخاذ تدابري مكافحة التمييز القائم على اأ�ضا�ص 
النوع اأو التمييز �ضد الأقليات اأو الفئات املهم�ضة. وكثريًا ما يُ�ضتخدم 
من  يحد  مما  للمعلومات،  فيه  املغالى  الت�ضنيف  لتربير  القومي  الأمن 
الفور  على  ويجب  العامة.  بامل�ضلحة  اخلا�ضة  املعلومات  اإلى  الو�ضول 
ونقلها مبدى  املعلومات  اأي قوانني حتد من حرية طلب  تعديل  اأو  اإلغاء 
 CDL-AD)2011(035، 19 ،»131 جلنة البندقية، »راأي حول توافق ت�رشيع املنظمات غري احلكومية يف اأذربيجان مع معايري حقوق الإن�ضان

اأكتوبر 2011، الفقرة 84.
132 املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، Handyside �ضد اململكة املتحدة )الطلب رقم 5493/72، حكم �ضادر يف 7 دي�ضمرب 1976(.

اأوروبا / مكتب  اأي�ًضا منظمة الأمن والتعاون يف  133 املادة رقم 20 )2( من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية؛ انظر 
املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان وجلنة البندقية، املبادئ التوجيهية حول حرية التجمع ال�ضلمي )وار�ضو: املوؤ�ض�ضات الدميقراطية 
وحقوق الإن�ضان، 2010(، الطبعة الثانية، الفقرة  96. انظر اأي�ًضا، املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، Vona �ضد املجر )الطلب رقم 

35943/10، حكم �ضادر يف 9 يوليو 2013(، الفقرة 55. 
134 جمل�ص اأوروبا، التو�ضية رقم R)97(20 من جلنة الوزراء للدول الأع�ضاء حول “خطاب الكراهية”، 30 اأكتوبر 1997، املبداأ 4، كما ورد 
اأي�ًضا يف منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا/مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان وجلنة البندقية، املبادئ التوجيهية اخلا�ضة 

بحرية التجمع ال�ضلمي )وار�ضو: املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان، 2010(، الطبعة الثانية، الفقرة  96.
135 املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، Woman Well Dublin و Door Open �ضد اإيرلندا )الطلبان رقم 14234/88 و14235/88، حكم 

�ضادر يف 29 اأكتوبر 1992(.

اأبعد مما هو م�ضموح به وفًقا للمعايري الدولية حلقوق الإن�ضان واحلرية 
التي ل تتوافق مع مبادئ ال�رشعية وال�رشورة والتنا�ضب«.

من الناحية العملية، تعني ممار�ضة حرية التعبري والراأي اأي�ًضا اأن اجلمعيات   .101
يجب اأن تكون حرة يف اإجراء البحوث والتثقيف والدعوة ب�ضاأن الق�ضايا 
املطروحة للنقا�ص العام بغ�ص النظر عما اإذا كان املوقف الذي مت اتخاذه 

مطابقا ل�ضيا�ضة احلكومة اأو يدعو اإلى تغيري يف القانون.136 

املبداأ ال�سابع: حرية طلب املوارد واحل�سول عليها وا�ستخدامها

اخلا�ص  الدويل  العهد  من   22 املادة  يف  عليها  املن�ضو�ص  احلماية  متتد   .102
حلقوق  الأوروبية  التفاقية  من   11 واملادة  وال�ضيا�ضية  املدنية  باحلقوق 
وجوب  على  التاأكيد  مت  كما  اجلمعية.137  اأن�ضطة  جميع  اإلى  الإن�ضان 
امتالك اجلمعيات لو�ضائل حتقيق اأهدافها.138 ووفقا لذلك، تعد اأن�ضطة 
جمع الأموال حممية مبوجب املادة 22 من العهد الدويل للحقوق املدنية 
وال�ضيا�ضية واملادة 11 من التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�ضان. ويخلو احلق 
يف حرية تكوين اجلمعيات من معناه اإذا مل يكن لدى املجموعات الراغبة 
يف تكوين جمعية القدرة على احل�ضول على خمتلف املوارد مبا يف ذلك 
املوارد املالية والعينية واملادية واملوارد الب�رشية من امل�ضادر املختلفة، مبا يف 
ذلك القطاع العام اأو اخلا�ص اأو القطاعات املحلية اأو الأجنبية اأو الدولية 
)للح�ضول على معلومات اأكرث تف�ضيالً ب�ضاأن املوارد، انظر الق�ضم »ج« - 
الق�ضم الفرعي 2 [هـ] من هذه املبادئ التوجيهية(. ولذلك، تعد القدرة 
اأي  املوارد م�ضاألة �رشورية لقيام وعمل  التما�ص وتوفري وا�ضتخدام  على 
جمعية.139 عالوة على ذلك، يجب اأن يكون للجمعيات احلق يف النخراط 
يف اأي اأعمال اقت�ضادية وجتارية اأو اأن�ضطة جتارية م�رشوعة بهدف دعم 

اأن�ضطتها غري الهادفة للربح.

وطلبها  املوارد  اإلى  الو�ضول  حرية  على  املفرو�ضة  القيود  تربير  ميكن   .103
وتوفريها وا�ضتخدامها يف بع�ص احلالت. ومع ذلك، يجب اأن ين�ص القانون 
الأمن  م�ضلحة  ويف  الدميقراطي  املجتمع  يف  �رشورية  قيود  اأي  على 
الوطني اأو ال�ضالمة العامة اأو النظام العام اأو حماية ال�ضحة العامة 
اأو الآداب العامة اأو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. وقد ت�ضكل القيود 
136 انظر جمل�ص اأوروبا، التو�ضية رقم CM/Rec)2007(14 املقدمة من جلنة الوزراء اإلى الدول الأع�ضاء حول الو�ضع القانوين للمنظمات 

غري احلكومية يف اأوروبا، 10 اأكتوبر 2007، الفقرتان 12-13.
137 انظر جلنة الأمم املتحدة حلقوق الإن�ضان، Korneenko واآخرون �ضد  بيالرو�ص )وثيقة رقم 1274/2004، 31 اأكتوبر 2006(، الفقرة 7.2.

138 املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، الأديرة املقد�ضة �ضد اليونان، الطلبان رقم 13092/87 و13984/88، احلكم ال�ضادر يف 9 دي�ضمرب 
1994(، الفقرات 87-86؛ Wilson، الحتاد الوطني لل�ضحفيني واآخرون �ضد اململكة املتحدة )الطلب رقم 30668/96، احلكم ال�ضادر يف 

2 يوليو 2002(، الفقرة 45؛ DemirوBaykara �ضد تركيا [GC] )الطلب رقم 34503/97، حكم �ضادر يف 12 نوفمرب 2008(، الفقرة 157.
139 املقرر اخلا�ص لالأمم املتحدة املعني باحلق يف حرية التجمع ال�ضلمي وتكوين اجلمعيات، التقرير املرفوع اإلى جمل�ص حقوق الإن�ضان 
التابع لالأمم املتحدة )متويل اجلمعيات وعقد التجمعات ال�ضلمية(، وثيقة الأمم املتحدة A/HRC/23/39، 24 اأبريل 2013، اجلزء 3 )قدرة 

اجلمعيات للح�ضول على املوارد املالية: جزء هام من حق احلرية يف تكوين اجلمعيات(،
انظر   ،.>http://www.ohchr.org/documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A.HRC.23.39_EN.pdf<  

اأي�ًضا، اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، الإعالن املتعلق باملدافعني عن حقوق الإن�ضان، قرار A/RES/53/144، 9 دي�ضمرب، املادة 13،
>http://www.ohchr.org/documents/issues/defenders/declaration/declaration.pdf 
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املفرو�ضة على الو�ضول اإلى املوارد والتي تقلل من قدرة اجلمعيات على 
حتقيق اأهدافها واأن�ضطتها تدخالً يف احلق يف حرية تكوين اجلمعيات. 

يجوز اأن تخ�ضع املوارد التي تتلقاها اجلمعيات ملتطلبات تقدمي التقارير   .104
وال�ضفافية. ومع ذلك، ل يجب اأن تكون هذه املتطلبات مبثابة عبء ل 
داعي له ويجب اأن تكون متنا�ضبة مع حجم اجلمعية ونطاق اأن�ضطتها، 

مع الأخذ يف العتبار قيمة اأ�ضول اجلمعية ودخلها. 

املبداأ الثامن: الإدارة اجليدة للت�رشيعات وال�سيا�سات واملمار�سات 
                       املتعلقة باجلمعيات

ذات  واملمار�ضات  الت�رشيعات  تنفيذ  التنظيمية  ال�ضلطات  على  ويجب   .105
ال�ضلة باجلمعيات بطريقة حمايدة ويف الوقت املنا�ضب وبهدف �ضمان 
احلق يف حرية تكوين اجلمعيات. وينبغي حتديد نطاق �ضالحيات ال�ضلطات 
التنظيمية ب�ضكل وا�ضح يف القانون. كما ينبغي على هذه ال�ضلطات 
اأن ت�ضمن اأي�ًضا ح�ضول اجلمهور على املعلومات ذات ال�ضلة باإجراءاتها 

وعملها، من اأجل تعزيز م�ضاءلتها. 

وينبغي ا�ضت�ضارة اجلمعيات واأع�ضائها يف عملية ا�ضتحداث وتنفيذ اأي   .106
الو�ضول  من  تتمكن  اأن  وينبغي  بعملياتها.  تتعلق  ممار�ضات  اأو  اأنظمة 
اإلى املعلومات140 وتلقي اإخطار مالئم ويف الوقت املنا�ضب حول عمليات 
الت�ضاور. عالوة على ذلك، يجب اأن تكون هذه امل�ضاورات هادفة و�ضاملة 
واأن ت�ضم اأ�ضحاب امل�ضلحة الذين ميثلون جمموعة متباينة من وجهات 
املقرتحات  تنتقد  التي  تلك  ذلك  يف  مبا  واملتعار�ضة،  املختلفة  النظر 
تنظيم  عن  امل�ضوؤولة  ال�ضلطات  مطالبة  اأي�ًضا  وينبغي  املقدمة. 
امل�ضاورات بالرد على املقرتحات املقدمة من اأ�ضحاب امل�ضلحة، وبخا�ضة 

عند رف�ص وجهات نظر اأ�ضحاب امل�ضلحة.141 

وعالوة على ذلك، ينبغي التنقيح امل�ضتمر لالأنظمة واملمار�ضات املتعلقة   .107
بعمل اجلمعيات من اأجل ت�ضهيل ممار�ضة احلق يف حرية تكوين اجلمعيات 
هذا،  يعني  قد  اجلمعيات.  فيها  تعمل  التي  التغري  دائمة  البيئة  داخل 
على �ضبيل املثال، اأنه على اجلمعيات اأن تكون قادرة على تقدمي الوثائق 
املطلوبة اإلكرتونيًا والقيام باأن�ضطتها بال�ضكل الذي تختاره، مبا يف ذلك 
من خالل املوؤمترات عرب الإنرتنت واملوؤمترات الإلكرتونية. ومع ذلك، ل ينبغي 
اإعادة  اإلى  احلاجة  اإلى  واملمار�ضات  لالأنظمة  املنتظم  التنقيح  يوؤدي  اأن 

ت�ضجيل اجلمعيات امل�ضجلة بالفعل. 
CCPR/C/،2011 140 جلنة الأمم املتحدة املعنية بحقوق الإن�ضان، التعليق العام رقم 34 ب�ضاأن حرية التعبري والراأي 12 �ضبتمرب عام
GC/34؛ الفقرة 18 التي تن�ص على اأن “ تت�ضمن املادة 19، الفقرة 2 [من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية، ب�ضاأن حرية 
التعبري والراأي] احلق يف الو�ضول اإلى املعلومات التي حتتفظ بها الهيئات العامة. وت�ضمل هذه املعلومات ال�ضجالت التي حتتفظ بها 

الهيئة العامة، بغ�ص النظر عن ال�ضكل الذي يتم به تخزين املعلومات وم�ضدرها وتاريخ الإنتاج “.
اأو دوليًا »  141 تو�ضية من » اجلل�ضة الثانية: احل�ضول على التمويل من الأ�ضخا�ص الطبيعيني والعتباريني، �ضواء كان حمليًا خارجيًا 
ل�ضالح منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا / مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان وجلنة البندقية، » مائدة ت�ضاورية حول متويل 

اجلمعيات وا�ضتقاللها وم�ضاءلتها«، وار�ضو 7-6 مايو 2014.

املبداأ التا�سع: قانونية و�رشعية القيود

كما ذُكر اأعاله، فاإن احلق يف حرية تكوين اجلمعيات لي�ص حقا مطلًقا،   .108
اأن  ينبغي  ذلك،  ومع  احلق.  هذا  على  القيود  فر�ص  املمكن  من  وبالتايل 
تخ�ضع اأي قيود مفرو�ضة ل�رشوط �ضارمة، وينبغي األ يُبطل اأي قيد من 

هذا القبيل احلق يف حرية تكوين اجلمعيات واأل يتعدى على جوهره. 

اأي قيود قانونية والقيود الأخرى املفرو�ضة على  اأن ت�ضتند  اأولً، ينبغي   .109
القيود  تكون  اأن  ويجب  اآخر.  قانون  اأو  الدولة  د�ضتور  اإلى  اجلمعيات 
يتم جتنب تطبيقها  النحو،  وعلى هذا  القانون”  “من�ضو�ضا عليها يف 
ب�ضكل تع�ضفي؛ كما يجب اأن يكون الت�رشيع املعني يف املتناول ووا�ضحا 
مبا فيه الكفاية لل�ضماح لالأفراد واجلمعيات ب�ضمان اأن تتفق اأن�ضطتها 

مع القيود.142

ثانيًا، يجب اأن يخدم اأي ن�ص قانوين مقيِّد للحق يف حرية تكوين اجلمعيات   .110
اإلى الأهداف  اإل  األ ي�ضتند هذا الن�ص  غر�ًضا م�رشوًعا، ويف ذلك يجب 
اأو  امل�رشوعة التي تتفق مع املعايري الدولية، وتتمثل يف: الأمن القومي 
العامة  الآداب  اأو  ال�ضحة  وحماية  العام  النظام  اأو  العامة  ال�ضالمة 

وحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

ثالثًا، يجب اأن تكون القيود �رشورية يف املجتمع الدميقراطي. وهذا يعني   .111
اأن اأي قيد يجب اأن يكون متنا�ضبًا مع الغر�ص ال�رشعي املن�ضود، ويجب اأن 
يكون هناك مربر مو�ضوعي قوي للقانون ولتطبيقه. وب�ضكل عام، يجب 
اإلى  اأن يتفق القانون مع ال�ضكوك الدولية حلقوق الإن�ضان. بالإ�ضافة 
ذلك، من املهم تف�ضري اأي قيود ناجتة بدقة، وقبول الأ�ضباب املقنعة وامللحة 
فقط لفر�ص القيود املذكورة. وبعبارة اأخرى، ل ميكن اإل لل�رشورات التي 
ل جدال فيها اأن تتعار�ص مع التمتع باحلق يف حرية تكوين اجلمعيات.143 
التي  الأحكام  تلك  وا�ضًحا ل �ضيما يف  القانون  اأن يكون  واأخريًا، يجب 
متنح ال�ضلطة التقديرية ل�ضلطات الدولة.144 كما يجب اأن يكون دقيًقا 
امل�ضاركة  ت�ضمن  دميقراطية  اعتماده من خالل عملية  ويجب  وحمددًا، 

ال�ضعبية واملراجعة.145  

142 املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، Tebieti Mühafize Cemiyyeti وIsrafilov �ضد اأذربيجان )الطلب رقم 37083/03، حكم �ضادر يف 
8 اأكتوبر 2009(، الفقرات 56-57.  

 CDL-AD)2011(035، 19 ،»143 جلنة البندقية، » راأي حول توافق ت�رشيع املنظمات غري احلكومية يف اأذربيجان مع معايري حقوق الإن�ضان
اأكتوبر 2011، الفقرة 85.

144 املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، Hasan وChausch �ضد بلغاريا [GC] )الطلب رقم 30985/96، حكم �ضادر يف 26 اأكتوبر 2000(، 
الفقرة 84؛ واملحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، Aliyev واآخر �ضد اأذربيجان )طلب رقم 28736/05، حكم �ضادر يف 18 دي�ضمرب 2008(، 

الفقرة 35.
الت�رشيع  يتم �ضياغة   « اأن  تن�ص على  التي   18.1 الفقرة   ،1991 لعام  145 منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا، وثيقة اجتماع مو�ضكو 

واعتماده نتيجة لعملية مفتوحة تعك�ص اإرادة ال�ضعب اإما ب�ضكل مبا�رش اأو من خالل ممثليهم املنتخبني.«
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املبداأ العا�رش: تنا�سب القيود

يُعد التنا�ضب مبداأ يتخلل كال من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية   .112
اأهمية  وله  الإن�ضان،  حقوق  حلماية  الأوروبية  والتفاقية  وال�ضيا�ضية 
خا�ضة فيما يتعلق بتقييد احلقوق. وقد اأجنزت جلنة الأمم املتحدة حلقوق 
الإن�ضان اأي�ًضا تقييما ل�رشعية القيود املفرو�ضة على احلقوق التي ميكن 
جتاوز  عدم  �ضمان  اإن  التنا�ضب.146  مبداأ  اإلى  ا�ضتنادًا  بها  التقيد  عدم 
تدخل الدولة يف ممار�ضة احلريات الأ�ضا�ضية حلدود ال�رشورة داخل املجتمع 
الدميقراطي يتطلب حتقيق توازن معقول بني جميع امل�ضالح التعوي�ضية 
والتاأكد من اأن ال�ضبل التي يتم اختيارها هي اأقل الو�ضائل تقييًدا خلدمة 

تلك امل�ضالح. 

يف املرحلة الت�رشيعية، ينبغي اأن يتم ذلك من خالل تقييم ما اإذا كان   .113
التدخل املخطط له يف ممار�ضة احلق يف حرية تكوين اجلمعيات مربرًا يف 
الأقل تدخال من جميع  الو�ضيلة  اإذا كان هو  الدميقراطي، وما  املجتمع 
الو�ضائل املمكنة.147 وبذلك، يجب على الدولة اأن تتحمل عبء اإثبات اأن 
اأي قيود مفرو�ضة ت�ضعى نحو هدف م�رشوع ل ميكن حتقيقه من خالل 

اأي اإجراءات اأقل تدخالً.148 

اجلمعية  حظر  اإمكانية  تقييم  عند  اأ�ضا�ضيًا  التنا�ضب  مبداأ  وي�ضبح   .114
اأو  اأو حلها. وذكرت املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان ِمرارًا اأن اأي حظر 
حل جلمعية يجب دائًما اأن يكون مبثابة املالذ الأخري149 كما هو احلال عند 
م�ضاركة اجلمعية يف �ضلوك ي�ضكل تهديًدا و�ضيًكا بالعنف اأو انتهاًكا 
خطريًا اآخر للقانون. عالوة على ذلك، ين�ص مبداأ التنا�ضب على اأن هذا 

احلظر اأو احلل ل ينبغي اأبًدا اأن يُ�ضتخدم ملعاجلة خمالفات ب�ضيطة. 

يف املمار�ضة العملية، يجب اأن ت�ضتند جميع القيود اإلى الظروف اخلا�ضة   .115
للو�ضع وعدم تطبيق اأي قيود عامة. وهذا يعني، حتديدا، اأن الت�رشيعات 
اأو حتل اجلمعيات �رشاحة ب�ضبب  ينبغي األ ت�ضمل الأحكام التي حتظر 

فعل اأو تقاع�ص معني، بغ�ص النظر عن مالب�ضات الق�ضية. 
CCPR/C/،2011 146 جلنة الأمم املتحدة املعنية بحقوق الإن�ضان، التعليق العام رقم 34 ب�ضاأن حرية التعبري والراأي 12 �ضبتمرب عام

بتاريخ   ،1022/2001 رقم  )وثيقة  بيالرو�ص،  Velichkin�ضد  الإن�ضان،  املعنية بحقوق  GC/34، الفقرة 22، نقال عن جلنة الأمم املتحدة 
20 اأكتوبر 2005(.

الفقرة   ،)1999 يوليو   8 �ضادر يف  26682/95، حكم  رقم  )الطلب   [1 [رقم  147 املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، Sürek�ضد تركيا 
و41342/98   41340/98 رقم  )الطلبات   [GC] تركيا  واآخرون �ضد  الرفاه(  58؛ املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، Refah Partisi )حزب 

و41343/98 و41344/98، احلكم ال�ضادر بتاريخ 13 فرباير 2003(.
148 انظر منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا / مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان وجلنة البندقية، املبادئ التوجيهية ب�ضاأن 
تنظيم الأحزاب ال�ضيا�ضية )وار�ضو: مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان، 2011(، الفقرة 52، التي تن�ص على اأنه »ينبغي 
النظر يف التنا�ضب على اأ�ضا�ص عدد من العوامل مبا يف ذلك، طبيعة احلق املعني والغر�ص من القيد املقرتح وطبيعته ومداه والعالقة 
)ال�ضلة( بني طبيعة القيد والغر�ص منه وما اإذا كانت هناك اأي تدابري اأقل تقييًدا متوفرة لتحقيق الغر�ص املذكور يف �ضوء احلقائق«.

149 املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، Refah Partisi )حزب الرفاه( واآخرون �ضد تركيا [GC] )الطلبات رقم 41340/98 و41342/98 
و41343/98 و41344/98، واحلكم ال�ضادر بتاريخ 13 فرباير 2003(؛ وVona �ضد املجر )الطلب رقم 35943/10، حكم �ضادر يف 9 يوليو 

.)2013

املبداأ احلادي ع�رش: احلق يف النت�ساف الفعال ب�ساأن انتهاك احلقوق

ينبغي اأن يكون للجمعيات وموؤ�ض�ضيها واأع�ضائها احلق يف النت�ضاف   .116
الفّعال فيما يتعلق بجميع بالقرارات التي توؤثر على حقوقهم الأ�ضا�ضية، 
ول �ضيما تلك املتعلقة بحقوقهم يف حرية تكوين اجلمعيات والتعبري 
اإعادة  اأو  ال�ضتئناف  يف  احلق  منحهم  يعني  وهذا  والتجمع.  الراأي  عن 
النظر اأمام حمكمة م�ضتقلة وحمايدة للقرارات ال�ضادرة عن ال�ضلطات 
عليها  من�ضو�ص  اأخرى  متطلبات  اأي  وكذلك  قبلها،  من  التقاع�ص  اأو 
اأو الأن�ضطة  اأو متطلبات امليثاق  يف الت�رشيع، فيما يتعلق بت�ضجيلهم 
اأو احلظر واحلل اأو العقوبات. وعند اكت�ضاف وقوع انتهاك، ينبغي تقدمي 
تعوي�ص منا�ضب وفعال يف الوقت املنا�ضب.150 وينبغي اأن تكون اإجراءات 
ي�ضمل  اأن  وينبغي  ي�ضرية،  وتكلفتها  وا�ضحة  النظر  واإعادة  ال�ضتئناف 

النت�ضاف التعوي�ص عن اخل�ضارة املعنوية اأو املالية.151

يجب اأن تكون كافة اجلمعيات على قدم امل�ضاواة اأمام حماكم نزيهة، ويف   .117
حال وقوع انتهاك مزعوم لأي حق من حقوقها، تتمتع اجلمعيات بحماية 
كاملة للحق يف جل�ضة ا�ضتماع عادلة وعامة. ويُعد هذا جانبًا اأ�ضا�ضيًا 
من حماية اجلمعيات من �ضيطرة ال�ضلطات التنفيذية اأو الإدارية بدون 

مربر.

يجب كذلك اأن يتمتع موؤ�ض�ضو اجلمعيات واأع�ضاوؤها وممثلوها باحلق يف   .118
وتُتخذ �ضدهم.  اأو  يتخذونها  ق�ضائية  اإجراءات  اأي  عادلة يف  حماكمة 
لذلك، يف امل�ضائل املتعلقة بالقيود املفرو�ضة على اجلمعيات، يُعد احلق 
يف احل�ضول على جل�ضة ا�ضتماع عادلة اأمام حمكمة م�ضتقلة وحيادية 

مبوجب القانون �رشًطا اأ�ضا�ضيًا يجب اأن ت�ضمنه القوانني. 

يجب اأن ي�ضمح للجمعيات التي ل تتوفر على ال�ضخ�ضية القانونية باأن   .119
ميثلها اأفراد معينون لديهم الكفاءة لتمثيل م�ضاحلها. 

جمعية  حل  اأو  حظر  قرار  يف  طعن  اأو  ا�ضتئناف  لأي  ينبغي  ما  وعادة   .120
اأنه ل  اأثر ذلك القرار، ويعني هذا  اأن يُعطل موؤقتا  اأن�ضطتها  اأو تعليق 
ينبغي اإنفاذ ذلك القرار حتى يتم البت يف ال�ضتئناف اأو الطعن. وبهذه 
الطريقة ميكن تفادي اإحداث اأمر واقع، حيث اأن جتميد احل�ضابات وتعليق 
وجلنة  الإن�ضان  وحقوق  الدميقراطية  املوؤ�ض�ضات  مكتب   / اأوروبا  يف  والتعاون  الأمن  منظمة  انظر   150
البندقية، املبادئ التوجيهية ب�ضاأن تنظيم الأحزاب ال�ضيا�ضية )وار�ضو: مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية 

وحقوق الإن�ضان، 2011(، املبداأ 9: احلق يف النت�ضاف الفعال ب�ضاأن انتهاك احلقوق.
151 نف�ص املرجع ال�ضابق. يف حالة الأحزاب ال�ضيا�ضية ويف �ضوء دورها اخلا�ص، تعني الفعالية اأن بع�ص 
ولي�ص  النتخابات  املثال، قبل  )على �ضبيل  اأن تقدم بطريقة �رشيعة  ينبغي  النت�ضاف  و�ضبل  القرارات 
بعدها(؛ انظر منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا / مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان وجلنة 
البندقية، املبادئ التوجيهية ب�ضاأن تنظيم الأحزاب ال�ضيا�ضية )وار�ضو: مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية 

وحقوق الإن�ضان، 2011(، املبداأ 9: احلق يف النت�ضاف الفعال ب�ضاأن انتهاك احلقوق.
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الأن�ضطة من �ضاأنه اإبطال اجلمعية عمليًا قبل ال�ضتماع اإلى الطعن. 
ول ينبغي اأن ينطبق ذلك على احلالت التي يوجد بها دليل قوي اإلى حد 

كبري على جرمية ارتكبتها اجلمعية. 

وينبغي اأن ت�ضتفيد اجلمعيات اأي�ًضا من حماية املوؤ�ض�ضات غري الق�ضائية،   .121
خالل  من  الإن�ضان،  حقوق  ومفو�ضي  املظامل  اأمناء  مكاتب  قبيل  من 

اإجراءات ال�ضكاوى من اأجل الدفاع عن حقوقهم.152 

152 انظر مبادئ باري�ص » مبادئ تكميلية تتعلق بو�ضع اللجان ذات الخت�ضا�ص �ضبه الق�ضائي«، املالحظة العامة 2.10 بال�ضيغة التي 
اأقرها مكتب جلنة التن�ضيق الدولية يف اجتماعه الذي عقد يف جنيف يف 7-6 مايو 2013، واملتوافرة على املوقع التايل:

http://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/ICCAccreditation/Documents/Report%20May%202013-Consolidated-English.  
 pdf

الق�صم الفرعي 2
الإطار التنظيمي للجمعيات

1.امل�ساواة يف املعاملة وعدم التمييز

جميع  على  تنطبق  الأ�ضا�ضية  الإن�ضان  حقوق  باأن  القائل  املبداأ  يُعد    .122
الولية الق�ضائية للدولة بدون متييز، �رشوريًا ل�ضمان  الأ�ضخا�ص داخل 
تعريف  ورد  وقد  الكامل.  النحو  على  وحمايتها  احلقوق  بهذه  التمتع 
عدم التمييز يف املادتني 2 و26 من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية 
الإن�ضان  حقوق  حلماية  الأوروبية  التفاقية  من   14 واملادة  وال�ضيا�ضية 
والربوتوكول 12 لها، وكذلك يف عدد من ال�ضكوك العاملية والإقليمية 
الأخرى، مبا يف ذلك اتفاقية الأمم املتحدة للق�ضاء على جميع اأ�ضكال 
التمييز �ضد املراأة153 واملادة 1 من التفاقية الأمريكية حلقوق الإن�ضان.154 
تُعرف  الإن�ضان  حقوق  حلماية  الأوروبية  التفاقية  من   14 املادة  اأن  ومع 
حممي  بحق  بالتمتع  يتعلق  فيما  فقط  قانوين  غري  اأنه  على  التمييز 
مبوجب التفاقية، ين�ص الربوتوكول 12 لالتفاقية الأوروبية حلماية حقوق 
الإن�ضان ب�ضكل اأو�ضع على اأن التمييز حمظور فيما يتعلق بالتمتع باأي 

حق ين�ص عليه القانون.

123.  تعد املعاملة التف�ضيلية متييزية اإذا كانت قائمة على ال�ضمات ال�ضخ�ضية 
اأو الو�ضع من قبيل ال�ضن، امليالد، اللون، النوع، هوية النوع الجتماعي، 
الو�ضع ال�ضحي، الهجرة اأو و�ضع الإقامة، اللغة، الأ�ضل القومي، الأ�ضل 
العرقي اأو الجتماعي، الإعاقة اجل�ضدية اأو العقلية، الراأي ال�ضيا�ضي اأو 
اأي راأي اآخر ، امللكية، العرق، الدين اأو املعتقد اأو امليول اجلن�ضي اأو اأي و�ضع 
اأي�ًضا متييزية  التف�ضيلية  املعاملة  اآخر دون هدف ومربر منا�ضب. وتعد 
اإذا مل يكن لها هدف م�رشوع تقره املعايري الدولية اأو اإذا مل تكن هنالك 

عالقة معقولة من التنا�ضب بني الو�ضائل 

http://www.ohchr.org/EN/< 153 اتفاقية الأمم املتحدة للق�ضاء على جميع اأ�ضكال التمييز �ضد املراأة، املادة 7،  
على  للق�ضاء  املنا�ضبة  التدابري  جميع  الأطراف  الدول  “تتخذ  اأن  على  تن�ص  التي   ،>ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
التمييز �ضد املراأة يف احلياة ال�ضيا�ضية والعامة للبلد، وب�ضكل خا�ص تكفل للمراأة، على قدم امل�ضاواة مع الرجل، احلق يف [...] )ج( 

امل�ضاركة يف املنظمات غري احلكومية واجلمعيات املعنية باحلياة العامة وال�ضيا�ضية للبلد.”.
التفاقية  الأطراف يف هذه  الدول  تتعهد   )1(« ون�ضها:  احلقوق«،  باحرتام  »اللتزام   ،1 املادة  154 التفاقية الأمريكية حلقوق الإن�ضان، 
وباأن ت�ضمن جلميع الأ�ضخا�ص اخلا�ضعني لوليتها املمار�ضة احلرة والكاملة لتلك  باحرتام احلقوق واحلريات املعرتف بها يف التفاقية، 
احلقوق واحلريات دون اأي متييز ب�ضبب العرق اأو اللون اأو اجلن�ص اأو اللغة اأو الدين اأو الراأي ال�ضيا�ضي اأو غري ال�ضيا�ضي اأو الأ�ضل القومي 
اأو الجتماعي اأو الو�ضع القت�ضادي اأو املولد اأو اأي و�ضع اجتماعي اآخر. 2. لأغرا�ص هذه التفاقية، م�ضطلح » ال�ضخ�ص » يعني كل 

اإن�ضان.
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امل�ضتخدمة والهدف املطلوب حتقيقه.155 ويحظر مبداأ عدم التمييز كال   
اأو  القوانني  اإلى  املبا�رش  التمييز  وي�ضري  املبا�رش.  وغري  املبا�رش  التمييز  من 
اإلى عدم امل�ضاواة، بينما ي�ضمل التمييز غري املبا�رش  اللوائح التي توؤدي 
القوانني اأو اللوائح التي توؤدي اإلى عدم امل�ضاواة يف املعاملة عند و�ضعها 

مو�ضع التنفيذ على الرغم من اأنها بديهيًا غري متييزية. 

يجب اأن يتمتع اجلميع باحلق يف حرية تكوين اجلمعيات على قدم امل�ضاواة.   .124
وعلى وجه اخل�ضو�ص، يجب اأن يكون جميع الأ�ضخا�ص واجلماعات الذين 
يرغبون يف تاأ�ضي�ص جمعية قادرين على القيام بذلك على اأ�ضا�ص امل�ضاواة 

يف املعاملة اأمام القانون. 

القانون رقم 8788 ب�صاأن املنظمات غري الربحية بجمهورية األبانيا )2001(

املادة 4
لكل �ضخ�ص طبيعي اأو اعتباري، حملي اأو اأجنبي، احلق يف تاأ�ضي�ص منظمة 
غري هادفة للربح اأو يف النتماء لها كع�ضو اأو امل�ضاركة يف اأجهزة اإدارتها اأو 

اأن يكون اأحد املوظفني الإداريني لهذه املنظمة.

يتعني على  احلق،  بهذا  تتعلق  التي  اللوائح  اإدخال  ذلك، عند  بناء على   .125
ال�ضلطات األ تتعامل مع اأي فرد اأو جماعة اأو نوع من اجلمعيات ب�ضكل 
قيود  اأي  تكون  اأن  يجب  وبالتايل،  وجيهة.  مربرات  تقدمي  دون  خمتلف 
مفرو�ضة على بع�ص الأ�ضخا�ص اأو اجلماعات ب�ضاأن ت�ضكيل اجلمعيات 

م�ضممة ب�ضكل �ضيق النطاق.156 

عالوة على ذلك، يجب على �ضلطات الدولة اأن تعامل اجلمعيات على قدم   .126
اإن�ضائها وت�ضجيلها )حيثما  التي تخ�ص  باللوائح  امل�ضاواة فيما يتعلق 
يف  الختالفات  بع�ص  تربير  يجوز  ذلك،  ومع  واأن�ضطتها.  ذلك(  ينطبق 
مثل منح الإعفاءات ال�رشيبية وغريها من اأ�ضكال  معاملة اجلمعيات – 
فيما يتعلق باجلمعيات التي تلبي احتياجات اجتماعية معينة  الدعم – 
معاجلة  اأو  التعليم  توفري  اأو  والرجل  املراأة  بني  امل�ضاواة  تعزيز  قبيل  من 
الت�رشد. وميكن اأن ينطبق ذلك اأي�ًضا على اجلمعيات التي ت�ضطلع بدور 
اأو  خا�ص يف تاأمني احلقوق الأ�ضا�ضية الأخرى مثل احلق يف حرية الدين 
للمنا�ضب  الرت�ضح  يف  احلق  اأو  الدينية(  املنظمات  حالة  )يف  املعتقد 
والتناف�ص يف النتخابات )يف حالة الأحزاب ال�ضيا�ضية(. وقد ي�ضمل ذلك 

اأي�ًضا اتخاذ تدابري اإيجابية لتلبية الحتياجات والتغلب على التحديات 

 ،)2012 يونيه   12 ال�ضادر يف  احلكم   ،9106/06 رقم  )الطلب  مولدوفا  Genderdoc-M �ضد  155 املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، 
الفقرة 50.

156 املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان،Ždanoka �ضد لتفيا )الطلب رقم 58278/00، حكم �ضادر يف 16 يوليو 2004(.

اخلا�ضة التي تواجه الأ�ضخا�ص اأو الفئات املحرومة اأو امل�ضت�ضعفة157 وخا�ضة 
اأولئك الذين يتعر�ضون للتمييز متعدد اجلوانب.158

يف  الإن�صان  حقوق  عن  املدافعني  ب�صاأن  اأوروبا  يف  والتعاون  الأمن  منظمة  تقرير 
منطقة املنظمة: التحديات واملمار�صات اجليدة )2008(1 

[...]
وفقا  الدولة  اأن حت�ضل على دعم  الربتغال]  [يف  املهاجرين  يحق جلمعيات 
واحلوار  للهجرة  ال�ضامي  املفو�ص  مع مكتب  القائم  التعاون  لربوتوكولت 
متويل  وت�ضمل  الطلب  ح�ضب  مربمة  الربوتوكولت  هذه  الثقافات.  بني 
الأن�ضطة التي اأعدتها اجلمعية املتقدمة بالطلب )حتى 70 يف املائة من 
املبلغ الإجمايل(. ومُينح الدعم اأي�ًضا من خالل الأن�ضطة التي تهدف اإلى 
حت�ضني مهارات اأع�ضاء هذه اجلمعيات، مبا يف ذلك �ضناع القرار والعاملني 
واملتطوعني )حتديًدا الدورات التدريبية ومتابعة تنفيذ امل�رشوع(. وعالوة على 
ذلك، ميكن تزويد اجلمعيات بالدعم الفني وحتديًدا امل�ضورة القانونية اأو اأنوع 

اأخرى من ال�ضت�ضارة وتوفري الوثائق ومواد اأخرى. 
 

ويُقدم دعم مماثل اإلى اجلمعيات الن�ضائية )عن طريق جلنة املواطنة وامل�ضاواة 
بني اجلن�ضني( واإلى جمعيات ال�ضباب )عن طريق املعهد الربتغايل لل�ضباب( 

واإلى جمعيات املعاقني )عن طريق املعهد الوطني لإعادة التاأهيل(.
[...]

يف الوقت نف�ضه، فاإن امل�ضاواة يف املعاملة بني اجلمعيات تعني اأنه يجب   .127
مبمار�ضة  يتعلق  فيما  خمتلفة  بطريقة  اجلمعيات  مع  التعامل  عدم 
حقوقها يف حرية الراأي والتعبري والتجمع وتكوين اجلمعيات على اأ�ضا�ص 
اأهدافها. واجلدير بالذكر اأنه ينبغي عدم التعامل مع اجلمعيات ب�ضكل 
157 جلنة الأمم املتحدة حلقوق الإن�ضان، التعليق العام رقم 25: املادة 25 )امل�ضاركة يف ال�ضوؤون العامة واحلق يف الت�ضويت(، 12 يوليو 
CCPR/C/21/Rev.1/Add.7 ،1996، الفقرة 12. انظر اأي�ًضا املقرر اخلا�ص لالأمم املتحدة املعني باحلق يف حرية التجمع ال�ضلمي وتكوين 
اجلمعيات، التقرير املرفوع اإلى جمل�ص حقوق الإن�ضان التابع لالأمم املتحدة )التهديدات اخلا�ضة باحلق يف حرية التجمع ال�ضلمي وتكوين 

اجلمعيات للمجموعات الأكرث عر�ضة للخطر(، وثيقة الأمم املتحدة A/HRC/26/29، 14 اأبريل 2014، الفقرة فقرة 56، 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session26/Documents/A_HRC_26_29_ENG.<  

املحليني  العمال  حول   1 رقم  عام  تعليق  املهاجرين،  العمال  جلنة  انظر  املهاجرين،  بالعمال  املثال  �ضبيل  على  يتعلق  فيما   .>DOC
املهاجرين، CMW/C/GC/1، 23 فرباير 2011: “37. يجب التعامل مع احلقوق اخلا�ضة بخدم املنازل املهاجرين من خالل الإطار الأ�ضمل 
املتعلق بالعمل املالئم لعمال املنازل. ويف هذا ال�ضاأن، ترى اللجنة اأن اخلدمة يف املنازل يجب تنظيمها ب�ضورة مالئمة من خالل ت�رشيعات 
وطنية ل�ضمان متتع اخلدم بنف�ص م�ضتوى احلماية املخولة للعمال الآخرين. 38. بناًء عليه، فاإن نقاط حماية العمال يف القانون الوطني 
يجب اأن متتد لت�ضمل اخلدم ل�ضمان توفري حماية مت�ضاوية مبوجب القانون، مبا يت�ضمن اأحكام تتعلق باحلد الأدنى لالأجور، و�ضاعات 
العمل، واأيام الراحة، وحرية تكوين اجلمعيات... ويف هذا ال�ضدد، لبد للخدم يف املنازل اأن يتمتعوا مبعاملة ل تقل يف مالءمتها عن تلك 
التي تطبق على رعايا الدولة التي يعملون بها )املادة 25( […] 47. يتم ت�ضجيع الدول الأع�ضاء على توفري معلومات للخدم املهاجرين 
تتعلق باجلمعيات ذات ال�ضلة التي ميكنها تقدمي امل�ضاعدة يف الدولة/املدينة الأم اأو التي يعمل بها” انظر اأي�ًضا جلنة العمال املهاجرين، 
تعليق عام رقم 2 حول حقوق العمال املهاجرين يف مواقف غري معتادة واأفراد اأ�رشهم، CMW/C/GC/2، 28 اأغ�ضط�ص 2013: “65. 
[…] ويجب على الدول الأع�ضاء اأن ت�ضمن هذه احلقوق مبا يف ذلك احلق يف التفاو�ص اجلماعي، وت�ضجيع التنظيم الذاتي بني العمال 
املهاجرين، بغ�ص النظر عن و�ضع هجرتهم، وتقدمي معلومات لهم تتعلق باجلمعيات ذات ال�ضلة التي ميكنها اأن توفر امل�ضاعدة لهم”.
158 ت�رشح املذكرة التو�ضيحية اخلا�ضة بالتو�ضية CM/Rec)2010(5 البنود كما يلي: “ميكن القول اأن هناك حالت متعددة من التمييز 
حتدث عندما يعاين ال�ضخ�ص من التمييز من خالل تعر�ضه حلالتني خمتلفتني من اأ�ضباب التمييز املحمي، اأو ب�ضبب مزيج من اثنني من 
هذه الأ�ضباب على الأقل. وي�ضار للموقف الأخري على اأنه متييز متعدد اجلوانب”. انظر على �ضبيل املثال اللجنة املعنية بالق�ضاء على 
CEDAW/C/،جميع اأ�ضكال التمييز �ضد املراأة، تو�ضية عامة رقم 27 حول الن�ضاء الأكرب �ضنا وحماية حقوق الإن�ضان اخلا�ضة بهم

قيود  فر�ص  التمييز �ضدهم من خالل  يتم  ما  غالبا  GC/27، 16 دي�ضمرب 2010، الفقرة 17، التي تن�ص على اأن “الن�ضاء الأكرب �ضنًا 
تعوقهم عن امل�ضاركة يف العمليات ال�ضيا�ضية واتخاذ القرار. فعلى �ضبيل املثال، […] يف بع�ص الدول، ل يُ�ضمح للن�ضاء الأكرب �ضنا 
بت�ضكيل اجلمعيات اأو اأي جماعات غري حكومية امل�ضاركة فيها لعمل حمالت من اأجل حقوقهن”؛ جلنة حقوق الطفل، تعليق عام رقم 

9: حقوق الأطفال ذوي الإعاقة،CRC/C/GC/9، الفقرة رقم 34.
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خمتلف لأ�ضباب من قبيل نقل املعلومات اأو الأفكار التي تعار�ص النظام 
القائم اأو تدعو لتغيري الد�ضتور اأو الت�رشيع159 بهدف الدفاع عن حقوق 
الإن�ضان اأو تعزيز وحماية حقوق الأ�ضخا�ص املنتمني اإلى اأقليات قومية اأو 

عرقية اأو دينية اأو لغوية والأقليات الأخرى اأو اجلماعات.160

ب�ضكل عام، يخول احلق يف حرية تكوين اجلمعيات اأولئك الذين يكونون   .128
ي�ضكلون  من  اختيار  اجلمعيات  اإحدى  اإلى  ينتمون  الذين  اأو  جمعية 
هذا  فاإن  ذلك،  ومع  الع�ضوية.  على  يح�ضلون  من  اأو  معهم  اجلمعية 
اجلانب من احلق يف تكوين اجلمعيات ُعر�ضة اأي�ًضا حلظر التمييز، بحيث 
يجب اأن تكون هناك مربرات منا�ضبة ومو�ضوعية لأي معاملة تف�ضيلية 
لالأ�ضخا�ص فيما يتعلق بت�ضكيل جمعية اأو ع�ضوية جمعية تقوم على 
ال�ضمة ال�ضخ�ضية اأو الو�ضع.161 وبالتايل يجب اأن يوؤكد الت�رشيع على 
عدم منع اأي �ضخ�ص دون مربر من اأن ي�ضبح اأو يظل ع�ضًوا يف اإحدى 

اجلمعيات.

ع�ضويتها.162  حتديد  يف  اجلمعية  حق  حماية  اأي�ًضا  ينبغي  ذلك،  ومع   .129
وكما ذكرت املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان »حيث اإنه يتولى ت�ضكيل 
اأهداف م�ضرتكة من  وراء حتقيق  ال�ضعي  يعتزمون  اأ�ضخا�ص  اجلمعيات 
احلرية  فعالية  مع  يتعار�ص  ذلك  فاإن  حمددة،  مثل  اأو  قيم  تبني  خالل 
املعر�ضة للمخاطر اإذا مل يكن هناك رقابة على ع�ضويتهم«.163 وعلى 
لأع�ضائها  معينة  متطلبات  تعتمد  اأن  للجمعية  ميكن  النحو،  هذا 
واأن  اأ�ضا�ص مو�ضوعي ومنطقي  لها  املتطلبات  تكون هذه  اأن  �رشيطة 
يكون لالأ�ضخا�ص الذين ل يلبون هذه املتطلبات - وبالتايل ل ميكنهم اأن 
يكونوا اأع�ضاء باجلمعية - احلق يف اإن�ضاء اأو الن�ضمام اإلى جمعية اأخرى 
من اختيارهم. وميكن للهدف امل�ضرتك الذي تتاأ�ض�ص من اأجله اجلمعية اأن 
يربر معايري الع�ضوية التي قد تكون متييزية يف حالت اأخرى �رشيطة اأن 

يكون لهذه املعايري مربر منا�ضب ومو�ضوعي.

159 املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان ، Waves on Women �ضد الربتغال )الطلب رقم 31276/05، احلكم ال�ضادر يف 3 فرباير 2009(. 
160 املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، Sidiropoulos واآخرون �ضد اليونان )الطلب رقم 26695/95، احلكم ال�ضادر يف 10 يوليو 1998(، 
الفقرتان 45-44. املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، Genderdoc-M �ضد مولدوفا )الطلب رقم 9106/06، احلكم ال�ضادر يف 12 يونيه 
اإلى  املرفوع  التقرير  اجلمعيات،  وتكوين  ال�ضلمي  التجمع  حرية  2012(، الفقرات 55-53. املقرر اخلا�ص لالأمم املتحدة املعني باحلق يف 
جمل�ص حقوق الإن�ضان التابع لالأمم املتحدة )التهديدات اخلا�ضة باحلق يف حرية التجمع ال�ضلمي وتكوين اجلمعيات للمجموعات الأكرث 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/<  ،64 الفقرة   ،2014 اأبريل   A/HRC/26/29، 14 املتحدة  الأمم  وثيقة  للخطر(،  عر�ضة 

.>HRC/RegularSessions/Session26/Documents/A_HRC_26_29_ENG.DOC
161انظر، املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، Willis �ضد اململكة املتحدة )الطلب رقم 36042/97، احلكم ال�ضادر يف 11 يونيه 2002(، 

الفقرة 48.
الإطفاء �ضد اململكة  القاطرات ورجال  رابطة مهند�ضي  الإن�ضان،  الأوروبية حلقوق  انظر املحكمة  العمالية،  النقابات  162 يف حالة 

املتحدة، الطلب رقم 11002/05، 27 فرباير 2007، الفقرة 39.
163 املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، رابطة مهند�ضي القاطرات ورجال الإطفاء �ضد اململكة املتحدة، الطلب رقم 11002/05، 27 

فرباير 2007، الفقرة 39.

عند تقييم ما اإذا كان هذا املربر موجودا، يجب اأن يكون حق اجلمعية يف   .130
اختيار اأع�ضائها متوازنًا على نحو كاف مع حق ال�ضخ�ص يف الن�ضمام 
املحكمة  ا�ضتخدمت  بها.164  كع�ضو  البقاء  اأو  املعنية  اجلمعية  اإلى 
ب�ضاأن  التوازن  هذا  لتحقيق  حمددة  معايري  الإن�ضان  حلقوق  الأوروبية 
م�ضاألة الع�ضوية ول�ضيما يف حالة النقابات العمالية مثل: )1( الهدف 
اأ�ضباب   )2( اأجله،  اأي جمعية من  تاأ�ضي�ص  يتم  الذي  امل�ضرتك  والغر�ص 
اإذا كان عدم الن�ضمام  اأو قرار طرد اأي ع�ضو، )3( ما  رف�ص الن�ضمام 
لع�ضوية جمعية ما يوؤدي اإلى تعر�ص ال�ضخ�ص املعني ملتاعب حمددة، 
)4( ما اإذا كان قرار اجلمعية ي�ضدر وفقا لقواعدها وما اإذا كان هناك اأي 
�ضلوك م�ضيء اأو غري مالئم من جانب اجلمعية، )5( ما اإذا كانت اجلمعية 
ت�ضطلع باأداء اأي واجب اأو دور يتم منحه لها و/اأو كانت ت�ضتفيد من 
التمويل العام، والذي ميكن اأن يتطلب منها قبول الأع�ضاء اأو الحتفاظ 

بع�ضويتهم للوفاء ببع�ص الأغرا�ص الأو�ضع نطاًقا.165

املعني  الدين  اإلى  بالنتماء  دينية  اأع�ضاء جمعية  فاإن مطالبة  لذلك،   .131
�ضيكون بالتاأكيد اأمرًا مقبولً.166 ويف الوقت نف�ضه، من ال�ضعب تربير 
موؤ�ض�ضة  يف  العاملني  على  قا�رشة  ع�ضويتها  ما  جمعية  جتعل  اأن 
تطبيق  وعند  فقط.  الن�ضاء  اأو  فقط  الرجال  على  معينة  �ضناعة  اأو 
التمييز املعني ب�ضكل واقعي على اأ�ض�ص مثل اللون اأو الأ�ضل العرقي 
اأو يف املجال اخلا�ص حلياة الفرد - على �ضبيل املثال، حيث يوجد اختالف 
تقدمي  يتعني  فاإنه   – اجلن�ضي  امليول  اأو  اجلن�ص  اأ�ضا�ص  املعاملة على  يف 
ا�ضتخدام  اجلمعيات  تربر  وقد  الإجراء.167  هذا  لتربير  مقنعة«  »اأ�ضباب 
اجلمعية  هدف  يكون  التي  احلالت  بع�ص  تقييدية يف  ع�ضوية  معايري 
فيها هو معاجلة التمييز الذي يواجهه اأع�ضائها اأو ال�ضعي نحو اإعادة 
معاجلة حالت حمددة من الإق�ضاء التاريخي والقمع من جانب الأغلبية، 
على �ضبيل املثال، لفئات ال�ضكان الأ�ضليني املعر�ضني للخطر اأو الفئات 
املهم�ضة. ومع ذلك، يجب، يف جميع احلالت، حظر اأي متييز لأ�ضباب ل 

عالقة لها باأغرا�ص اجلمعية. 

164 انظر، على �ضبيل املثال، يف حالة الع�ضوية يف النقابات العمالية، املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، رابطة مهند�ضي القاطرات 
ورجال الإطفاء �ضد اململكة املتحدة، )الطلب رقم 11002/05(، 27 فرباير 2007، الفقرة 50.

 ،11002/05 رقم  )الطلب  املتحدة،  اململكة  الإطفاء �ضد  ورجال  القاطرات  رابطة مهند�ضي  الإن�ضان،  الأوروبية حلقوق  165 املحكمة 
احلكم ال�ضادر يف 27 فرباير 2007(، الفقرات 50-52.

166  انظر املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، رابطة مهند�ضي القاطرات ورجال الإطفاء �ضد اململكة املتحدة )الطلب رقم 11002/05، 
حكم �ضادر يف 27 فرباير 2007(، الفقرة 39، والتي تن�ص على اأنه »ل خالف على اأن الهيئات الدينية والأحزاب ال�ضيا�ضية ميكنها تنظيم 

ع�ضويتها لتت�ضمن من يوؤمنون مبعتقداتها ومثلها«.
 StaatkundigGereformeerdePartij الإن�ضان،  الأوروبية حلقوق  املحكمة  اجلن�ص(،  اأ�ضا�ص  )التمييز على  املثال  �ضبيل  انظر على    167
الإن�ضان،  حلقوق  الأوروبية  املحكمة  اأي�ًضا  انظر   .73 الفقرة   ،)2012 يوليو   10 يف  �ضادر  قرار   ،58369/10 رقم  )الطلب  هولندا  �ضد 

Genderdoc-M �ضد مولدوفا )الطلب رقم 9106/06، احلكم ال�ضادر يف 12 يونيو 2012(، الفقرة 50.
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القانون الفنلندي للجمعيات )26 مايو 1989(

الق�ضم 12 
يجب على ال�ضخ�ص الذي يرغب يف الن�ضمام اإلى جمعية اإبالغ اجلمعية 
بنيته هذه. وتتخذ اللجنة التنفيذية القرارات املتعلقة بقبول الأع�ضاء، ما 

مل تن�ص القواعد على خالف ذلك.
الق�ضم 13

يحق للع�ضو اأن ي�ضتقيل من جمعية يف اأي وقت عن طريق اإبالغ اللجنة 
اأي�ًضا من  اأن ي�ضتقيل  اأو رئي�ضها بذلك خطيًا. ويجوز للع�ضو  التنفيذية 
خالل تقدمي اإ�ضعار بذلك يف اجتماع للجمعية لإدراجه يف حم�رش الجتماع. 
اأن ال�ضتقالة لن تدخل حيز  بالقواعد ين�ص على  كما يجوز و�ضع حكم 
التنفيذ اإل بعد مرور فرتة زمنية حمددة من تقدمي اإ�ضعار ال�ضتقالة. وقد ل 

تتجاوز هذه الفرتة الزمنية �ضنة واحدة.
الق�ضم 14

يجوز للجمعية اأن تف�ضل ع�ضوا ما على اأ�ضا�ص ن�ص القواعد. ومع ذلك، 
للجمعية احلق دائما يف ف�ضل الع�ضو الذي: 

1. اأخفق يف الوفاء باللتزامات التي تعهد بها عند الن�ضمام اإلى اجلمعية؛ 
اأو 

2. اأ�رش باجلمعية ب�ضكل كبري من خالل عمله داخل اأو خارج اجلمعية؛ اأو 
3. مل يعد يلبي �رشوط الع�ضوية املن�ضو�ص عليها يف القانون اأو يف قواعد 

اجلمعية.

اجلن�ضي  وامليول  النوع  اأ�ضا�ص  على  التمييز  وعدم  اجلن�ضني  بني  امل�ضاواة 
وهوية النوع الجتماعي

التمييز،  وعدم  بامل�ضاواة  املتعلقة  العامة  ال�ضمانات  اإلى  بالإ�ضافة   .132
تتطلب عدد من ال�ضكوك الدولية اتخاذ تدابري اإيجابية ل�ضمان امل�ضاواة 
تكوين  حرية  يف  احلق  ذلك  يف  مبا  احلقوق،  جميع  التمتع/ممار�ضة  يف 
ينبغي  امليول اجلن�ضية.168 ولذلك،  اأو  النوع  النظر عن  اجلمعيات، بغ�ص 
على الدول األ ت�ضمن فقط اأن يتمكن اأي �ضخ�ص من اأن يكون موؤ�ض�ص 
168 وتق�ضي املادة 3 من اتفاقية الأمم املتحدة للق�ضاء على جميع اأ�ضكال التمييز �ضد املراأة باأن تتخذ الدول »جميع التدابري املنا�ضبة، 
مبا يف ذلك الت�رشيعية منها، ل�ضمان التطور الكامل للمراأة والنهو�ص بها، لكي تكفل لها ممار�ضة حقوق الإن�ضان واحلريات الأ�ضا�ضية 
والتمتع بها على اأ�ضا�ص امل�ضاواة مع الرجل ». وتن�ص املادة 7 من اتفاقية الق�ضاء على جميع اأ�ضكال التمييز �ضد املراأة على اأنه »تتخذ 
الدول الأطراف جميع التدابري املنا�ضبة للق�ضاء على التمييز �ضد املراأة يف احلياة ال�ضيا�ضية والعامة للبلد، وبوجه خا�ص تكفل للمراأة، 

على قدم امل�ضاواة مع الرجل، احلق يف: [...]
)ج( امل�ضاركة يف املنظمات غري احلكومية واجلمعيات املعنية باحلياة العامة وال�ضيا�ضية للبلد”. ومن خالل منهاج عمل بيجني، تلتزم 
احلكومات اأي�ًضا خ�ضي�ضا بحماية وتعزيز احلقوق املت�ضاوية للمراأة والرجل يف حرية تكوين اجلمعيات، مبا يف ذلك الع�ضوية يف الأحزاب 
ال�ضيا�ضية والنقابات العمالية واملنظمات املهنية والجتماعية الأخرى، وكذلك باأن “تتبنى �ضيا�ضات تخلق بيئة مواتية ملجموعات 
امل�ضاعدة الذاتية الن�ضائية ومنظمات العمال والتعاونيات من خالل اأ�ضكال غري تقليدية من الدعم والعرتاف باحلق يف حرية تكوين 
)منهاج عمل بيجني، الف�ضل الأول من تقرير املوؤمتر العاملي الرابع املعني باملراأة، بيجني، 15-4 �ضبتمرب  اجلمعيات واحلق يف التنظيم” 
A/CONF.177/20 ،1995 وامللحق http://www.un.org/esa/gopher-data/conf/fwcw/off/a--20.en< 1<، الأهداف ال�ضرتاتيجية
احلياة   :23 رقم  عامة  تو�ضية  املراأة،  �ضد  التمييز  اأ�ضكال  جميع  على  بالق�ضاء  املعنية  اأي�ًضا جلنة الأمم املتحدة  I.2و)ج.1(.. انظر 
ال�ضيا�ضية والعامة، التي مت اإقرارها يف الدورة ال�ضاد�ضة ع�رشة للجنة املعنية بالق�ضاء على جميع اأ�ضكال التمييز �ضد املراأة، يف عام 

).A/52/381997 )الواردة يف الوثيقة

اجلن�ضي،  وامليول  اجلن�ص  عن  النظر  بغ�ص  فيها  ع�ضو  و/اأو  جلمعيات 
ولكن ينبغي عليها اأي�ًضا تي�ضري ممار�ضة احلق يف حرية تكوين اجلمعيات 

ملجموعات خمتلفة من الأ�ضخا�ص من خالل خلق بيئة مواتية لهم. 

وعالوة على ذلك، تو�ضح املادة 4 من اتفاقية الق�ضاء على جميع اأ�ضكال   .133
ل�ضمان  الدول  تتخذها  التي  اخلا�ضة  التدابري  اأن  املراأة  �ضد  التمييز 
ل تعترب متييزا ... ولكن يجب األ ت�ضتلزم باأي  الت�ضاوي الفعلي للمراأة “ 
حال كنتيجة لها الإبقاء على معايري غري متكافئة اأو منف�ضلة”. ولذلك، 
يف�ضل ا�ضتحداث احلوافز، مثل احلوافز املالية، يف الت�رشيع املطبق على 

تلك اجلمعيات التي تطبق �ضيا�ضات تعزز امل�ضاواة بني الرجل واملراأة.169

الق�ضائية  ال�ضوابق  يف  اأنه  اإلى  الإ�ضارة  جتدر  ذلك،  اإلى  بالإ�ضافة   .134
“النهو�ص  اأن  املحكمة  اعتربت  الإن�ضان  حلقوق  الأوروبية  للمحكمة 
الأع�ضاء يف  الدول  رئي�ضيا يف  اليوم هدفا  يُعد  اجلن�ضني  بامل�ضاواة بني 
اأوروبا. ويعني هذا اأنه يتعني تقدمي اأ�ضباب مقنعة جدا قبل اأن  جمل�ص 
اأحكام  مع  متفقا  اجلن�ص  اأ�ضا�ص  على  املعاملة  يف  الفرق  اعتبار  ميكن 
التفاقية. [...] وعالوة على ذلك، فقد راأت املحكمة اأن النهو�ص بامل�ضاواة 
بني اجلن�ضني يف الدول الأع�ضاء يف جمل�ص اأوروبا هذه الأيام مينع الدولة 
من تقدمي الدعم لالآراء التي تنظر اإلى دور الرجل كدور اأ�ضا�ضي ودور املراأة 

كدور ثانوي”.170

املعنية  املتحدة  الأمم  جلنة  اأكدت  العمالية،  بالنقابات  يتعلق  وفيما   .135
حق  �ضمان  اأهمية  على  والثقافية  والجتماعية  القت�ضادية  باحلقوق 
عمال املنازل واملراأة الريفية والن�ضاء العامالت يف ال�ضناعات التي يهيمن 
عليها الذكور والن�ضاء العامالت يف املنزل يف اإن�ضاء نقابات والن�ضمام 
اإليها.171 وقد اأعربت اللجنة املعنية بالق�ضاء على جميع اأ�ضكال التمييز 

الإن�ضان وجلنة  الدميقراطية وحقوق  املوؤ�ض�ضات  اأوروبا / مكتب  والتعاون يف  الأمن  انظر منظمة  ال�ضيا�ضية،  الأحزاب  169 يف حالة 
البندقية، املبادئ التوجيهية ب�ضاأن تنظيم الأحزاب ال�ضيا�ضية )وار�ضو: مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان، 2011(، الفقرات 

.99-105
170  املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، StaatkundigGereformeerdePartij �ضد هولندا )الطلب رقم 58369/10، قرار �ضادر يف 10 

يوليو 2012(، الفقرة 73.
171  جلنة احلقوق الجتماعية والثقافية التابعة لالأمم املتحدة، تعليق عام رقم 16: )الدورة الرابعة والثالثون، 2005(: املادة 3: امل�ضاواة 
بني الرجال والن�ضاء يف حق التمتع بجميع احلقوق القت�ضادية والجتماعية والثقافية،E/C.12/2005/4:“25. تقت�ضي املادة 8 الفقرة 
1 )اأ( من العهد باأن تكفل الدول الأطراف حق كل �ضخ�ص يف تكوين النقابات والن�ضمام اإليها باختياره. وتق�ضي املادة 3، عالقة باملادة 
8، بال�ضماح للرجال والن�ضاء بتنظيم احتادات العمال التي تعالج اهتماماتهم اخلا�ضة والن�ضمام اإليها. ويف هذا ال�ضدد، ينبغي اإيالء 
اهتمام خا�ص خلدم املنازل والن�ضاء الريفيات والن�ضاء الالتي يعملن يف ال�ضناعات التي ت�ضيطر عليها الن�ضاء وربات البيوت، اللواتي 

غالبا ما يحرمن من هذا احلق “.
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والعمال  الن�ضاء172  من  بالعمال  يتعلق  فيما  مماثل  راأي  عن  املراأة  �ضد   
املهاجرين من الن�ضاء.173 

اأ�ضا�ص امليول اجلن�ضي يتعار�ص مع العهد الدويل  اأن التمييز على  تبني   .136
حلقوق  الأمريكية  والتفاقية  وال�ضيا�ضية174  املدنية  باحلقوق  اخلا�ص 
الإن�ضان175 والتفاقية الأوروبية حلماية حقوق الإن�ضان176. وبالإ�ضافة اإلى 
الأ�ضا�ضية  الأوروبي للحقوق  )2( من ميثاق الحتاد   21 املادة  ذلك، حتظر 

التمييز على اأ�ضا�ص امليول اجلن�ضي.177 

الدول  اأي�ًضا  اأنه يتعني على  ال�ضلة  ذات  الدولية  الوثائق  ذكر عدد من   .137
تكوين  حرية  احلق يف  ذلك  مبا يف  باحلقوق،  التمتع  اإمكانية  ت�ضمن  اأن 

اجلمعيات، بواقعية ودون متييز على اأ�ضا�ص هوية النوع الجتماعي.178 
بالنظر اإلى اأن النهو�ص بامل�ضاواة اأ�ضبح هدفا رئي�ضيا على ال�ضعيدين   .138

172 اللجنة املعنية باتفاقية الق�ضاء على جميع اأ�ضكال التمييز �ضد املراأة، املالحظات اخلتامية على التقرير الأويل لدولة الإمارات 
العربية املتحدة، CEDAW/C/ARE/CO/1، 5 فرباير 2010، الفقرتان 37-36، تن�ضان على: “36. بينما تالحظ اللجنة بارتياح ت�ضديق 
الدولة الطرف على عدة اتفاقيات ملنظمة العمل الدولية تتعلق بامل�ضاواة وزيادة م�ضاركة املراأة يف قوة العمل ودعم الدولة الطرف 
ب�ضاأن زيادة عدد الن�ضاء العامالت يف القطاع العام، تاأ�ضف اللجنة لقيام الدولة الطرف بحظر ت�ضكيل جمعيات خريية للموظفني 
[...] 37. [...] وحتث اللجنة الدولة الطرف على اأن تكفل جلميع العمال، وخا�ضة الإناث منهم، املبداأ الأ�ضا�ضي حلرية تكوين اجلمعيات 
وتوفر لهم امل�ضاواة يف الأجر عن العمل ذي القيمة املت�ضاوية، وتو�ضي اللجنة باأن ت�ضبح الدولة الطرف طرفا يف اتفاقيتي منظمة 

العمل الدولية رقمي 87 و98 “.
املهاجرات،  العامالت  حول   26 رقم  عامة  تو�ضية  املراأة،  �ضد  التمييز  اأ�ضكال  جميع  على  الق�ضاء  باتفاقية  املعنية  اللجنة   173
الن�ضاء  فيها  تعمل  التي  البلدان  الأطراف يف  الدول  تتخذ  اأن  “ينبغي   :26 الفقرة   ،2008 CEDAW/C/2009/WP.1/R، 5 دي�ضمرب 
املهاجرات، مبا يف ذلك يف جمتمعاتهم  العامالت  وامل�ضاواة يف احلقوق بني  التمييز،  املنا�ضبة ل�ضمان عدم  التدابري  املهاجرات جميع 
... )ب( احلماية القانونية حلقوق العامالت املهاجرات:  املحلية. وقد ت�ضمل التدابري املطلوبة، على �ضبيل املثال ولي�ص احل�رش، ما يلي: 
وينبغي على الدول الأطراف �ضمان توفري القانون الد�ضتوري واملدين وقوانني العمل للعامالت املهاجرات نف�ص احلقوق واحلماية التي 

ت�ضمل جميع العمال يف البالد، مبا يف ذلك احلق يف التنظيم واحلرية النقابية”.
174 انظر جلنة الأمم املتحدة املعنية بحقوق الإن�ضان، Gauthier �ضد اأ�ضرتاليا )وثيقة رقم 488/1992، 31 مار�ص 1994(، الفقرة 8.7، 
الطرف  الدولة  “�ضعت  اأنه  اللجنة  ذكرت  حيث   ،>http://www.ohchr.org/documents/publications/sdecisionsvol5en.pdf<
للح�ضول على توجيهات اللجنة ب�ضاأن ما اإذا كان ميكن اعتبار امليل اجلن�ضي “و�ضع اآخر” حتقيقا لأغرا�ص املادة 26. وميكن اأن تن�ضاأ نف�ص 
الق�ضية مبوجب الفقرة 1 من املادة 2 من العهد. ومع ذلك، تقيد اللجنة نف�ضها يف الإ�ضارة اإلى اأنها ترى �رشورة اأن توؤخذ الإ�ضارة اإلى 

“اجلن�ص” يف املادة 2، الفقرة 1 واملادة 26 على اأنها ت�ضمل امليل اجلن�ضي”.
رقم 242، احلكم ال�ضادر يف 24 فرباير  175 حمكمة البلدان الأمريكية حلقوق الإن�ضان، Atala Riffo وبناته �ضد �ضيلي )ال�ضل�ضلة “ج” 

2012(، الذي راأى اأن حرمان الأم من ح�ضانة طفلها ب�ضبب ميولها اجلن�ضي ينتهك �ضمان احلماية املت�ضاوية الوارد يف املادة 24.
176 املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، »�ص« واآخرون �ضد النم�ضا )الطلب رقم 19010/07، احلكم ال�ضادر يف 19 فرباير 2013(، الفقرة 99. 
انظر اأي�ًضا املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، Alekseyev �ضد رو�ضيا )الطلبات رقم 4916/07 و25924/08 و14599/09، احلكم ال�ضادر 
يف 21 اأكتوبر 2010(، الفقرة 108، التي تن�ص على اأن »حيثما ي�ضتند وجود اختالف يف املعاملة على اأ�ضا�ص اجلن�ص اأو امليل اجلن�ضي 
يكون هام�ص التقدير املمنوح للدولة �ضيقا، ويف مثل هذه احلالت ل يتطلب مبداأ التنا�ضب جمرد التدبري الذي مت اختياره ليكون منا�ضبًا 
ب�ضكل عام لتحقيق الهدف املن�ضود. ويجب اأي�ًضا تو�ضيح اأنه كان �رشوريا يف هذه الظروف. ويف الواقع، اإذا مل ت�ضتند الأ�ضباب املقدمة 
التي تربر وجود اختالف يف املعاملة �ضوى على امليل اجلن�ضي ملقدم الطلب، فهذا من �ضاأنه اأن يرقى اإلى حد التمييز مبوجب التفاقية«.

.C326/02/2012،2012 177 الحتاد الأوروبي، ميثاق احلقوق الأ�ضا�ضية لالحتاد الأوروبي، 26 اأكتوبر
178 جمل�ص اأوروبا، تذييل للتو�ضية CM/Rec)2010(5 ال�ضادرة عن جلنة الوزراء اإلى الدول الأع�ضاء ب�ضاأن التدابري الرامية اإلى مكافحة 
اأو هوية النوع الجتماعي، 31 مار�ص 2010، الفقرة 9. جمل�ص حقوق الإن�ضان يف الأمم املتحدة،  اأ�ضا�ص امليول اجلن�ضي  التمييز على 
القرار 17/19 ب�ضاأن حقوق الإن�ضان وامليل اجلن�ضي وهوية النوع الجتماعي، A/HRC/RES/17/19، 14 يوليو عام 2011. مفو�ضية 
اجلن�ضي  امليل  اأ�ضا�ص  والتمييز على  العنف  الإن�ضان حول  اإلى جمل�ص حقوق  تقرير مرفوع  الإن�ضان،  ال�ضامية حلقوق  املتحدة  الأمم 
وهوية النوع الجتماعي، A/HRC/19/41، 17 نوفمرب 2011. انظر اأي�ًضا مبادئ يوجياكارتا، “مبادئ حول تطبيق القانون الدويل حلقوق 
http://www.yogyakartaprinciples.< ،20 الإن�ضان فيما يتعلق بامليل اجلن�ضي وهوية النوع الجتماعي”، 26 مار�ص عام 2007، املبداأ

org/principles_en.htm<. وين�ص املبداأ 20 على: “لكل �ضخ�ص احلق يف حرية التجمع ال�ضلمي وتكوين اجلمعيات، مبا يف ذلك لأغرا�ص 
املظاهرات ال�ضلمية، بغ�ص النظر عن امليول اجلن�ضية اأو هوية النوع الجتماعي. ويجوز لالأ�ضخا�ص ت�ضكيل اجلمعيات واحل�ضول على 
اأي�ًضا بالن�ضبة للجمعيات التي توزع  اأو هوية النوع الجتماعي، ويجوز لهم ذلك  اأ�ضا�ص امليول اجلن�ضية  اعرتاف بها، دون متييز على 
املعلومات اإلى الأ�ضخا�ص ذوي امليول اجلن�ضية وهويات النوع الجتماعي املختلفة اأو عنهم، اأو ت�ضهل التوا�ضل فيما بينهم اأو تدافع 
عن حقوقهم.  وعلى الدول اأن: اأ( تتخذ جميع التدابري الت�رشيعية والإدارية وغريها من التدابري التي ت�ضمن التمتع ال�ضلمي باحلق يف 
التنظيم والعمل النقابي والتجمع ومنا�رشة ق�ضايا امليول اجلن�ضية وهوية النوع الجتماعي، وت�ضمن احل�ضول على العرتاف القانوين 
بهذه اجلمعيات واجلماعات، دون متييز على اأ�ضا�ص امليل اجلن�ضي اأو هوية النوع الجتماعي. ب( ت�ضمن بوجه خا�ص عدم توظيف مفاهيم 
النظام العام والآداب العامة وال�ضحة العامة والأمن العام لتقييد اأي ممار�ضة للحق يف التجمع ال�ضلمي وتكوين اجلمعيات فقط على 
اأ�ضا�ص اأنه يوؤكد امليول اجلن�ضية اأو هويات النوع الجتماعي املتباينة. ج( ل تعرقل، حتت اأي ظرف من الظروف، ممار�ضة احلق يف التجمع 
واحلماية  الكافية  ال�رشطة  توفري  وت�ضمن  الجتماعي،  النوع  هوية  اأو  اجلن�ضي  بامليل  تتعلق  اأ�ض�ص  على  اجلمعيات  وتكوين  ال�ضلمي 
املادية الأخرى �ضد العنف اأو التحر�ص لالأ�ضخا�ص الذين ميار�ضون هذه احلقوق. د( توفر برامج التدريب والتوعية ل�ضلطات اإنفاذ القانون 
وغريها من املوظفني املخت�ضني لتمكينهم من توفري هذه احلماية. هـ( ت�ضمن األ يكون لقواعد الإف�ضاح عن املعلومات عن اجلمعيات 
واجلماعات التطوعية اآثار متييزية ، يف الواقع العملي، على هذه اجلمعيات واجلماعات التي تعالج ق�ضايا امليول اجلن�ضية اأو هوية النوع 

الجتماعي، اأو على اأع�ضائها “.

الوطني والدويل وفقا ملا اأكدته هذه الأحكام، لعل الت�رشيعات التي حتظر 
اأو  على اجلمعيات التمييز �ضد الأع�ضاء املحتملني على اأ�ضا�ص اجلن�ص 
امليول اجلن�ضي اأو هوية النوع الجتماعي من �ضاأنها اأن ت�ضكل تقييًدا 

�رشعيًا للحق يف حرية تكوين اجلمعيات.

غري املواطنني

والالجئني180  اجلن�ضية179  عدميي  الأ�ضخا�ص  فيهم  مبا  املواطنني،  لغري   .139
واملهاجرين، احلق يف حرية تكوين اجلمعيات، ويجب األ يتعر�ضوا للتمييز 

فيما يتعلق مبمار�ضتهم لذلك احلق على اأ�ضا�ص و�ضعهم. 

اأن  الإن�ضان �ضمنيا على  الأوروبية حلقوق  16 من التفاقية  املادة  تن�ص   .140
هذا احلق ل مينع فر�ص القيود على الن�ضاط ال�ضيا�ضي لالأجانب.181 ومع 
ذلك، فقد اأقرت املحكمة الأوربية حلقوق الإن�ضان بالفعل اأن هذا احلكم 
كان  حيثما  الأوروبي  الحتاد  دول  يف  �ضيق  نطاق  على  يُطبق  اأن  يجب 
مواطنو دول الحتاد الأوروبي الأخرى هم املعنيون.182 وبينما الأكرث ترجيًحا 
الإن�ضان مربرًا  الأوروبية حلقوق  التفاقية  16 من  املادة  اأن يكون تطبيق 
فيما يتعلق بت�ضكيل اأي حزب �ضيا�ضي واأن�ضطته، اإل اأنه من ال�رشوري 
الإ�ضارة اإلى اأن القيود املفرو�ضة على اأ�ضا�ص جن�ضية الأ�ضخا�ص لي�ضت 
دائًما مقبولة. واجلدير بالذكر اأنه »يف ال�ضياق املحدد ب�ضاأن النتخابات، 
العامة  احلياة  يف  الأجانب  م�ضاركة  ب�ضاأن  الأوروبية  التفاقية  دخلت 
على امل�ضتوى املحلي حيز التنفيذ يف عام 1997 وهناك اجتاه متزايد يف 
العديد من الدول الأوروبية نحو ال�ضماح للمقيمني الأجانب بالت�ضويت 
اأن  املرجح  وعلى كل حال، من غري  املحلية«.183  النتخابات  والرت�ضح يف 
تكون الأن�ضطة ال�ضيا�ضية غري احلزبية مقيدة ب�ضكل مربر بناء على هذا 

احلكم.

179 اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، التفاقية املتعلقة بو�ضع الأ�ضخا�ص عدميي اجلن�ضية، 28 �ضبتمرب 1954، الأمم املتحدة، �ضل�ضلة 
املعاهدات، املجلد 360، �ضفحة 117. وتن�ص املادة 15 من التفاقية على اأنه »فيما يتعلق باجلمعيات غري ال�ضيا�ضية وغري الهادفة للربح 
والنقابات العمالية، يجب اأن متنح الدول املتعاقدة الأ�ضخا�ص عدميي اجلن�ضية املقيمني ب�ضورة قانونية يف اإقليمها اأف�ضل معاملة 

ممكنة، ولي�ص اأقل باأي حال عن املعاملة املمنوحة لالأجانب ب�ضكل عام يف نف�ص الظروف«.
180 اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، التفاقية والربوتوكول املتعلقان بو�ضع الالجئني، 28 يوليو 1951، الأمم املتحدة، �ضل�ضلة املعاهدات، 
املجلد 189، �ضفحة 137، تن�ص املادة 15 ب�ضاأن احلق يف تكوين اجلمعيات على اأنه »فيما يتعلق باجلمعيات والنقابات العمالية غري 
ال�ضيا�ضية وغري الهادفة للربح، يتعني على الدول املتعاقدة اأن متنح الالجئني املقيمني ب�ضورة نظامية يف اإقليمها اأف�ضل معاملة ميكن 

منحها ملواطني بلد اأجنبي يف نف�ص الظروف«.
181 تن�ص املادة 16 من التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�ضان حول القيود املفرو�ضة على الأن�ضطة ال�ضيا�ضية يف الدول الأجنبية على 
اأنه »ل يوجد يف البنود 10 و11 و15 ما يعترب اأنه مينع الأطراف املتعاقدة ال�ضامية من فر�ص قيود على الأن�ضطة ال�ضيا�ضية لالأجانب«. 
182 املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، Piermont �ضد اململكة املتحدة )الطلبان رقم 15773/89 و15774/89 واحلكم ال�ضادر يف 27 

اأبريل 1995( الفقرة  64.
183 انظر منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا/مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان وجلنة البندقية، املبادئ التوجيهية ب�ضاأن 

تنظيم الأحزاب ال�ضيا�ضية )وار�ضو: مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان، 2011(، الفقرة 120. 
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الأقليات 

بالإ�ضافة اإلى �ضمانات احلق يف حرية تكوين اجلمعيات التي تنطبق على   .141
الولية  الأقليات داخل  اأفراد  اأي�ًضا جلميع  اجلميع، يتم �ضمان هذا احلق 
املخ�ض�ضة  الدولية  ال�ضكوك  من  عدد  طريق  عن  للدولة  الق�ضائية 
حتديًدا لهذه املجموعة من الأ�ضخا�ص.184 وبالتايل ينبغي اأن تكون تلك 
اجلمعيات  اإن�ضاء  و/اأو  اجلمعيات  اإلى  الن�ضمام  على  قادرة  املجموعات 
اخلا�ضة بها دون اأي متييز. ومع ذلك قد يكون من املنا�ضب اأي�ًضا اعتماد 
الأقليات يف  دور  تعزز  التي  اجلمعيات  دعم  اإلى  تهدف  ت�رشيعية  حوافز 

املجتمع الدميقراطي.185

د�صتور جمهورية �رضبيا )2006(

املادة 80 
يجوز لأع�ضاء الأقليات القومية تاأ�ضي�ص جمعيات تعليمية وثقافية ممولة 

ب�ضكل طوعي. 
يجب اأن تقر جمهورية �رشبيا بدور حمدد للجمعيات التعليمية والثقافية 

لالأقليات القومية يف ممار�ضتها حلقوق اأفراد الأقليات الوطنية. 
ويكون لأع�ضاء الأقليات القومية احلق يف ربط عالقات وتعاون ل يعيقه 

�ضيء مع مواطنيهم خارج اأرا�ضي جمهورية �رشبيا )...(.

184 وبذلك، فاإن املادتني 7 و8 من التفاقية الإطارية ملجل�ص اأوروبا اخلا�ضة بحماية الأقليات الوطنية على التوايل تن�ضان على اأنه » 
ت�ضمن الأطراف احرتام حق كل �ضخ�ص ينتمي اإلى اأقلية وطنية يف حرية التجمع ال�ضلمي، وحرية تكوين اجلمعيات، وحرية التعبري، 
وحرية الفكر، والوجدان والدين« واأن »تتعهد الأطراف بالعرتاف باأن كل �ضخ�ص ينتمي اإلى اأقلية وطنية له احلق يف اإظهار دينه اأو 
معتقده ويف اإن�ضاء املوؤ�ض�ضات واملنظمات واجلمعيات الدينية« )جمل�ص اأوروبا، التفاقية الإطارية بخ�ضو�ص حماية الأقليات الوطنية 
)جمموعة املواثيق الأوروبية، رقم 157(، 1 فرباير 1995(. عالوة على ذلك، تن�ص املادة 3 )1( من اإعالن حقوق الأ�ضخا�ص الذين ينتمون 
اإلى اأقليات وطنية وعرقية ودينية ولغوية على اأن »الأفراد الذين ينتمون اإلى الأقليات ميكنهم ممار�ضة حقوقهم ... ب�ضورة فردية اأو 
اأي متييز« والقرار رقم 4 من وثيقة هل�ضينكي لعام 1992 اخلا�ضة مبنظمة الأمن  اآخرين من جماعتهم، بدون  اأفراد  يف جماعات مع 
والتعاون يف اأوروبا ت�ضري ب�ضفة خا�ضة اإلى اأهمية م�ضاركة الأفراد الذين ينتمون اإلى اأقليات وطنية يف اجلمعيات وتن�ص على اأن »الدول 
امل�ضاركة )…(عالوة على ذلك، تن�ص املادة 3 )1( من اإعالن حقوق الأ�ضخا�ص الذين ينتمون اإلى اأقليات وطنية وعرقية ودينية ولغوية 
على اأن »الأفراد الذين ينتمون اإلى الأقليات ميكنهم ممار�ضة حقوقهم ... ب�ضورة فردية اأو يف جماعات مع اأفراد اآخرين من جماعتهم، 
بدون اأي متييز« والقرار رقم 4 من وثيقة هل�ضينكي لعام 1992 اخلا�ضة مبنظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا ت�ضري ب�ضفة خا�ضة اإلى اأهمية 
م�ضاركة الأفراد الذين ينتمون اإلى اأقليات وطنية يف اجلمعيات وتن�ص على اأن »الدول امل�ضاركة )…( )24( تقوم برتكيز جهودها يف هذا 
ال�ضياق ل�ضمان املمار�ضة احلرة من قبل الأفراد الذين ينتمون اإلى الأقليات الوطنية، ب�ضورة فردية اأو جماعية مع اآخرين، حلقوق الإن�ضان 
اخلا�ضة بهم واحلريات الأ�ضا�ضية مبا يف ذلك احلق يف امل�ضاركة الكاملة، وفقا لالإجراءات الدميقراطية لتخاذ القرار يف كل دولة، يف احلياة 
ال�ضيا�ضية والقت�ضادية والجتماعية والثقافية يف دولهم مبا يف ذلك امل�ضاركة الدميقراطية يف اتخاذ القرار والهيئات ال�ضت�ضارية على 

امل�ضتوى الوطني والإقليمي واملحلي، من خالل الأحزاب ال�ضيا�ضية واجلمعيات )...(«.
185 انظر منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا / مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان وجلنة البندقية، املبادئ التوجيهية ب�ضاأن 

تنظيم الأحزاب ال�ضيا�ضية )وار�ضو: مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان، 2011(، الفقرة 107.

الأطفال

احلقوق  الأطفال  �رشاحة  الطفل  حقوق  اتفاقية  من   15 املادة  متنح   .142
الأ�ضا�ضية يف حرية تكوين اجلمعيات والتجمع.186 عالوة على ذلك، ياأتي 
الأطفال �ضمن نطاق م�ضطلح »اجلميع« يف ال�ضمانات الأكرث �ضمولً 
اخلا�ضة بهذا احلق. وبالإ�ضافة اإلى ذلك، ميتد حظر التمييز »لأي �ضبب« 
يف كل من املادة 26 من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية 
واملادة 14 من التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�ضان لي�ضمل ال�ضن، وبالتايل 
تلك  يف  الواردة  احلقوق  بجميع  الأطفال  لتمتع  اإ�ضافيًا  �ضمانا  يعد 

ال�ضكوك. 

يف حني اأنه ميكن تربير بع�ص القيود املفرو�ضة من حيث الأهلية القانونية   .143
لالأطفال لتكوين جمعيات، اإل اأنه يجب اأن تكون اأي قيود من هذا القبيل 
لها اأ�ضا�ص يف القانون وتخدم الهدف امل�رشوع املعرتف به وفًقا للمعايري 
بالن�ضبة  مطلوب  هو  كما  الهدف  هذا  مع  متنا�ضبة  وتكون  الدولية 
للقيود الأخرى املفرو�ضة على احلق يف حرية تكوين اجلمعيات.187 وعلى 
بالكامل يف العتبار  املتطورة للطفل  القدرة  اأخد مبداأ  الأخ�ص، يجب 
اأو ع�ضويتهم  الأطفال جلمعية  بت�ضكيل  تتعلق  قيود  اأي  اعتماد  عند 
يقيد  اأن  �ضاأنه  من  ت�رشيع  اأي  اعتماد  ينبغي  ذلك،  على  عالوة  فيها.188 
هم  الأطفال  اأن  اأ�ضا�ص  على  وتنفيذه  الطريقة  بهذه  الطفل  حقوق 
اأ�ضحاب احلقوق التي يتوجب على الدولة تي�ضريها واحرتامها وحمايتها.189 
اأو  اأي مربر ملنع الأطفال من ت�ضكيل  اأن يكون هناك  ومن غري املحتمل 
من  غريهم  فيها  ي�ضارك  التي  الر�ضمية  غري  اجلمعيات  اإلى  الن�ضمام 

الأطفال فقط.

 ،>http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx< ،15 186 جلنة حقوق الطفل التابعة لالأمم املتحدة، املادة
والتي تن�ص على: “1. تعرتف الدول الأطراف بحقوق الطفل يف حرية تكوين اجلمعيات وحرية التجمع ال�ضلمي. 2. ل يجوز و�ضع قيود 
على ممار�ضة هذه احلقوق اإل تلك التي تُفر�ص طبًقا للقانون وال�رشورية يف اأي جمتمع دميقراطي لدواعي الأمن القومي اأو ال�ضالمة 
اأو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم”. كما يتم العرتاف ب�ضورة  اأو الآداب العامة  اأو حلماية ال�ضحة العامة  اأو النظام العام  العامة 
خا�ضة بحق الأطفال يف تكوين اجلمعيات يف امليثاق الأفريقي حلقوق ورفاهية الطفل، والذي اعتمده جمل روؤ�ضاء احلكومات يف اأدي�ص 
كل طفل  اأبابا، واأثيوبيا، ومنظمة الوحدة الأفريقية )CAB/LEG/153/Rev 2( يف يوليو 1990 والذي ين�ص يف املادة الثامنة على اأن “ 

له احلق يف حرية تكوين اجلمعيات وحرية التجمع ال�ضلمي مبا يتما�ضى مع القانون”.
187  ولقد اأعربت جلنة اتفاقية حقوق الطفل على �ضبيل املثال عن قلقها اإزاء الت�رشيعات التي متنع الأطفال واملراهقني من 
الن�ضمام للجمعيات ال�ضيا�ضية )كو�ضتا ريكا CRC/C/CRI/CO/4 ، 3 اأغ�ضط�ص 2011، الفقرتان 37 و38( بالإ�ضافة اإلى مطلب 
ح�ضول الأطفال حتت �ضن الثامنة ع�رش على موافقة الأبوين قبل الن�ضمام اإلى جمعية )اليابان - CRC/C/15/Add.231، 26 فرباير 
اأي�ًضا املقرر اخلا�ص لالأمم املتحدة املعني باحلق يف حرية التجمع ال�ضلمي وتكوين اجلمعيات، التقرير  2004، الفقرتان 30-29(. انظر 
اجلمعيات  وتكوين  ال�ضلمي  التجمع  حرية  يف  باحلق  اخلا�ضة  )التهديدات  املتحدة  لالأمم  التابع  الإن�ضان  حقوق  اإلى جمل�ص  املرفوع 
http://www.ohchr.< ،49-50 اأبريل 2014، الفقرتان A/HRC/26/29، 14 للمجموعات الأكرث عر�ضة للخطر(، وثيقة الأمم املتحدة

.>org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session26/Documents/A_HRC_26_29_ENG.DOC
التي   >http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx< ،5 188 اتفاقية الأمم املتحدة حلقوق الطفل، املادة
تقوم الدول الأع�ضاء باحرتام م�ضوؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين اأو، حيثما انطبق ذلك، اأفراد الأ�رش الكبرية واملجتمع  تن�ص على اأن “ 
وفقا للتقاليد املحلية، وكذلك الأو�ضياء القانونيني اأو اأي اأ�ضخا�ص م�ضوؤولني ب�ضفة قانونية عن الطفل، يف تقدمي، توجيهات واإر�ضادات 

منا�ضبة تتعلق مبمار�ضة الطفل للحقوق املتعرف بها يف التفاقية احلالية ب�ضورة تتما�ضى مع القدرات النا�ضئة للطفل”.
189 انظر جلنة البندقية، تقرير حول حماية حقوق الطفل: املعايري الدولية والد�ضاتري الوطنية، CDL-AD)2014(005-e، 3 اأبريل 2014.
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تقرير املقرر اخلا�ص لالأمم املتحدة ب�صاأن احلق يف حرية التجمع ال�صلمي وتكوين 
اجلمعيات املقدم اإلى جمل�ص حقوق الإن�صان بالأمم املتحدة )التهديدات ب�صاأن احلق 
يف حرية التجمع ال�صلمي وتكوين اجلمعيات بالن�صبة للمجموعات الأكرث عر�صة 
للخطر(، وثيقة الأمم املتحدة A/HRC/26/29 بتاريخ 14 اأبريل 2014، الفقرات 

49-50

)...(

49. حتُد بع�ص القوانني من نوع اجلمعيات التي ميكن لالأفراد اأو املجموعات 
الن�ضمام اإليها اأو تكوينها. واأ�ضارت جلنة حقوق الطفل اإلى قلقها ب�ضاأن 
اإنكار قانون الأطفال واملراهقني يف كو�ضتاريكا حلق املراهقني يف ت�ضكيل اأو 
الن�ضمام اإلى اجلمعيات ال�ضيا�ضية، اإل اأنهم قد يكٍونوا جمعيات لتنمية 
CRC/C/CRI/( ن�ضط  ب�ضكل  فيها  امل�ضاركة  ميكنهم  والتي  املجتمع 
CO/4، الفقرة 37(. ويف تركيا، ميكن لالأطفال الذين تزيد اأعمارهم على 15 
عاما اأن يوؤ�ض�ضوا جمعيات وميكن لالأطفال من �ضن 12 عاما اأن ين�ضموا 
اإلى تلك اجلمعيات، ولكن يجب اأن يكون عمرهم 19 عاما لكي يتمكنوا من 
CRC/C/TUR/CO/2-( اخلارجية  لالجتماعات  تنظيمية  جلنة  ت�ضكيل 
من  �رشاحة  املجموعات  تلك  ت�ضتثني  التي  املربرات  وتعد   .)38 الفقرة   ،3

ت�ضكيل اجلمعيات التي تعمل يف اأن�ضطة معينة مربرات غري وا�ضحة. 
50. يف مثال على املمار�ضات اجليدة، اأ�ضدرت املحكمة العليا يف اإ�ضتونيا 
احلق  تق�رش  التي  للربح  الهادفة  اجلمعيات غري  قانون  اأحكام  باأن  حكمها 
يف ت�ضكيل وقيادة اجلمعيات على الأ�ضخا�ص الذين تزيد اأعمارهم على 18 

�ضنة خمالفة للمادة 15 من اتفاقية حقوق الطفل.
)...(

املوظفون املكلفون باإنفاذ القانون وموظفو الدولة

يقر العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية واملحكمة الأوروبية   .144
باإمكانية  حلقوق الإن�ضان والتفاقية الأمريكية حلقوق الإن�ضان �رشاحة 
فر�ص بع�ص القيود على ممار�ضة بع�ص امل�ضئولني احلكوميني للحق يف 
حرية تكوين اجلمعيات مبا يف ذلك اأفراد ال�رشطة والقوات امل�ضلحة. 190 
وميكن تربير هذه القيود يف احلالت التي يكون فيها ت�ضكيل اأو الن�ضمام 
اإلى جمعية ما من �ضاأنه اأن يتعار�ص مع الواجبات العامة و/اأو يُعر�ص 

احلياد ال�ضيا�ضي للموظفني العموميني املعنيني للخطر.191 
190 املادة 22 )2( من العهد الدول اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية والتي تن�ص على اأن »هذا البند ل مينع فر�ص قيود قانونية على 
اأفراد القوات امل�ضلحة وال�رشطة يف ممار�ضة هذا احلق«؛ واملادة 11 )2( من التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�ضان، التي تن�ص على اأن »هذا 
اإدارة الدولة لهذه احلقوق«؛ واملادة 16)3( للمجل�ص  اأو  اأفراد القوات امل�ضلحة وال�رشطة  البند ل مينع فر�ص قيود قانونية على ممار�ضة 
ال�ضت�ضاري حلقوق الإن�ضان، التي تن�ص على اأنه »ل متنع اأحكام هذه املادة فر�ص قيود قانونية تت�ضمن احلرمان من ممار�ضة احلق يف تكوين 

اجلمعيات على اأفراد القوات امل�ضلحة وال�رشطة«.
191 انظر املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان Rekvényi �ضد املجر [GC] )الطلب رقم 25390/94، احلكم ال�ضادر يف 20 مايو 1999(، 

الفقرة 53.

اأن تكون فئة  الإن�ضان، لبد  الأوروبية حلقوق  للمحكمة  وفًقا  ذلك،  مع   .145
الأ�ضخا�ص الذين قد يخ�ضعون لهذه القيود حمدودة ولي�ص من املرجح 
اأن تكون الوظيفة العامة اأو التمويل العام اأ�ضا�ًضا كافيا لفر�ص القيود 

املذكورة.192 

التنا�ضب. على  القيود حترتم مبداأ  اأن تظل كل  ذلك، يجب  عالوة على   .146
يروج  ل  معلم  اإقالة  �ضيا�ضي  حزب  الع�ضوية يف  تربر  ل  املثال،  �ضبيل 
لأيديولوجية احلزب يف املدر�ضة،193 بينما من غري املربر فر�ص حظر كامل 
اأيدت املحكمة  امل�ضلحة.194 وقد  القوات  داخل  العمالية  النقابات  على 
اإلى  ال�رشطة  اأفراد  انتماء  الكامل على  الإن�ضان احلظر  الأوروبية حلقوق 
حزب �ضيا�ضي، ولكن هذا مت على اأ�ضا�ص اأنهم ل يزال ميكنهم امل�ضاركة 
يف بع�ص اأ�ضكال الن�ضاط ال�ضيا�ضي من خالل و�ضائل اأخرى.195 وعالوة 
على ذلك، ينبغي اأن يو�ضع يف العتبار �رشورة النظر ب�ضكل اإيجابي اإلى 
رابطة املوظفني املدنيني196 اأو اأفراد ال�رشطة اأو الع�ضكريني197 الأع�ضاء يف 

النقابات العمالية، لأن هذا ي�ضمح لهم بحماية حقوقهم العمالية.198

2. الت�سكيل وال�سخ�سية القانونية والت�سجيل

الت�سكيل

يجب اأن يكون من حق اجلميع اإن�ضاء جمعية ل تخ�ضع اإل للقيود التي   .147
يف  مناق�ضتها  يتم  التي  التمييز  وعدم  امل�ضاواة  �ضمانات  مع  تتفق 

الق�ضم )اأ(.

اأو جمموعتني من  اأكرث  اأو  بني �ضخ�ضني  التفاق  يكون  اأن  عادة  ينبغي   .148
ا�ضرتط  حالة  ويف  جمعية.  لإن�ضاء  كافيًا  اأ�ضا�ًضا  اأكرث  اأو  الأ�ضخا�ص 
192 املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، Vogt �ضد اأملانيا [GC] )الطلب رقم 17851/91، حكم �ضادر يف 26 �ضبتمرب 1995(، الفقرة 67، 
واملحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، Grande Oriente d`Italia di Palazzo Giustiniani �ضد اإيطاليا )الطلب رقم 35972/97، احلكم 

ال�ضادر يف 2 اأغ�ضط�ص 2001(، الفقرة 31.
193 املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، Vogt �ضد اأملانيا [GC] )الطلب رقم 17851/91، حكم �ضادر يف 26 �ضبتمرب 1995(.

194 املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، Matelly �ضد فرن�ضا )الطلب رقم 10609/10، احلكم ال�ضادر يف 2 اأكتوبر 2014(، الفقرة 75.
195 انظر املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، Rekvényi �ضد املجر [GC] )الطلب رقم 25390/94، احلكم ال�ضادر يف 20 مايو 1999(، 

الفقرتان 49 و61.
196 املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، Tüm Haber Sen وÇınar �ضد تركيا )الطلب رقم 28602/95، احلكم ال�ضادر يف 21 فرباير 2006(، 
حيث وجدت املحكمة انتهاًكا للمادة 11 من التفاقية الأوروبية حلقوق الإن�ضان من قبل الدولة التي حلت نقابة عمالية فقط على 

اأ�ضا�ص اأنها تاأ�ض�ضت بوا�ضطة موظفي اخلدمة املدنية.
197 جمل�ص اأوروبا، التو�ضية رقم CM/Rec )2010( 4 للجنة الوزراء واملذكرة التف�ضريية حول “حقوق الإن�ضان واأفراد القوات امل�ضلحة”، 

الفقرات 53-57.
اجلمعيات  تكوين  واجلي�ص حلرية  ال�رشطة  بتطبيق  اخلا�ضة  التوجيهية  املبادئ  الدولية،  العمل  املثال، منظمة  �ضبيل  198 انظر، على 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-manila/<،2013 ،واحلق يف املفاو�ضة اجلماعية
documents/publication/wcms_231646.pdf<. انظر اأي�ًضا جمل�ص اأوروبا، تو�ضية رقم CM/Rec )2010( 4 للجنة وزراء جمل�ص اأوروبا 
http://www.coe.int/t/dghl/< ،53-57 واملذكرة التف�ضريية ب�ضاأن حقوق الإن�ضان لأفراد القوات امل�ضلحة، 24 فرباير 2010، الفقرات
standardsetting/hrpolicy/publications/cmrec_2010_4en.pdf<، التي تن�ص على اأنه »ينبغي اأن يكون لأفراد القوات امل�ضلحة 
هذه  مُتنح  مل  وحيثما  اجلماعية.  واملفاو�ضة  التنظيم  يف  احلق  ولهم  م�ضاحلهم  متثل  م�ضتقلة  منظمات  اإلى  الن�ضمام  يف  احلق 
احلقوق، ينبغي اإعادة النظر يف التربير امل�ضتمر ملثل هذه القيود وينبغي رفع القيود غري ال�رشورية وغري املتنا�ضبة على احلق يف التجمع 
جنيف  ومركز  الإن�ضان  وحقوق  الدميقراطية  املوؤ�ض�ضات  اأوروبا/مكتب  يف  والتعاون  الأمن  منظمة  اأي�ًضا  انظر  اجلمعيات«.   وتكوين 
للرقابة الدميقراطية على القوات امل�ضلحة )DCAF( وكتيب حقوق الإن�ضان واحلريات الأ�ضا�ضية لأفراد القوات امل�ضلحة )وار�ضو: مكتب 

 .>http://www.osce.org/odihr/31393< ،9 املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان ، 2008(، الف�ضل
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الت�رشيع �رشورة وجود عدد اأكرب من الأ�ضخا�ص من اأجل تاأ�ضي�ص جمعية، 
ينبغي اأن يكون العدد املعني غري مفرط ول يتعار�ص مع طبيعة تكوين 
اجلمعيات.199 يجب عدم تطبيق هذا ال�رشط، باأي حال، على اجلمعيات غري 

الر�ضمية.

للربح  الهادفة  غري  العتبارية  غري  للجمعيات  املوحد  املنقح  الأمريكي  القانون 
)لعام 2008(

غري  تنظيم  اأي  العتبارية”  غري  للربح  الهادفة  غري  بـ”اجلمعية  املق�ضود 
اأو  �ضفهي  اتفاق  مبوجب  مرتبطني  اأكرث  اأو  [ع�ضوين]  من  يتاألف  اعتباري 
واحد  ربحي  غري  م�ضرتك  لغر�ص  ال�ضلوك،  من  �ضمنيا  مفهوم  اأو  مدون 
العالقة  اأو  املعا�رشة  اأو  الزواج  )ب(  اأو  الثقة؛  )اأ(  البنود:  ت�ضمل  ل  اأكرث.  اأو 
العرفية اأو القرتان املدين اأو غريها من الرتتيبات املعي�ضية املنزلية؛ اأو )ج( 
اجلمعيات  وت�ضغيل  تنظيم  يحكم  اآخر  قانون  اأي  مبوجب  ت�ّضكل  تنظيم 
اأو الإيجار من قبل  اإيجار ال�ضيوع  اأو  اأو )د( الإيجار امل�ضرتك  غري العتبارية؛ 
جماميع حتى لو كان ال�رشكاء ي�ضرتكون يف ا�ضتخدام املمتلكات لغر�ص غري 
ربحي؛ اأو )هـ( عالقة مبوجب اتفاق م�ضجل ين�ص �رشاحة على اأن العالقة 

بني الأطراف ل ت�ضكل جمعية غري اعتبارية غري هادفة للربح”.

قانون جمهورية فرن�صا ب�صاأن عقود اإن�صاء اجلمعيات )1901، ب�صيغته املعدلة يف 
عام 2005( 

املادة 1
اجلمعية هي اتفاق يقوم مبوجبه �ضخ�ضان اأو اأكرث، ب�ضكل دائم، باجلمع بني 
اأن�ضطتهم لتحقيق هدف ما بخالف تقا�ضم الأرباح. وفيما  اأو  معرفتهم 
العقود  املطبق على  للقانون  العامة  املبادئ  يتعلق ب�ضالحيتها، حتكمها 

واللتزامات.

اإلى جمل�ص حقوق  199 انظر املقرر اخلا�ص لالأمم املتحدة املعني باحلق يف حرية التجمع ال�ضلمي وتكوين اجلمعيات، التقرير املرفوع 
الإن�ضان التابع لالأمم املتحدة )اأف�ضل املمار�ضات التي تعزز وحتمي احلق يف حرية التجمع ال�ضلمي وتكوين اجلمعيات(، وثيقة الأمم 
http://www.ohchr.org/documents/hrbodies/hrcouncil/regularsession/< ،54 مايو 2012، الفقرة A/HRC/20/27، 21 املتحدة
session20/a-hrc-20-27_en.pdf<، التي تن�ص على اأنه “يرى مقرر الأمم املتحدة اخلا�ص املعني باحلق يف حرية التجمع ال�ضلمي 
وتكوين اجلمعيات اأن من اأف�ضل املمار�ضات األ تتطلب الت�رشيعات وجود اأكرث من �ضخ�ضني لتاأ�ضي�ص جمعية. ويف حني اأن املقرر اأ�ضار 
اإلى اأنه قد تكون هناك حاجة لوجود عدد اأكرب ليت�ضنى اإن�ضاء نقابة اأو حزب �ضيا�ضي، لكن ل يجب تعيني هذا العدد يف امل�ضتوى الذي 
ميكن اأن يثني النا�ص عن النخراط يف اجلمعيات«. وجمل�ص اأوروبا، التو�ضية CM/Rec)2007(14 ال�ضادرة عن جلنة وزراء الدول الأع�ضاء 
ب�ضاأن الو�ضع القانوين للمنظمات غري احلكومية يف اأوروبا، 10 اأكتوبر 2007، الفقرة 17، التي تن�ص على اأنه “يحق ل�ضخ�ضني اأو اأكرث 
تاأ�ضي�ص منظمة غري حكومية قائمة على الع�ضوية ولكن ميكن اأن يتطلب الأمر عددًا اأكرب عندما يتعني اكت�ضاب �ضخ�ضية قانونية، 
طاملا مل يتم تعيني هذا العدد يف امل�ضتوى الذي يعيق التاأ�ضي�ص”. انظر اأي�ًضا املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، Zhechev �ضد بلغاريا 
)الطلب رقم 57045/00، بتاريخ 21 يونيو 2007(، الفقرة 56، التي تن�ص على اأنه “لي�ص هناك بالتايل “حاجة اجتماعية ملحة” ملطالبة 
كل جمعية راأت املحاكم اأنها ت�ضعى لتحقيق اأهداف “�ضيا�ضية” بالت�ضجيل كحزب �ضيا�ضي، ل �ضيما يف �ضوء حقيقة اأنه، كما ذُكر 
اأعاله، اأن املعنى الدقيق لهذا امل�ضطلح مبوجب القانون البلغاري  يبدو غام�ًضا جًدا. وهذا يعني اإجبار اجلمعية على اتخاذ �ضكل قانوين 
ل ي�ضعى اإليه موؤ�ض�ضوها. ويعني ذلك اأي�ًضا اإخ�ضاعها لعدد من املتطلبات والقيود الإ�ضافية، على �ضبيل املثال، مثل القاعدة التي 
تق�ضي بعدم اإمكانية ت�ضكيل حزب �ضيا�ضي باأقل من خم�ضني مواطنًا لديهم حق القرتاع )انظر الفقرة 19 اأعاله(، الأمر الذي قد 
ي�ضكل يف بع�ص احلالت عقبة ل ميكن ملوؤ�ض�ضيها التغلب عليها. عالوة على ذلك، يتعار�ص النهج املذكور مع حرية تكوين اجلمعيات، 
لأنه، يف حال اعتماده، فاإن حرية العمل التي �ضوف تبقى متاحة ملوؤ�ض�ضي اجلمعية قد ت�ضبح اإما غري موجودة اأو منقو�ضة للغاية 

وبذلك تكون بال اأي قيمة عملية”. 

عام  يف  املعدلة  ب�صيغته   ،1966( للربح  الهادفة  غري  للجمعيات  اإ�صتونيا  قانون 
)2012

املادة 5. املوؤ�ض�ضون
يجوز ل�ضخ�ضني على الأقل تاأ�ضي�ص جمعية غري هادفة للربح. وقد يكون 

املوؤ�ض�ضون اأ�ضخا�ًضا طبيعيني اأو اأ�ضخا�ًضا اعتباريني.

ل�ضكليات  قانونية  ذات �ضخ�ضية  تكوين جمعية  149.  يف حني قد يخ�ضع 
اأو يقيد دون مربر تكوين جمعية غري  األ يحظر القانون  معينة، ينبغي 

ر�ضمية.

150.  عالوة على ذلك، ب�ضبب التكنولوجيا احلديثة، يتم ت�ضكيل عدد متزايد 
من اجلمعيات على الإنرتنت. يف حني قد يبدو اأن هذه اجلمعيات تتحدى 
املفاهيم املعمول بها يف ت�ضكيل اجلمعيات وع�ضويتها، اإل اأن �ضمتها 
يف  اأ�ضا�ضا،  تتمثل،  “العادية”  اجلمعيات  مع  باملقارنة  املميزة  الرئي�ضية 
غياب التجمعات ال�ضخ�ضية، ومع ذلك ل يزال لديها اأهداف م�ضرتكة 
على  القدرة  الت�رشيعات  تدعم  اأن  ينبغي  ولذلك  عملها.  ينظم  واإطار 
اإن�ضاء اجلمعيات وت�ضغيلها على هذا النحو م وينبغي �ضمان الو�ضول 

اإلى الإنرتنت كمنتدى حلرية التعبري.200

اكت�ساب ال�سخ�سية القانونية

151.  يُعد اكت�ضاب ال�ضخ�ضية القانونية �رشطا اأ�ضا�ضيا لكت�ضاب اجلمعيات 
املدفوعات  و�ضداد  العقود  اإبرام  من  با�ضمها،  لتتمكن،  القانونية  لالأهلية 
امل�ضتحقة مقابل �رشاء ال�ضلع واخلدمات، وامتالك الأ�ضول واملمتلكات، ف�ضال 
وذلك من  القانونية حلماية حقوق اجلمعيات وم�ضاحلها،  الإجراءات  اتخاذ  عن 
اأهداف  لتحقيق  تكون �رشورية  اأن  التي ميكن  الأخرى  القانونية  الإجراءات  بني 
اجلمعيات. ومن املنا�ضب تفعيل متطلبات الت�ضجيل اأو الإخطار لتلك اجلمعيات 
التي ترغب يف احل�ضول على هذه الأهليات القانونية، طاملا كانت العملية التي 
حتول  ول  له  داعي  ل  عبئا  متثل  ل  كافية،  �ضلة  ذات  متطلبات  على  تنطوي 
دون ممار�ضة احلق يف حرية تكوين اجلمعيات.201 وقد تختلف الأهليات القانونية 

املكت�ضبة وفقا لنوع اجلمعيات املعنية.

200 انظر ق�ضم »اجلمعيات والتقنيات اجلديدة« يف هذه املبادئ التوجيهية.
201 املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، Gorzelik واآخرون �ضد بولندا [GC] )الطلب رقم 44158/98، حكم �ضادر يف 17 فرباير 2004(، 
الفقرة 88؛ املفو�ضية الأوروبية حلقوق الإن�ضان، Moldova Republica din Musulmanilor  a Spirituală  Cârmuirea �ضد مولدوفا 
)الطلب رقم 12282/02، القرار ال�ضادر يف 14 يونيو 2005(؛ وجلنة الأمم املتحدة حلقوق الإن�ضان، Malakhovsky وPikul �ضد بيالرو�ص، 

)وثيقة رقم 1207/2003، بتاريخ 26 يوليو 2005(، الفقرة 7.6.
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قانون جمهورية فرن�صا ب�صاأن عقود اإن�صاء اجلمعيات )1901، ب�صيغته املعدلة يف 
عام 2005( 

املادة 2  
يتم ت�ضكيل جمعيات الأ�ضخا�ص بكل حرية دون اإذن م�ضبق اأو اإعالن، ولكن 

لن تتمتع بالأهلية القانونية اإل اإذا كانت متتثل لأحكام املادة 5.
)...(

اجلمعيات غري الر�صمية يف هولندا

يف هولندا، حت�ضل اجلمعية على ال�ضخ�ضية القانونية مبوجب القانون، دون 
احلاجة اإلى املزيد من الإجراءات اأو ال�رشوط. ومييز القانون بني اجلمعيات التي 
تت�ضكل من خالل الت�ضجيل على يد كاتب عدل )“اجلمعيات الر�ضمية”( 
غري  )“اجلمعيات  خطي  اأو  �ضفهي  باتفاق  تت�ضكل  التي  واجلمعيات 
الر�ضمية”(. وتتمتع الفئة الأولى بالأهلية القانونية الكاملة )املادة 26:2، 
الفقرة 2 من القانون املدين الهولندي(. وللفئة الأخرية �ضخ�ضية قانونية 
حمدودة )املادة 30، الفقرة 1 من القانون املدين الهولندي(؛ ويجوز لها يف اأي 
وقت ت�ضجيل لوائحها علي يد كاتب عدل من اأجل احل�ضول على الأهلية 

القانونية الكاملة )املادة 28:2 من القانون املدين الهولندي(. 
وتتمثل القيود الرئي�ضية على الأهلية القانونية للجمعيات غري الر�ضمية 
فيما يلي: )1( ل يجوز لها احل�ضول على �ضلع م�ضجلة يف �ضجل عام، مثل 
العقارات وال�ضفن والطائرات؛ )2( ل ميكن توريثها؛ )3( ل ت�ضتطيع امل�ضاركة 
دعاوى  )4( ل ميكنها تقدمي  القانونية؛  النف�ضال  اأو  الندماج  يف عمليات 
يحمون  ما  بقدر  الغري  م�ضالح  حلماية  املحاكم  اأمام  جماعية  ق�ضائية 
م�ضاحلهم اخلا�ضة؛ )5( يتحمل اأع�ضاء جمل�ص الإدارة امل�ضوؤولية منفردين 
املدين  القانون  من  و305:3   30  :2 )املواد  اجلمعية  تتكبدها  ديون  اأي  عن 
الهولندي(. ومن اأجل جتنب النتيجة املذكورة يف الفقرة )5( اأو احلد منها، 
)اإذا  اأن يقرر ت�ضجيل اجلمعية غري الر�ضمية ولوائحها  يجوز ملجل�ص الإدارة 
كانت مكتوبة( وهيكل جمل�ص اإدارتها وقواعدها املتعلقة بتمثيل وتق�ضيم 
ال�ضلطات يف “ال�ضجل التجاري”، وهو �ضجل عام متاح لأي �ضخ�ص. ويف 
تلك احلال، ل يتحمل اأع�ضاء جمل�ص الإدارة امل�ضوؤولية منفردين اإل اإذا متكن 
الدائن من اأن يجعل من املعقول اأن ل تكون اجلمعية يف حد ذاتها غري قادرة 

على تلبية التزاماتها.

من  كحق  القانونية  ال�ضخ�ضية  اكت�ضاب  اإلى  النظر  عموًما  يجب   .152
احلقوق ولي�ص كاأمر �رشوري اأو ملزم. ومع ذلك، يجوز اأن تتطلب الدول من 
التي  اأو  العام،  الدعم  اأ�ضكال  مبختلف  للتمتع  ت�ضعى  التي  اجلمعيات 
ترغب يف اأن مُتنح و�ضًعا خا�ًضا )مثل العرتاف بها كموؤ�ض�ضة خريية اأو 

منظمة ذات منفعة عامة(، اأن حت�ضل اأول على ال�ضخ�ضية القانونية.

الإخطار والت�سجيل

باإخطار  اجلمعية  تقوم  اأن  القانونية  ال�ضخ�ضية  اكت�ضاب  يتطلب  قد   .153
متر  اأن  اأو  بت�ضكيلها،  “الإخطار”(  با�ضم  اأحيانا  اإليه  )ي�ضار  ال�ضلطات 
اجلمعية بعملية اأكرث ر�ضمية )غالبا ما ي�ضار اإليها با�ضم “الت�ضجيل”(. 

قانون جمهورية كرواتيا ب�صاأن تكوين اجلمعيات )2001( 

املادة 14
على طلب  بناء  ويتم  اأمرًا طوعيًا  الت�ضجيل  دفرت  الت�ضجيل يف  يُعد   )1(

موؤ�ض�ضي اجلمعية. 
)...(

يجب اأن يكون تقدمي اإخطار تاأ�ضي�ص اإلى ال�ضلطات كافيًا للح�ضول على   .154
ال�ضخ�ضية القانونية. وحيثما تتطلب الت�رشيعات بع�ص ال�ضكليات التي 
يتعني اتخاذها لتاأ�ضي�ص جمعية ذات �ضخ�ضية قانونية، فمن املمار�ضة 
ال�ضليمة للدولة اأن توفر “اإجراء الإخطار”. ويف مثل هذا الإجراء، يتم منح 
اجلمعية ال�ضخ�ضية القانونية تلقائيًا مبجرد اإخطار املوؤ�ض�ضني لل�ضلطات 
باإن�ضاء اجلمعية. ومن ناحية اأخرى، يتطلب “اإجراء الإذن امل�ضبق” احل�ضول 
على موافقة )تاأكيد ر�ضمي( من ال�ضلطات بتاأ�ضي�ص اجلمعية ككيان 
قانوين.202 ونظرًا لب�ضاطة اإجراء الإخطار فاإن اإتاحته تعمل بو�ضوح على 
م�ضاندة  وينبغي  القانونية  ال�ضخ�ضية  ذات  اجلمعيات  اإن�ضاء  ت�ضجيع 
تلك الإتاحة. ومع ذلك، اإذا مت اختيار اإجراء الت�ضجيل، يجب على الأقل اأن 
تن�ص الت�رشيعات على اآلية للموافقة ال�ضمنية، وبذلك تُعترب املوافقة 
ممنوحة يف غ�ضون عدد معني ومنا�ضب من الأيام التالية لتقدمي الطلب 
اإلى ال�ضلطات. واإذا مت تخويل �ضلطات الت�ضجيل برف�ص الطلب، ينبغي 
توفري اأ�ضا�ص قانوين وا�ضح يف الت�رشيعات، مع تقدمي عدد وا�ضح وحمدود 

من الأ�ضباب املربرة التي تتفق مع املعايري الدولية حلقوق الإن�ضان. 

د�صتور جمهورية اأي�صلندا )1994(

املادة 74
ذلك  يف  مبا  م�ضبق،  اإذن  دون  قانوين  غر�ص  لأي  اجلمعيات  ت�ضكيل  يجوز 
بقرار  اأي جمعية  العمالية. ول يجوز حل  والنقابات  ال�ضيا�ضية  اجلمعيات 
اأنها تعزز اأهداًفا  اأن�ضطة اجلمعية التي يتبني  اإداري. ويجوز مع ذلك وقف 
غري قانونية، ويف هذه احلال، يجب اتخاذ اإجراء قانوين دون تاأخري ل مربر له 

للحكم بحل اجلمعية. )...(
اإلى جمل�ص حقوق  املرفوع  التقرير  ال�ضلمي وتكوين اجلمعيات،  التجمع  202 انظر املقرر اخلا�ص لالأمم املتحدة املعني باحلق يف حرية 
وثيقة  اجلمعيات(،  وتكوين  ال�ضلمي  التجمع  حرية  يف  احلق  وحتمي  تعزز  التي  املمار�ضات  )اأف�ضل  املتحدة  لالأمم  التابع  الإن�ضان 
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/<  ،58 الفقرة   ،2012 مايو   A/HRC/20/27، 21 املتحدة  الأمم 
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قانون جمهورية فرن�صا ب�صاأن عقود اإن�صاء اجلمعيات )1901، ب�صيغته املعدلة يف 
عام 2005( 

املادة 5 
لبد لأي جمعية راغبة يف احل�ضول على ال�ضفة القانونية مبوجب املادة 6 

اأن يعلنها موؤ�ض�ضوها كجمعية عامة. 
التي  للمنطقة  الفرعية  الولية  اأو  الإدارة  اإعالن م�ضبق لولية  مع تقدمي 
يقع فيها مقر اجلمعية. ويُذكر عنوان اجلمعية واأهدافها ومقر تاأ�ضي�ضها 
واأ�ضماء ومهن وعناوين وجن�ضيات امل�ضوؤولني عن اإدارتها وباأي �ضفة. ويتم 
الإعالن  �ضند  واحل�ضول على  بالإعالن  الداخلية  اللوائح  ن�ضخة من  اإرفاق 

اخلا�ص بذلك خالل خم�ضة اأيام.

اأوروبا  والتعاون يف  الأمن  الدول يف نطاق منظمة  العديد من  ت�ضرتط   .155
ومنطقة جمل�ص اأوروبا اأن تخ�ضع اجلمعيات لإخطار ر�ضمي اأو ت�ضجيل 
ال�ضخ�ضية  على  حت�ضل  لكي  املماثلة  الإجراءات  من  ذلك  غريه  اأو 
العتبارية.203 ومع ذلك، يعترب هذا الإجراء مرهق يف بع�ص الدول حيث 
عدم  العوائق:  هذه  وت�ضمل  اجلمعيات.  ت�ضجيل  فعال  ب�ضكل  مينع 
الو�ضوح فيما يتعلق باإجراءات الت�ضجيل، املتطلبات املف�ضلة واملعقدة 
للتوثيق، ور�ضوم الت�ضجيل الباهظة، والتقدير املفرط ل�ضلطة الت�ضجيل 
نوايا  تقييم  اأو  التحقيقات  اإجراء  يف  اأو  اجلمعيات  ت�ضجيل  عملية  يف 
يف  الالزم  عن  الزائد  والتاأخري  الت�ضجيل،  عملية  من  كجزء  اجلمعية 
حمايدة  تبدو  التي  الت�ضجيل،  ملتطلبات  يكون  وقد  الت�ضجيل.  عملية 
يف ظاهرها مثل متطلبات اجلن�ضية اأو الإقامة، تاأثريًا غري متنا�ضب على 
بع�ص الأ�ضخا�ص اأو املجموعات، مما يجعل من ال�ضعب عليهم تكوين 
حرية  يف  احلق  وتقييد  خنق  على  املمار�ضات  هذه  وتعمل  اجلمعيات.204 

تكوين اجلمعيات دون داع. 

الت�ضجيل ب�ضيطة بقدر  اأو  الإخطار  الت�رشيعات عملية  اأن جتعل  يجب   .156
الإمكان، وعلى اأي حال، يجب األ تكون اأكرث تعقيدا من العملية التي 
املثال،  �ضبيل  وعلى  التجارية.  ال�رشكات  مثل  اأخرى  لكيانات  وُ�ضعت 
ي�ضمح نهج “ال�ضباك الواحد” اأو اإمكانية الت�ضجيل املبا�رش على �ضبكة 
بالت�ضجيل  الإنرتنت لل�رشكات والكيانات الأخرى، مبا يف ذلك اجلمعيات، 
ب�ضكل يت�ضم بال�رشعة والكفاءة والفاعلية. وعند فر�ص اأي ر�ضوم ب�ضاأن 
ت�ضكيل  على  الت�ضجيع  يف  الرغبة  العتبار  يف  الأخذ  يجب  العملية، 
اجلمعيات وميثاقها غري الهادف للربح. ولذلك، ينبغي عدم تاأ�ضي�ضها يف 

م�ضتوى قد يوؤدي اإلى التثبيط اأو يجعل طلبات الت�ضجيل غري عملية.
203 عملية التقنني ل ترقى اإلى عملية الت�ضجيل.

204 املقرر اخلا�ص لالأمم املتحدة املعني باحلق يف حرية التجمع ال�ضلمي وتكوين اجلمعيات، التقرير املرفوع اإلى جمل�ص حقوق الإن�ضان 
التابع لالأمم املتحدة )التهديدات اخلا�ضة باحلق يف حرية التجمع ال�ضلمي وتكوين اجلمعيات للمجموعات الأكرث عر�ضة للخطر(، وثيقة 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/< الأمم املتحدة A/HRC/26/29، 14 اأبريل 2014، الفقرة 53،  

.>RegularSessions/Session26/Documents/A_HRC_26_29_ENG.DOC

يف  وا�ضح  ب�ضكل  للت�ضجيل  املطلوبة  الوثائق  قائمة  حتديد  ينبغي   .157
يجب  عام،  وب�ضكل  الأدنى.  حدها  وعند  �ضاملة  تكون  واأن  الت�رشيعات، 
النظام  اأو  امليثاق  اأو  التاأ�ضي�ضي  الجتماع  عقد  على  الدليل  يكون  اأن 
وكذلك  به(  معمول  هو  ما  )ح�ضب  الت�ضجيل  ر�ضوم  ودفع  الأ�ضا�ضي 
التفا�ضيل ذات ال�ضلة املتعلقة مبوؤ�ض�ضي اجلمعية دليالً كافيًا. ويتعني 
على الدولة عموًما عدم املطالبة بتقدمي وثائق غري �رشورية، مثل قوائم 
الأع�ضاء وعقود الإيجار وال�ضجالت املالية للموؤ�ض�ضني والوثائق الأخرى 
ببع�ص  خا�ضة  وثائق  متطلبات  توجد  قد  ذلك،  ومع  ال�ضلة.  ذات  غري 
اجلمعيات مثل الأحزاب ال�ضيا�ضية205 والتي قد تكون موؤهلة للح�ضول 
وبال�ضكل  اللوائح  تتطلب  قد  وباملثل،  تاأ�ضي�ضها.  بعد  عام  متويل  على 
اخلريية  اجلمعيات  اأو  العام  النفع  منظمات  ت�ضتجيب  اأن  املنا�ضب 
ملتطلبات اإ�ضافية بغر�ص احل�ضول على الو�ضع اخلا�ص الذي تتمتع به 
هذه الكيانات. ومع ذلك، ينبغي اأن تكون الإجراءات املتخذة لتلبية هذه 

املتطلبات منف�ضلة عن عملية اكت�ضاب ال�ضخ�ضية القانونية.

ويف  وا�ضمها  اجلمعية  اأهداف  عن  النظر  وبغ�ص  ذلك،  اإلى  بالإ�ضافة   .158
اإلى  املقدمة  الوثائق  حمتوى  يكون  اأن  ينبغي  ل  جًدا،  حمدودة  ظروف 
على  )للح�ضول  للمراجعة  خا�ضعا  الت�ضجيل  بغر�ص  ال�ضلطات 
الفرعي  “ج”، الق�ضم  الق�ضم  انظر  الأهداف،  اإ�ضافية حول  معلومات 
2 [ج] من هذه املبادئ التوجيهية(. ويجب اأن تكون قدرة اجلمعية على 

تلبية املتطلبات الر�ضمية ذات ال�ضلة مب�ضاألة الت�ضجيل فقط.

ينبغي اأن ميتنع القانون عن تقييد ا�ضتخدام اأ�ضماء اجلمعيات اإل اإذا كانت   .159
توؤثر على حقوق الآخرين206 اأو كانت م�ضللة ب�ضكل وا�ضح كما هو احلال 
عندما يعطي ا�ضم اجلمعية انطباعا باأنها هيئة ر�ضمية اأو تتمتع بو�ضع 
خا�ص مبوجب القانون اأو يوؤدي اإلى اخللط بني اجلمعية وجمعية اأخرى.207 
كما ينبغي اأن ميتنع الت�رشيع عن و�ضع القيود الإقليمية على عمليات 
يف  بالت�ضجيل  اخلا�ضة  الإجراءات  نف�ص  على  يحافظ  واأن  اجلمعيات208 

جميع اأنحاء البالد.

الإغفالت  بحجة  الت�ضجيل  القانون  يرف�ص  األ  يجب  ذلك،  على  عالوة   .160
الفنية فقط مثل وجود م�ضتند اأو توقيع مفقود، ولكن يجب اأن مينح 
الطالبني فرتة زمنية حمددة ومنا�ضبة لت�ضويب اأي اإغفال، بينما يجب 
205 انظر منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا / مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان وجلنة البندقية، املبادئ التوجيهية ب�ضاأن 

تنظيم الأحزاب ال�ضيا�ضية )وار�ضو: مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان، 2011(، الفقرات 76-79.
يتعلق  فيما   ،)1994 يناير   12 قرار �ضادر يف   ،8874/91 رقم  )الطلب  �ضوي�رشا  »�ص« �ضد  الإن�ضان،  206 انظر اللجنة الأوروبية حلقوق 

بال�ضتخدام املقرتح لغرفة التجارة عند وجود مثل هذا الكيان.
207 انظر اللجنة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، Apeh Uldozotteinek Szovetsege وIvanyi وRoth وSzerdahelyi �ضد املجر )الطلب رقم 
32367/96، قرار �ضادر يف 31 اأغ�ضط�ص 1999(، واملعني با�ضتخدام ا�ضم هيئة ال�رشائب من قبل جمعية مقرتحة، واملحكمة الأوروبية 
حلقوق الإن�ضان، Gorzelik واآخرون �ضد بولندا [GC] )الطلب رقم 44158/98، حكم �ضادر يف 17 فرباير 2004(، والذي يتعلق با�ضتخدام 

ا�ضم ب�ضورة خاطئة لالإيحاء باأن اجلمعية املقرتحة لها مكانة خا�ضة مبوجب قانون النتخابات. 
 ،)2008 اأبريل   3 يف  �ضادر  حكم   ،40269/02 رقم  )الطلب  اأوكرانيا  �ضد  208 املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، Koretskyy واآخرون 

الفقرات 53-55.
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والت�ضويبات  التغيريات  بجميع  اجلمعية  اإخطار  نف�ضه،  الوقت  يف 
املطلوبة.209 وينبغي اأن تكون الفرتة الزمنية اخلا�ضة بالت�ضويب منا�ضبة 

واأن تكون اجلمعية قادرة على ال�ضتمرار يف العمل كجهة غري ر�ضمية.

ينبغي حتديد طلبات الت�ضجيل دون تاأخري ل مربر له والتعامل معها يف   .161
غ�ضون اأ�ضابيع.210 

مف�ضل  خطي  بيان  بتوفري  الدولة  يف  امل�ضوؤولة  اجلهة  مطالبة  يجب   .162
باأ�ضباب قرار رف�ص ت�ضجيل اأي جمعية. وينبغي األ تتجاوز هذه الأ�ضباب 
ما هو حمدد يف القانون املعمول به. كما يجب اأن تكون الأ�ضباب املبينة 
يف القانون متوافقة مع املعايري الدولية حلقوق الإن�ضان، واأن يكون رف�ص 
الت�ضجيل مبنيًا ب�ضكل ح�رشي على عدم المتثال لالإجراءات املن�ضو�ص 
عليها اأو وجود اأ�ضماء اأو اأهداف غري مقبولة وذلك يف احلالت التي تكون 
فيها هذه الأمور غري متوافقة مع املعايري الدولية اأو مع الت�رشيعات التي 

تتوافق مع هذه املعايري.

طلب  رف�ص  قرار  يف  للطعن  فر�ضة  على  اجلمعيات  حت�ضل  اأن  يجب   .163
الت�ضجيل اأو اأي اإخفاق يف التعامل مع طلباتها يف غ�ضون فرتة زمنية 
حمكمة  اأمام  بذلك  القيام  على  قادرة  اجلمعية  تكون  واأن  منا�ضبة، 
م�ضتقلة وحمايدة. كما يجب اأن يكون لالأ�ضخا�ص الذين رُف�ضت طلبات 
الت�ضجيل اخلا�ضة بهم نظرًا لعدم المتثال لالإجراءات ذات ال�ضلة احلق 

يف اإعادة تقدمي طلب لت�ضجيل جمعياتهم.211 

واأن  امل�ضجلة  للجمعيات  بيانات  بقاعدة  الحتفاظ  الدولة  على  يجب   .164
تكون يف متناول اجلمهور، مع اإيالء العتبار الواجب ملبادئ حماية البيانات 
واحلق يف خ�ضو�ضية اجلمعيات. ولغر�ص �ضمان امل�ضاءلة العامة، يجب 
اإتاحة املعلومات الإح�ضائية اخلا�ضة بعدد الطلبات املقبولة واملرفو�ضة. 

ويف النهاية، ل ينبغي فر�ص اإعادة الت�ضجيل ب�ضكل تلقائي بعد اإجراء   .165
اإلى  التغيريات على الت�رشيع اخلا�ص باجلمعيات. وقد تكون هناك حاجة 
هامة  تغيريات  تنفيذ  عند  ال�ضتثنائية  احلالت  يف  الت�ضجيل  جتديد 
واأ�ضا�ضية. ويف مثل هذه احلالت، ينبغي على ال�ضلطات املخت�ضة وثيقة  
اجلمعيات املعنية اأولً باحلاجة اإلى اإعادة الت�ضجيل ومتنحها فرتة انتقالية 

209 املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، Tsonev �ضد بلغاريا )الطلب رقم 45963/99، حكم �ضادر يف 13 اأبريل 2006(، الفقرات 55-57، 
اأذربيجان )الطلب رقم 44363/02، حكم �ضادر يف 1 فرباير 2007(، الفقرات  67-64، وجلنة الأمم املتحدة  وRamazanova واآخرون �ضد 

حلقوق الإن�ضان، Katsora و Sudalenko وNemkovich �ضد  بيالرو�ص )اإخطار رقم 1383/2005، 25 اأكتوبر 2010(، الفقرة 8.3.
210 املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، Ismayilov �ضد اأذربيجان، رقم 4439/04، 17 يناير 2008(، الفقرات 50-52.

211 املفو�ضية الأوروبية حلقوق الإن�ضان، حركة اململكة الدميقراطية �ضد بلغاريا )الطلب رقم 27608/95، قرار يف 29 نوفمرب 1995( 
واملحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، Özbek واآخرون �ضد تركيا )الطلب رقم 35570/02، 6 اأكتوبر 2009(.

اأي حال،  التوافق مع املتطلبات اجلديدة.212 وعلى  كافية لتمكينها من   
اأن تكون اجلمعيات قادرة على ال�ضتمرار يف العمل دون اعتبارها  يجب 

جمعيات غري قانونية حتى لو مل تقم باإعادة الت�ضجيل.

يجب مراعاة املعايري �ضالفة الذكر ب�ضكل مت�ضاوي فيما يتعلق بت�ضكيل   .166
فروع اجلمعيات اأو اجلمعيات الأجنبية اأو الحتادات و�ضبكات اجلمعيات، مبا 

ي�ضمل تلك التي تعمل على امل�ضتوى الدويل.213

3. الع�سوية والإدارة الداخلية والأهداف والأن�سطة

يجب األ تخ�ضع اجلمعيات لاللتزام العام بالإف�ضاح عن اأ�ضماء وعناوين   .167
اأع�ضائها لأن هذا الأمر ل يتوافق مع حقهم يف حرية تكوين اجلمعيات 
من  يُطلب  اأن  يجوز  ذلك،  ومع  اخلا�ضة.214  احلياة  احرتام  يف  احلق  ومع 
الأع�ضاء الفرديني جلمعية ما الإف�ضاح عن ع�ضويتهم فيها عند جواز 
تعار�ص ذلك مع م�ضوؤولياتهم كموظفني اأو اأ�ضحاب منا�ضب.215 عالوة 
الع�ضوية  الإف�ضاح ب�ضكل منا�ضب عن قوائم  ذلك، يجوز طلب  على 
التمويل  على  احل�ضول  اإلى  ت�ضعى  التي  ال�ضيا�ضية  بالأحزاب  اخلا�ضة 
من  الأدنى  احلد  تطبيق  يتم  حيثما  اأع�ضائها  عدد  اأ�ضا�ص  على  العام 
�رشوط الع�ضوية.216 بل قد يتحتم الإف�ضاح عن قوائم ع�ضوية بع�ص 
اجلمعيات املهنية عند قيامها باأداء بع�ص املهام التنظيمية. ومع ذلك، 
لبد اأن يتوافق اأي اإف�ضاح من هذا القبيل مع مبادئ حماية البيانات التي 
التفا�ضيل  واإلى  املعنية  القائمة  اإلى  الو�ضول  قد حتد ممن لديهم حق 
الواجب الإف�ضاح عنها )انظر اأي�ًضا الق�ضم ج، الق�ضم الفرعي 2 [و] 
من هذه املبادئ التوجيهية ب�ضاأن احلق يف اخل�ضو�ضية يف �ضياق رقابة 

ال�ضلطات العامة(.

اأعداد متفاوتة من  احل�ضول على  قادرة على  اجلمعية  تكون  اأن  ينبغي   .168
الأع�ضاء طوال فرتة وجودها. واإذا كان عدد اأع�ضاء اجلمعية اأقل من احلد 
الأدنى املطلوب، يجب األ يكون ذلك اأ�ضا�ًضا تلقائيًا لإنهائها. عالوة على 
212 املقرر اخلا�ص لالأمم املتحدة املعني باحلق يف حرية التجمع ال�ضلمي وتكوين اجلمعيات، التقرير املرفوع اإلى جمل�ص حقوق الإن�ضان 
A/  التابع لالأمم املتحدة )اأف�ضل املمار�ضات التي تعزز وحتمي احلق يف حرية التجمع ال�ضلمي وتكوين اجلمعيات(، وثيقة الأمم املتحدة

HRC/20/27، 21 مايو 2012، الفقرة 62 ، الذي ين�ص على اأن” القوانني التي يتم تبنيها حديثا لبد األ تطالب كافة اجلمعيات امل�ضجلة 
من قبل باإعادة الت�ضجيل بحيث يتم حماية اجلمعيات القائمة من الرف�ص ال�ضتبدادي اأو حدوث توقف يف اأن�ضطتها لفرتة من الزمن. 
اإزاء القيود الوا�ضعة، مثل تلك التي  فعلى �ضبيل املثال، عرّبت جلنة حقوق الطفل، يف مالحظاتها اخلتامية حول نيبال، عن قلقها 
تتعلق مبتطلبات اإعادة الت�ضجيل، التي تفر�ضها ال�ضلطات على منظمات املجتمع املدين ))CRC/C/15/Add.260، الفقرتان 33-34(”.

213 املقرر اخلا�ص لالأمم املتحدة املعني باحلق يف حرية التجمع ال�ضلمي وتكوين اجلمعيات، التقرير املرفوع اإلى جمل�ص حقوق الإن�ضان 
A/  التابع لالأمم املتحدة )اأف�ضل املمار�ضات التي تعزز وحتمي احلق يف حرية التجمع ال�ضلمي وتكوين اجلمعيات(، وثيقة الأمم املتحدة

املقرر اخلا�ص يعتقد اأن اإن�ضاء فروع للجمعيات، واجلمعيات والحتادات  HRC/20/27، 21 مايو 2012، الفقرة 59 والتي تن�ص على اأن “ 
الأجنبية اأو �ضبكات اجلمعيات، مبا يف ذلك على امل�ضتوى الدويل، يجب اأن يخ�ضع لنف�ص اإجراءات الإخطار.”

املتحدة  اململكة  العايل �ضد  والتعليم  الإ�ضايف  بالتعليم  املعنية  الوطنية للمعلمني  214 اللجنة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، الرابطة 
http://associationline.org/guidebook/< :الطلب رقم 28910/95، القرار ال�ضادر بتاريخ 16 اأبريل 1998(. انظر اأي�ًضا ب�ضفة عامة(

 .>action/read/chapter/4
215 املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، Giustiniani Palazzo di d`Italia Oriente Grande �ضد اإيطاليا )رقم 2(، )الطلب رقم 26740/02، 

حكم �ضادر يف 31 مايو 2007(. 
216 انظر منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا/مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان وجلنة البندقية، املبادئ التوجيهية ب�ضاأن 

تنظيم الأحزاب ال�ضيا�ضية )وار�ضو: مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان، 2011(، الفقرات 76-79.
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ذلك، يجب األ ت�ضتخدم ال�ضلطات املتطلبات القانونية اخلا�ضة بح�ضاب   
عدد الأع�ضاء احلاليني اأو الحتفاظ ب�ضجل لهم يف الو�ضول اإلى قوائم 

الع�ضوية اأو اإخ�ضاع اجلمعيات للتفتي�ص. 

بفر�ص  يُ�ضمح  ولن  الذاتي.  باحلكم  عموًما  اجلمعيات  تتمتع  اأن  يجب   .169
اأية قيود على قدرتها على احلكم الذاتي اإل اإذا كان لها اأ�ضا�ص قانوين 
اأو تخدم غر�ص �رشعي معرتف به وفقا للمعايري الدولية ومتنا�ضبة من 

حيث تاأثريها.

تقر املادة 3 من التفاقية رقم 87 ملنظمة العمل الدولية حتديًدا بطبيعة   .170
احلكم الذاتي للجمعيات فيما يتعلق بالنقابات العمالية، والتي تن�ص 
على اأنه ينبغي اأن تكون اجلمعيات قادرة على �ضياغة قوانينها ولوائحها 

الداخلية واإدارة �ضوؤونها.217

الداخلية للجمعيات، عادة خالية من  الوظائف  اأن تكون  بالتايل، يجب   .171
تدخل الدولة. ول تخ�ضع هذه الفر�ضية الأ�ضا�ضية اإل ل�رشط اأن تكون 
يف  تنخرط  ول  التمييز  عدم  مبداأ  وحترتم  للربح  هادفة  غري  اجلمعيات 
اأن�ضطة تو�ضف باأنها غري قانونية وفًقا للمعايري الدولية حلقوق الإن�ضان.

مع ذلك، ل ينبغي اأن مينع ذلك الدول من ت�ضجيع اجلمعيات على ال�ضعي   .172
نحو التمثيل وامل�ضاركة املتوازنني للرجال والن�ضاء يف اإدارة اجلمعيات ويف 

عملها.218

ب�ضبب  اجلمعيات  اإدارة  يف  ال�ضرتاك  من  املواطنني  غري  منع  ينبغي  ل   .173
اأي قيود متنع املوظفني  اأن تت�ضق  جن�ضيتهم.219 عالوة على ذلك، يجب 
القيود  مع  جمعية  يف  اإدارية  هيئة  اأعلى  يف  اخلدمة  من  العموميني 
امل�ضموحة واملفرو�ضة على قدرتهم على اأن يكونوا اأع�ضاًء يف اجلمعية 

املذكورة ب�ضكل عام.

174.  ل ينبغي اأن تتدخل ال�ضلطات العامة يف اختيار اجلمعية لإدارتها اأو ممثليها، 
اإل اإذا مت مبوجب القانون ا�ضتبعاد الأ�ضخا�ص املعنيني من احل�ضول على 
مثل هذه املنا�ضب، وكان هذا القانون متفًقا مع املعايري الدولية. وميكن 

http://www.ilo.org/dyn/ ،)87 اتفاقية احلرية النقابية وحماية حق التنظيم، 1948، )رقم –C087 ،217 انظر منظمة العمل الدولية
normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312232:NO<. تن�ص املادة الثالثة منه 
على ما يلي: “1. ملنظمات العاملني ومنظمات اأرباب العمل احلق يف و�ضع نظامها الأ�ضا�ضي وقواعدها، واختيار ممثليها بكل حرية، 
وتنظيم اإدارتها واأن�ضطتها و�ضياغة براجمها. 2. متتنع ال�ضلطات العامة عن اأي تدخل من �ضاأنه اأن يحد من هذا احلق اأو يحول دون 

ممار�ضته امل�رشوعة”.
218 اللجنة املعنية بالق�ضاء على جميع اأ�ضكال التمييز �ضد املراأة، التو�ضية العامة رقم 23: احلياة ال�ضيا�ضية والعامة )1997(، وثيقة 
A/52/38/Rev.، الفقرة  47، التي تن�ص على اأن التزام الق�ضاء على جميع اأ�ضكال التمييز يف جميع جمالت احلياة العامة وال�ضيا�ضية 
ي�ضمل تلك التدابري التي تهدف اإلى: “)اأ( �ضمان �ضن ت�رشيعات فعالة حتظر التمييز �ضد املراأة، )ب( ت�ضجيع املنظمات غري احلكومية 

واجلمعيات العامة وال�ضيا�ضية على اعتماد اإ�ضرتاتيجيات ت�ضجع متثيل املراأة وم�ضاركتها يف عملها”. 
219 انظر جمل�ص اأوروبا، تو�ضية CM/Rec)2007(14 حول الو�ضع القانوين للمنظمات غري احلكومية يف اأوروبا، الفقرة 49.

لل�ضلطات العامة مطالبة امل�ضوؤولني عن اتخاذ القرارات يف منظمة غري   
حكومية بالك�ضف عن هويتهم بو�ضوح.220 

الداخلي  الإداري  احلرية يف حتديد هيكلها  للجمعيات  اأن يكون  وينبغي   .175
وهيئاتها الإدارية العليا. كما ينبغي اأن يكون لها حرية اإن�ضاء الفروع )مبا 
يف ذلك املكاتب التمثيلية والفروع وال�رشكات التابعة(، وتفوي�ص مهام 
اإدارية معينة لهذه الفروع ولقيادتها. عالوة على ذلك، يجب عدم مطالبة 
اأجل تغيري  اأي ترخي�ص من �ضلطة عامة من  اجلمعيات باحل�ضول على 
هيكلها الإداري الداخلي اأو وترية وعدد اجتماعاتها اأو عملياتها اليومية 

اأو قواعدها، اأو لإن�ضاء فروع لي�ص لها �ضخ�ضية قانونية متميزة.221

ت�ضمح  اأو  الت�رشيعات  تخول  اأن  الظروف،  من  ظرف  اأي  حتت  يجب،  ل   .176
بح�ضور وكالء الدولة اإلى الجتماعات غري العامة للجمعيات222 ما مل 

توجه اجلمعية نف�ضها الدعوة اإليهم. 

ظروف  يف  اإل  اإدارتها  اأو  اجلمعيات  عمل  يف  اخلارجي  التدخل  يجب  ل   .177
ا�ضتثنائية للغاية. وينبغي عدم ال�ضماح بالتدخل اإل من اأجل و�ضع حد 
حلدوث خرق خطري للمتطلبات القانونية، كما هو احلال يف احلالت التي 
تف�ضل فيها اجلمعية املعنية يف معاجلة هذا اخلرق، اأو عند احلاجة ملنع 
خرق و�ضيك للمتطلبات املذكورة نظرًا للعواقب الوخيمة التي ميكن اأن 
حتدث ما مل يتم ذلك.223 وعادة ما يجب حتقيق المتثال حلقوق الأع�ضاء 

كاأفراد من خالل الإجراءات القانونية التي قد يتخذونها باأنف�ضهم.

ل ينبغي ال�ضماح بعمليات التفتي�ص التي جُترى اأ�ضا�ًضا بغر�ص التحقق   .178
)للح�ضول على معلومات  للجمعية  الداخلية  لالإجراءات  المتثال  من 
الق�ضم  ج،  الق�ضم  انظر  والإ�رشاف،  التفتي�ص  عمليات  حول  اإ�ضافية 
الفرعي 2 [و] من هذه املبادئ التوجيهية(. كذلك ل يجب، حتت اأي ظرف 
من الظروف، اأن تتعر�ص اجلمعيات لعقوبات ملجرد اأن اأن�ضطتها تخالف 
لوائحها الداخلية واإجراءاتها، ما دامت هذه الأن�ضطة لي�ضت غري قانونية. 

اأهداف  تَفر�ص  اأو  باجلمعيات  املتعلقة  الت�رشيعات  تقيد  اأن  ينبغي  ل   .179
اأو ل ميكنها  وجمالت الأن�ضطة التي يجب على اجلمعيات القيام بها 
حلقوق  الدولية  املعايري  مع  تتعار�ص  التي  تلك  با�ضتثناء  بها،  القيام 

220 املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، Hasan وChaush �ضد بلغاريا [GC] )الطلب رقم 30985/96، حكم �ضادر يف 26 اأكتوبر 2000(.
221 انظر املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، Koretskyy واآخرون �ضد اأوكرانيا )الطلب رقم 40269/02، حكم �ضادر يف 3 اأبريل 2008(، 
الفقرتان 53-52، وجمل�ص اأوروبا، تو�ضية CM/Rec)2007(14 ب�ضاأن الو�ضع القانوين للمنظمات غري احلكومية يف اأوروبا، الفقرات 42 

و46-48.
قانون اجلمعيات يف  تعليقات حول  الإن�ضان،  الدميقراطية وحقوق  املوؤ�ض�ضات  اأوروبا / مكتب  والتعاون يف  الأمن  انظر منظمة   222
http://www.legislationline.org/< 2010، متاح على:  22 يونيو  NGO – TUR/154/2010 )LH( بتاريخ  رقم:   الراأي  تركمان�ضتان، 

documents/id/16059<. الفقرة 41.
223 انظر املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، حزب احلرية والدميقراطية )ÖZDEP( �ضد تركيا )الطلب رقم 23885/94، حكم �ضادر يف 8 
دي�ضمرب 1999(، الفقرتان 47-46، وجمل�ص اأوروبا، تو�ضية 14)CM/Rec)2007 ب�ضاأن الو�ضع القانوين للمنظمات غري احلكومية يف اأوروبا، 

الفقرات 2 و6 و70.
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التاأثري على عمل  اأو حماولت  الإن�ضان. يجوز ال�ضماح مبثل هذه القيود 
اجلمعيات يف بع�ص احلالت ال�ضتثنائية. وهذا ي�ضمل احلالت التي تقوم 
فيها اأهداف واأن�ضطة جمعية برتويج الدعاية للحرب اأو التحري�ص على 
على  حتري�ضا  ت�ضكل  التي  الدينية  اأو  العن�رشية  اأو  القومية  الكراهية 
التمييز اأو العداء اأو العنف، ف�ضال عن حتقيق الأهداف التي تتعار�ص مع 
الدميقراطية224 اأو التي حتظرها القوانني التي ل تتعار�ص ذاتها مع تلك 

املعايري. 

التي  الأرا�ضي  املثال،  التي تقيد، على �ضبيل  الت�رشيعات  اأن  يعني هذا   .180
ميكن اأن تعمل عليها بع�ص اجلمعيات وتعاقبها على القيام باأن�ضطة 
خارج هذه املنطقة، قد ت�ضكل انتهاًكا للحق يف حرية تكوين اجلمعيات.

حتديد  اإلى  ت�ضعى  التي  الت�رشيعات  اإلغاء  ينبغي  ذلك،  اإلى  بالإ�ضافة   .181
املوؤ�ض�ص  اإدراجها يف ال�ضك  اأو ل ميكن  التي ميكن  الأهداف والأن�ضطة 
للجمعيات. ول ينطبق هذا على الأهداف والأن�ضطة التي من �ضاأنها اأن 
تتعار�ص مع املعايري الدولية حلقوق الإن�ضان اأو الت�رشيعات التي تتفق مع 
هذه املعايري. ويف الواقع العملي، يعني هذا اأنه ل ميكن منع اجلمعيات ول 
ينبغي منعها من الت�ضجيل و/اأو العرتاف بها، ما مل تتعار�ص اأهدافها 

وغاياتها بو�ضوح مع املعايري الدولية حلقوق الإن�ضان. 

يجب اأن ي�ضع امل�رشع يف اعتباره اأن احلق يف حرية التعبري وحرية تكوين   .182
القيام  اأو  اأهدافها  حتقيق  نحو  بال�ضعي  اجلمعيات  يخول  اجلمعيات 
باأن�ضطتها التي لي�ضت دائما متطابقة مع اآراء ومعتقدات الأغلبية اأو 
تتعار�ص متاما معها. ويرى فقه املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان القائم 
الآراء  عن  التعبري  تت�ضمن  احلقيقية  الدميقراطية  اأن  طويلة  فرتة  منذ 
التي قد “ت�ضيء اأو ت�ضدم اأو تزعج” الدولة اأو اأي قطاع من ال�ضكان.225 
وي�ضمل ذلك نقل املعلومات اأو الأفكار التي تتعار�ص مع النظام القائم 
اأو تدعو اإلى التغيري ال�ضلمي للد�ضتور226 اأو الت�رشيعات من خالل، على 
وعي  على  التاأكيد  اأو  الإجها�ص227  جترمي  لعدم  الدعوة  املثال،  �ضبيل 
الأقليات228 اأو حماية حقوق الإن�ضان لالأ�ضخا�ص ال�ضواذ جن�ضيًا ومزدوجي 
اإلى احلكم  اأو الدعوة  امليل اجلن�ضي ومغايري هوية النوع الجتماعي229 
41340/98 و41342/98  [GC] )الطلبات رقم  واآخرون �ضد تركيا  الرفاه(  224 املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، Refah Partisi )حزب 
و41343/98 و41344/98، حكم �ضادر يف 13 فرباير 2003(، وKoretskyyواآخرون �ضد اأوكرانيا )طلب رقم 40269/02، حكم �ضادر يف 3 

اأبريل 2008(.
225 املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، Handyside �ضد اململكة املتحدة )طلب رقم 5493/72، حكم �ضادر يف 7 دي�ضمرب 1976(.

226 املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، حزب الرفاه واآخرون �ضد تركيا [GC] )طلبات رقم 41340/98 و41342/98 و41343/98 و41344/98، 
حكم �ضادر يف 13 فرباير 2003(. 

227 املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان،Women on Waves �ضد الربتغال )طلب رقم 31276/05، احلكم ال�ضادر يف 3 فرباير 2009(.
228 املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، Sidiropoulos واآخرون �ضد اليونان )طلب رقم 26695/95، احلكم ال�ضادر يف 10 يوليو 1998(، 

الفقرتان 44-45.
يونيه   12 يف  ال�ضادر  احلكم   ،9106/06 رقم  )طلب  مولدوفا  �ضد   Genderdoc-M،229  املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان
اإلى  املرفوع  التقرير  اجلمعيات،  وتكوين  ال�ضلمي  التجمع  باحلق يف حرية  2012(، الفقرتان 45-44. املقرر اخلا�ص لالأمم املتحدة املعني 
جمل�ص حقوق الإن�ضان التابع لالأمم املتحدة )التهديدات اخلا�ضة باحلق يف حرية التجمع ال�ضلمي وتكوين اجلمعيات للمجموعات الأكرث 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/<  ،64 الفقرة   ،2014 اأبريل   A/HRC/26/29، 14 املتحدة  الأمم  وثيقة  للخطر(،  عر�ضة 

.>HRC/RegularSessions/Session26/Documents/A_HRC_26_29_ENG.DOC

البالد.230 ويف  اأرا�ضي  اأو حتى طلب انف�ضال جزء من  الذاتي الإقليمي 
ا�ضتنتاجات  اإلى  الو�ضول  جتنب  ال�ضلطات  على  يتعني  الأحوال،  جميع 

مت�رشعة و�ضلبية حول الأهداف املقرتحة جلمعية ما.231 

قانون جمهورية اأرمينيا ب�صاأن املنظمات العامة )2001(

املادة 4 
)...(

واأهدافها وغاياتها  التنظيمي  2. حتدد املنظمة ب�ضكل م�ضتقل هيكلها 
واأ�ضاليب قيامها بالن�ضاط. 

)...(

4. امل�ساركة يف عمليات �سنع القرار واملمتلكات والدخل والأ�سول

يف الدميقراطية القائمة على امل�ضاركة التي تلتزم بالنفتاح وال�ضفافية   .183
يف عملية �ضن القوانني، ينبغي اأن تكون اجلمعيات قادرة على امل�ضاركة 
يف و�ضع القوانني وال�ضيا�ضات على جميع امل�ضتويات، �ضواء كانت حملية 

اأو وطنية اأو اإقليمية اأو دولية.232

وينبغي تي�ضري هذه امل�ضاركة من خالل اإن�ضاء اآليات متكن اجلمعيات من   .184
الدخول يف حوار مع ال�ضلطات العامة واأن ت�ضت�ضريها تلك ال�ضلطات 

على خمتلف امل�ضتويات احلكومية.

230 املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، Stankov واملنظمة املقدونية املتحدة Ilinden �ضد بلغاريا )طلبات رقم 29221/95 و29225/95، 
حكم �ضادر يف 2 اأكتوبر 2001(، الفقرة 97، التي تن�ص على اأن “دعوة جمموعة من الأ�ضخا�ص اإلى احلكم الذاتي اأو حتى طلب انف�ضال 
جزء من اأرا�ضي البالد - وبالتايل مطالبتهم بغيريات د�ضتورية واإقليمية اأ�ضا�ضية - ل ميكن اأن تربر تلقائيا حظر جمعياتهم. ول ترقى 
املطالبات بالتغيريات الإقليمية يف اخلطب اأو املظاهرات ب�ضكل تلقائي اإلى تهديد ال�ضالمه الإقليمية للبالد والأمن القومي. [...] يف 
املجتمع الدميقراطي الذي يقوم على �ضيادة القانون، يجب اتاحة الفر�ضة املنا�ضبة للتعبري عن الأفكار ال�ضيا�ضية التي تعار�ص النظام 

القائم والتي يتم الدفاع عنها بالو�ضائل ال�ضلمية من خالل ممار�ضة احلق يف التجمع واأي و�ضيلة م�رشوعة اأخرى “.
231 املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، احلزب ال�ضيوعي الرتكي املتحد واآخرون �ضد تركيا [GC]، )الطلب رقم 19392/92، حكم �ضادر 
يف 30 يناير 1998(. انظر اأي�ًضا منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا / مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان، دليل منع الإرهاب 
 ،)2014 الإن�ضان،  وحقوق  الدميقراطية  املوؤ�ض�ضات  مكتب  )وار�ضو:  الإرهاب  اإلى  توؤدي  التي  والراديكالية  العنيف  التطرف  ومكافحة 
ال�ضفحة 42، التي تن�ص على اأنه » بب�ضاطة ل ينبغي اأن تعترب وجهات النظر اأو املعتقدات الراديكالية اأو التطرف والتعبري ال�ضلمي 

عنها مبثابة جرائم«.
232 انظر مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان، كوبنهاجن 1990، الفقرة 5.8، التي تن�ص على اأنه »�ضوف يتم ن�رش الت�رشيعات، 
التي يتم اعتمادها يف نهاية اأي اإجراء عام، واللوائح ك�رشط لإمكانية تطبيقها. و�ضتكون الن�ضو�ص يف متناول اجلميع.«، ومنظمة الأمن 
والتعاون يف اأوروبا، مو�ضكو 1991، الفقرة 18.1 التي تن�ص على اأنه »يتم �ضياغة الت�رشيع واعتماده نتيجة لعملية مفتوحة تعك�ص اإرادة 
ال�ضعب اإما ب�ضكل مبا�رش اأو من خالل ممثليهم املنتخبني.« انظر اأي�ًضا جمل�ص اأوروبا، التو�ضية CM/Rec)2007(14 املقدمة من جلنة 
الوزراء اإلى الدول الأع�ضاء ب�ضاأن الو�ضع القانوين للمنظمات غري احلكومية يف اأوروبا، 10 اأكتوبر 2007، الفقرات 12 و 76 و 77، اجلمعية 
العامة لالأمم املتحدة، الإعالن املتعلق بحق وم�ضوؤولية الأفراد واجلماعات وهيئات املجتمع يف تعزيز وحماية حقوق الإن�ضان واحلريات 
الأ�ضا�ضية املعرتف بها عامليًا، املادة http://www.ohchr.org/en/ProfessionalInterest/Pages/RightAndResponsibility.aspx< ،8<؛ 
جلنة الأمم املتحدة القت�ضادية لأوروبا، التفاقية اخلا�ضة باإتاحة فر�ص احل�ضول على املعلومات عن البيئة وم�ضاركة اجلمهور يف اتخاذ 
http://www.< 8 القرارات ب�ضاأنها والحتكام اإلى الق�ضاء يف امل�ضائل املتعلقة بها )»اتفاقية اآرهو�ص«(، 25 يونيو 1998، املادتان 6 و

وجمل�ص اأوروبا، اتفاقية م�ضاركة الأجانب يف احلياة العامة على   >unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43e.pdf
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/< ،5 تاريخ التطبيق 1 مايو عام 1997، املادة ،)CETS No. 144( ( امل�ضتوى املحلي

QueVoulezVous.asp?CL=ENG&NT=144<؛ وجمل�ص اأوروبا، التفاقية الإطارية حلماية الأقليات القومية ) )ETS No. 157(، بتاريخ 
1 فرباير 1995، املادة 15.
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ينبغي اأن ت�ضمل م�ضاركة اجلمعيات عملية حقيقية ذات اجتاهني، وعلى   .185
املقدمة من اجلمعيات  املقرتحات  اإلى  النظر  ينبغي  وجه اخل�ضو�ص، ل 
اأو  ب�ضاأن اإجراء تغيريات يف ال�ضيا�ضات والقوانني باعتبارها غري مقبولة 

غري قانونية.233

التعليق علنا  اأن تكون اجلمعيات قادرة على  اإلى ذلك، يجب  بالإ�ضافة   .186
فيما  الدولية  الرقابية  الهيئات  اإلى  الدول  من  املقدمة  التقارير  على 
على  قادرة  تكون  واأن  الدويل،  القانون  مبوجب  اللتزامات  بتنفيذ  يتعلق 
القيام بذلك قبل تقدمي هذه التقارير.234 وعالوة على ذلك، ينبغي على 
القوانني  بتعديل  املتعلقة  املقرتحات  حول  اجلمعيات  ا�ضت�ضارة  الدوام 

والقواعد الأخرى املتعلقة بو�ضعها ومتويلها وعملها.235

وحتى ت�ضبح امل�ضاورات مع اجلمعيات ذات مغزى، يجب اأن تكون �ضاملة   .187
وتعك�ص املجموعة املتنوعة من اجلمعيات القائمة وينبغي اأي�ًضا اإ�رشاك 
تلك اجلمعيات التي قد تكون معار�ضة للمقرتحات احلكومية التي يجري 

تقدميها.

اإمكانية  اجلمعيات  مع  جترى  التي  امل�ضاورات  جميع  تتيح  اأن  ينبغي   .188
الكايف  والوقت  ال�ضلة  ذات  الر�ضمية  املعلومات  جميع  على  احل�ضول 
للرد، مع مراعاة احلاجة لأن ت�ضعى اجلمعيات يف املقام الأول اإلى احل�ضول 

على اآراء اأع�ضائها و�رشكائها.236

عام(  ب�ضكل  )واجلمهور  باجلمعيات  اخلا�ضة  املالحظات  التما�ص  ينبغي    .189
بال�ضكل الأن�ضب للمجال الذي تعمل فيه وللظروف اخلا�ضة ببلد معني، 
من قبيل حمدودية اأو �ضعوبة ولوج بع�ص الأ�ضخا�ص واجلماعات واجلمعيات 
اإلى املوارد عرب الإنرتنت. وعالوة على ذلك، يجب اأن تقر ال�ضلطات بالآراء 

 ،)2008 اأبريل   3 �ضادر يف  40269/02، حكم  رقم  )الطلب  اأوكرانيا  �ضد  واآخرون   Koretskyy الإن�ضان،  الأوروبية حلقوق  املحكمة   233
الفقرة 52. انظر اأي�ًضا جمل�ص اأوروبا، التو�ضية CM/Rec)2007(14 املقدمة من جلنة الوزراء اإلى الدول الأع�ضاء ب�ضاأن الو�ضع القانوين 
للمنظمات غري احلكومية يف اأوروبا، 10 اأكتوبر 2007، الفقرة 12، موؤمتر املنظمات الدولية غري احلكومية التابعة ملجل�ص اأوروبا، ميثاق 
http://www.coe.int/t/ngo/Source/Code_< ،)2009 املمار�ضات ال�ضليمة ب�ضاأن امل�ضاركة املدنية يف عملية �ضنع القرار )اأكتوبر

English_final.pdf<؛ واجلمعية العامة لالأمم املتحدة، الإعالن املتعلق بحق وم�ضوؤولية الأفراد واجلماعات وهيئات املجتمع يف تعزيز 
وحماية حقوق الإن�ضان واحلريات الأ�ضا�ضية املعرتف بها عامليا، املادة 7،

.>http://www.ohchr.org/en/ProfessionalInterest/Pages/RightAndResponsibility.aspx< 
وحماية  تعزيز  يف  املجتمع  وهيئات  واجلماعات  الأفراد  وم�ضوؤولية  بحق  املتعلق  الإعالن  املتحدة،  لالأمم  العامة  اجلمعية  انظر   234
http://www.ohchr.org/en/ProfessionalInterest/Pages/< ،95 و املادتان  عامليا،  بها  املعرتف  الأ�ضا�ضية  واحلريات  الإن�ضان  حقوق 

RightAndResponsibility.aspx< ومنظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا، كوبنهاجن 1990، الفقرة 11. 
235 انظر جمل�ص اأوروبا، تو�ضية رقم CM/Rec)2007(14 املقدمة من جلنة الوزراء اإلى الدول الأع�ضاء حول الو�ضع القانوين للمنظمات 

غري احلكومية يف اأوروبا، 10 اأكتوبر 2007، الفقرة 77.
236 انظر جلنة الأمم املتحدة القت�ضادية لأوروبا، التفاقية اخلا�ضة باإتاحة فر�ص احل�ضول على املعلومات عن البيئة وم�ضاركة اجلمهور 

يف اتخاذ القرارات ب�ضاأنها والحتكام اإلى الق�ضاء يف امل�ضائل املتعلقة بها )»اإتفاقية اأرهو�ص«(، 25 يونيو، 1998، املادتني 6 و8 
احلكومية  غري  املنظمات  موؤمتر  اأي�ًضا  انظر  >http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43e.pdf<؛ 
http://www.< الدولية مبجل�ص اأوروبا، قانون املمار�ضات الر�ضيدة للم�ضاركة املدنية يف عملية �ضناعة القرار )اأكتوبر 2009(،  

.>coe.int/t/ngo/Source/Code_English_final.pdf

الوطنية  للموؤ�ض�ضات  ميكن  ذلك،  ولت�ضهيل  لها.  وت�ضتجيب  املذكورة   
حلقوق الإن�ضان ال�ضطالع بدور هام.237

ينبغي اأن تكون اجلمعيات قادرة على احل�ضول على الدخل من اأن�ضطتها   .190
وطلبه من امل�ضادر العامة واخلا�ضة داخل وخارج الدولة التي تاأ�ض�ضت 
تكون  اأن  املهم  الغر�ص، من  ولهذا  اأهدافها.  بهدف حتقيق  وذلك  فيها 
املانحة  اجلهات  من  نطاق  اأو�ضع  اإلى  الو�ضول  على  قادرة  اجلمعيات 
من  اأخرى  واأ�ضكال  نقدي  �ضكل  يف  الدخل  يكون  اأن  ويجوز  املحتملة. 
الأدوات املالية وعائدات من بيع املمتلكات والب�ضائع اأو املعدات التابعة 
اإلى اجلمعية )مثل  اأخرى من�ضوبة  للجمعية وكذلك يف �ضكل منافع 
والأن�ضطة  والإتاوات  والإيجارات  ال�ضتثمارات  من  ياأتي  الذي  الدخل 

القت�ضادية وال�ضفقات العقارية(. 

بالتايل، يجب اأن يكون لدى اجلمعيات احلرية يف امل�ضاركة يف اأي اأن�ضطة   .191
اأن�ضطتها  اأن�ضطة جتارية م�رشوعة بهدف دعم  اأو  اأعمال  اأو  اقت�ضادية 
غري الهادفة للربح دون احلاجة اإلى اأي تفوي�ص خا�ص، بينما تخ�ضع يف 
الوقت نف�ضه لأي متطلبات خا�ضة بالرتخي�ص اأو املتطلبات التنظيمية 
ونظرا  ذلك،  اإلى  بالإ�ضافة  املعنية.  الأن�ضطة  يف  عموًما  بها  املعمول 
للطبيعة غري الهادفة للربح للجمعيات، فاإنه يتعني عدم توزيع اأي الأرباح 
جُتنى من خالل هذه الأن�ضطة على اأع�ضائها اأو موؤ�ض�ضيها، لكن يجب 

ا�ضتخدامها يف ال�ضعي لتحقيق اأهدافها بدلً من ذلك.

وبالإ�ضافة اإلى ذلك، يجب اأن تخ�ضع قدرة اجلمعيات على توليد اأو التما�ص   .192
على  عموًما  تنطبق  التي  القوانني  يف  الواردة  ال�رشوط  لنف�ص  الدخل 
والإرهاب، وكذلك تلك  الأموال  الأجنبي ومنع غ�ضيل  وال�رشف  اجلمارك 
ال�رشوط التي تتعلق بال�ضفافية ومتويل النتخابات والأحزاب ال�ضيا�ضية 
باملدى الذي تكون هذه املتطلبات نف�ضها متوافقة مع املعايري الدولية 

حلقوق الإن�ضان.

يجب اأن يقت�رش ا�ضتخدام جميع الدخول الناجتة اأو التي تلقتها اجلمعيات،   .193
اأهدافها وعدم  اإليها يف ال�ضعي لتحقيق  اأ�ضول تنتقل  اأي  ف�ضالً عن 

توزيعها على اأع�ضائها.

مع ذلك، يجب اأن تكون اجلمعيات قادرة على ا�ضتخدام دخولها واأ�ضولها   .194
يف دفع رواتب موظفيها وت�ضديد اأي نفقات مت تكبدها بالنيابة عنها.238 
237 انظر جلنة التن�ضيق الدولية، املالحظة 1.5 التي اأقرها املكتب يف اجتماعه يف جنيف يومي 7-6 مايو 2013، املتوفرة على الرابط: 
http://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/ICCAccreditation/Documents/Report%20May%202013-Consolidated-English.<

pdf<: »على موؤ�ض�ضات حقوق الإن�ضان الوطنية، تطوير واإ�ضفاء الطابع الر�ضمي على عالقات العمل واحلفاظ عليها، كما هو منا�ضب، 
الوطنية  الإن�ضان دول  الإن�ضان مبا يف ذلك، موؤ�ض�ضات حقوق  اإن�ضاوؤها لتعزيز وحماية حقوق  التي مت  الأخرى  املوؤ�ض�ضات املحلية  مع 

القانونية، واملوؤ�ض�ضات املوا�ضيعية، بالإ�ضافة اإلى منظمات املجتمع املدين واملنظمات غري احلكومية«.
238 انظر جمل�ص اأوروبا، تو�ضية رقم CM/Rec)2007(14 املقدمة من جلنة الوزراء اإلى الدول الأع�ضاء حول الو�ضع القانوين للمنظمات 

غري احلكومية يف اأوروبا، 10 اأكتوبر 2007، الفقرة 55.
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ومن غري املرجح اأن تكون العديد من اجلمعيات قادرة على حتقيق اأهدافها 
دون تعيني بع�ص املوظفني و/اأو توفري متطوعني لتنفيذ بع�ص الأن�ضطة 
نيابة عنها. ولذلك، يُعد قيام اجلمعيات با�ضتخدام ممتلكاتها واأموالها 
يعملون  الذين  اأولئك  نفقات  وت�ضديد  موظفيها  م�ضتحقات  دفع  يف 
نيابة عنها اأمرا م�رشوعا. وبينما قد توؤثر ظروف ال�ضوق و/اأو الت�رشيعات 
على  التاأكيد  �رشورة  اأن  اإل  للموظفني،  املدفوعة  املبالغ  م�ضتوى  على 
ا�ضتخدام امللكية يف التما�ص حتقيق اأهداف اجلمعية ميكن اأن تربر فر�ص 

معيار معقولية خا�ص ب�ضداد النفقات.

اأن تكون تلك  القانونية، ينبغي  وبالن�ضبة للجمعيات ذات ال�ضخ�ضية   .195
من  مب�ضاعدة  واأ�ضولها  دخلها  وا�ضتخدام  اإدارة  على  قادرة  اجلمعيات 
ح�ضاباتها امل�رشفية. و�ضيكون الو�ضول اإلى الت�ضهيالت امل�رشفية عامالً 
وحماية  واإدارة  التربعات  تلقي  على  اجلمعيات  لقدرة  بالن�ضبة  اأ�ضا�ضيا 
اأ�ضولها. ول يعني ذلك �رشورة التزام البنوك مبنح هذه الت�ضهيالت اإلى 
كل جمعية تطلبها ولكن يجب اأن تكون حرية البنوك يف حتديد العمالء 
خا�ضعة ملبداأ عدم التمييز. وقد يكون اكت�ضاب ال�ضخ�ضية القانونية 

�رشًطا م�ضبقا حل�ضول اجلمعية على ح�ضابات م�رشفية با�ضمها. 

اخلا�ضة  امل�ضالح  قادرة على حماية جميع  اجلمعيات  تكون  اأن  وينبغي   .196
مبمتلكاتها من خالل الإجراءات القانونية. ويعد هذا الأمر �رشوريًا لأن اأي 
م�ضادرة لهذه املمتلكات اأو فقدان التحكم فيها اأو اأي اأ�رشار تلحق بتلك 

املمتلكات قد حتبط �ضعي اجلمعيات نحو حتقيق اأهدافها.239

بناء  اإلى العمل  ومع ذلك، قد حتتاج اجلمعيات التي تتلقى دعًما عاًما   .197
على م�ضورة م�ضتقلة عند بيع اأو �رشاء الأرا�ضي اأو الأ�ضول الرئي�ضية 
الأخرى.240 تعد حقيقة اأن اأ�ضول بع�ص اجلمعيات تاأتي من خالل هيئات 
عامة واأن الإطار املايل املواتي ي�ضاعد يف حيازة تلك الأ�ضول، مبثابة عوامل 
عند  قيمة  اأف�ضل  على  واحل�ضول  بعناية  الأ�ضول  هذه  اإدارة  ت�ضمن 
اعتماد  احلالت  املنا�ضب يف هذه  وبالتايل، �ضيكون من  وبيعها.  �رشائها 
�رشط ين�ص على اأن ت�ضرت�ضد اجلمعيات مب�ضورة م�ضتقلة عند انخراطها 

يف بع�ص هذه ال�ضفقات اأو جميعها.

ل ينبغي ال�ضتيالء على دخل واأ�ضول اجلمعيات اأو م�ضادرتها كو�ضيلة   .198
ملنعها من ال�ضعي لتحقيق اأهدافها امل�رشوعة.241

239 انظر املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، الأديرة املقد�ضة �ضد اليونان )الطلبان رقم 13092/87 و13984/88، احلكم ال�ضادر يف 9 
دي�ضمرب 1994(،  الذي يتعلق بكيان ديني فقد احلق يف اتخاذ اإجراء قانوين فيما يتعلق مبمتلكاته وبذلك اأ�ضبح �ضحية لنتهاك حق 

ال�ضتمتاع ال�ضلمي باملمتلكات املكفول مبوجب املادة 1 من بروتوكول 1 من التفاقية الأوروبية.
240 انظر جمل�ص اأوروبا، تو�ضية رقم CM/Rec)2007(14 املقدمة من جلنة الوزراء اإلى الدول الأع�ضاء حول الو�ضع القانوين للمنظمات 

غري احلكومية يف اأوروبا، 10 اأكتوبر 2007، الفقرة 53.
241 انظر املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، الأديرة املقد�ضة �ضد اليونان الطلبان رقم 13092/87 و13984/88، احلكم ال�ضادر يف 9 

دي�ضمرب 1994(، الفقرات 86-88.

اأ�ضول  اأو  ممتلكات  اأو  اأموال  اأي  ت�ضفية  ينبغي  اأي جمعية،  اإنهاء  عند   .199
خا�ضة بها. ويعني ذلك ت�ضوية جميع اللتزامات اخلا�ضة باجلمعية اأولً 
الأموال  نقل  ويخ�ضع  املتبقية.  والأ�ضول  واملمتلكات  الأموال  نقل  ثم 
اجلمعيات غري  موؤ�ض�ضي  الأرباح على  توزيع  والأ�ضول حلظر  واملمتلكات 
حرية  الأ�ضا�ص،  يف  للجمعية،  يكون  وبينما  واأع�ضائها.  للربح  الهادفة 
تقرير �رشوط وطرائق هذا النقل، اإل اأن القواعد التي تنظم هذا الإجراء 
طوعي  غري  اأو  طوعي  الإنهاء  كان  اإذا  ما  على  اأي�ًضا  تعتمد  اأن  يجب 
واأ�ضول  وممتلكات  اأموال  نقل  اإ�ضافية حول  )للح�ضول على معلومات 
اجلمعيات يف حالة الإنهاء، انظر الق�ضم ج، الق�ضم الفرعي 2 [ح] من 

هذه املبادئ التوجيهية(.

5.  دعم الدولة واإتاحة املوارد الأخرى

حرية طلب املوارد وتاأمينها وا�ستخدامها 

200.  كما هو مبني يف املبداأ 7 من هذه املبادئ التوجيهية، تتمتع اجلمعيات 
بحرية طلب املوارد وتاأمينها وا�ضتخدامها. وتعد اأن�ضطة جمع الأموال 
املدنية  باحلقوق  اخلا�ص  الدويل  العهد  من   22 املادة  مبوجب  حممية 
وال�ضيا�ضية، يف الوقت الذي اعتربت املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان 
اأن يكون لدى اجلمعيات الو�ضائل الالزمة لتحقيق  اأنه من املهم  اأي�ًضا 
اأهدافها. وتعد القدرة على طلب وتوفري وا�ضتخدام املوارد م�ضاألة �رشورية 

لقيام وت�ضغيل اأي جمعية. 

201.  يعد م�ضطلح “املوارد” مبثابة مفهوم وا�ضع ي�ضمل: التحويالت املالية )مثل: 
الجتماعية(،  وال�ضتثمارات  الرعاية  وعمليات  والعقود  واملنح  التربعات 
و�ضمانات القرو�ص والأ�ضكال الأخرى من امل�ضاعدة املالية املقدمة من 
الأ�ضخا�ص الطبيعيني والعتباريني، والتربعات العينية )مثل: م�ضاهمات 
ال�ضلع واخلدمات والربامج وغريها من اأ�ضكال امللكية الفكرية والفعلية(، 
واملوارد املادية )مثل: التوريدات املكتبية ومعدات تكنولوجيا املعلومات(، 
واملتطوعني(،  اأجور  على  احلا�ضلني  املوظفني  )مثل:  الب�رشية  واملوارد 
واحل�ضول على امل�ضاعدة الدولية والت�ضامن الدويل، والقدرة على ال�ضفر 
والتوا�ضل دون تدخل بدون داٍع، واحلق يف ال�ضتفادة من حماية الدولة.242 
كما ت�ضمل املوارد اأي�ًضا التمويل العام واخلا�ص، واحلوافز ال�رشيبية )مثل: 
واملزايا  الئتمانات(،  اأو  الدخل  �رشيبة  تخفي�ص  من خالل  للتربع  احلوافز 
العينية وعائدات بيع الب�ضائع اخلا�ضة باجلمعية، ف�ضال عن غريها من 
والإيجارات  ال�ضتثمارات  من  الدخل  )مثل  للجمعية  املمنوحة  املزايا 

والإتاوات والأن�ضطة القت�ضادية وال�ضفقات العقارية(. 
242 املقرر اخلا�ص لالأمم املتحدة املعني باحلق يف حرية التجمع ال�ضلمي وتكوين اجلمعيات، التقرير املرفوع اإلى جمل�ص حقوق الإن�ضان 

التابع لالأمم املتحدة )متويل اجلمعيات وعقد التجمعات ال�ضلمية(، وثيقة الأمم املتحدة A/HRC/23/39، 24 اأبريل 2013، الفقرة 8.
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امل�ضاركة يف  اأن يكون لدى اجلمعيات احلرية يف  عالوة على ذلك، يجب   .202
اأي اأن�ضطة اقت�ضادية اأو اأعمال اأو اأن�ضطة جتارية م�رشوعة بهدف دعم 
بينما  اأي تفوي�ص خا�ص.  اإلى  للربح دون احلاجة  الهادفة  اأن�ضطتها غري 
تظل خا�ضعة لأي متطلبات خا�ضة بالرتخي�ص اأو املتطلبات التنظيمية 
املعمول بها عموًما يف الأن�ضطة املعنية. ويكون كل ذلك ب�رشط عدم 
توزيع اجلمعيات لأي اأرباح قد تن�ضاأ عن اأن�ضطتها على هذا النحو على 

اأع�ضائها اأو موؤ�ض�ضيها بل ت�ضتخدمها يف حتقيق اأهدافها. 

دعم الدولة

اإن الطبيعة غري الهادفة للربح للجمعيات واأهميتها بالن�ضبة للمجتمع   .203
وعملياتها.243  لتاأ�ضي�ضها  �رشوريا  يكون  قد  احلكومي  الدعم  اأن  تعني 
ويف هذه احلالة يعترب دعم الدولة، الذي ينبغي اأي�ًضا اأن يُفهم على اأنه 
العام، مربرا لأن بع�ص  التمويل  العامة مبا يف ذلك  املوارد  اإلى  الو�ضول 
اجلمعيات مثل املنظمات غري احلكومية244 والأحزاب ال�ضيا�ضية245 تقوم 

بدور هام يف جمال الدميقراطية وتعزز من التعددية ال�ضيا�ضية. 

قانون املنظمات غري احلكومية يف جمهورية اجلبل الأ�صود )2007(

املادة 26
مالية  م�ضاعدات  تقدمي  الأ�ضود  اجلبل  جمهورية  حكومة  على  يتعني 

للمنظمات غري احلكومية. 
)...(

املادة 27
تلتزم الدولة بتوفري مزايا �رشيبية ومزايا اأخرى لت�ضغيل وتطوير املنظمات 

غري احلكومية يف اجلمهورية.

املتحدة،  لالأمم  العامة  اجلمعية  اإلى  املرفوع  التقرير  الإن�ضان،  حقوق  عن  املدافعني  موقف  ب�ضاأن  املتحدة  لالأمم  243 املقرر اخلا�ص 
على  احل�ضول  “حق  فاإن  الإن�ضان،  حقوق  عن  باملدافعني  يتعلق  فيما  اأنه  على  تن�ص  التي   ،68 الفقرة   ،2011 يوليو   A/66/203، 28
ويقر  الأ�ضا�ضية.  الإن�ضان  م�ضتندات حقوق  واملت�ضمن يف  اجلمعيات،  تكوين  احلرية يف  حق  املت�ضمنة يف  العنا�رش  من  يعترب  متويل 
اإعالن املدافعني عن حقوق الإن�ضان �رشاحة باحلق يف احل�ضول على التمويل كحق قائم بذاته ومو�ضوعي مبوجب املادة 13. وتغطي 
�ضياغة املادة 13 املراحل املختلفة لدورة التمويل. وتلتزم الدول بال�ضماح لالأفراد واملنظمات بال�ضعي للح�ضول على التمويل وتلقيه 
احل�ضول على  الفعالة حلق  املمار�ضة  لت�ضهيل  اأخرى  واإجراءات  واإدارية  ت�رشيعية  اإجراءات  بتبني  الدول  الإعالن  ويطالب  وا�ضتخدامه. 

التمويل اأو على الأقل ل تعوقها.
244 انظر على �ضبيل املثال: جمل�ص اأوروبا، تو�ضية CM/Rec)2007(14 للجنة الوزراء اإلى الدول الأع�ضاء حول الو�ضع القانوين للمنظمات 

غري احلكومية يف اأوروبا، 10 اأكتوبر 2007، الفقرات 9 و14 و50 و51 و52 و53 و54 و55 و56.
245 انظر منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا / مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان وجلنة البندقية، املبادئ التوجيهية ب�ضاأن 
تنظيم الأحزاب ال�ضيا�ضية )وار�ضو: مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان، 2011(، الفقرة 190، التي تن�ص على اأن »التمويل 

العام، من خالل توفري موارد اإ�ضافية اإلى الأحزاب ال�ضيا�ضية ميكن اأن يزيد من التعددية ال�ضيا�ضية«.

القانون رقم 8788 ب�صاأن املنظمات غري الهادفة للربح بجمهورية األبانيا )2001(

املادة 39
للمنظمات غري الهادفة للربح احلق يف ال�ضرتاك، على غرار كافة الأ�ضخا�ص 
املنح  وجلب  واملناق�ضات  امل�ضاريع  تنفيذ  جمال  يف  الآخرين،  العتباريني 
بالدولة،  العامة  اخلدمات  اأجهزة  من  واملبيعات  وامل�ضرتيات  واملقاولت 
واملمتلكات العامة والب�ضائع، ف�ضالً عن نقل اخلدمات العامة واملمتلكات 

اخل�ضو�ضية من القطاع العام اإلى املنظمات غري الهادفة للربح.

املادة 40
ين�ص القانون على تخفيف اللتزامات ال�رشيبية واجلمركية املفرو�ضة على 

املنظمات غري الهادفة للربح واإعفائها منها.
وبغ�ص النظر عن �ضكل املنظمة والغر�ص الذي ت�ضعى اإليه والن�ضاط الذي 
متار�ضه، يتم اإعفاء املنظمات غري الهادفة للربح من ال�رشيبة على الإيرادات 

املتحققة من التربعات ور�ضوم الع�ضوية.
من  امل�ضاعدة  يقدمون  الذين  والعتباريني  الطبيعيني  لالأ�ضخا�ص  ويحق 
من  اإعفاء  على  احل�ضول  للربح  الهادفة  غري  للمنظمات  التربعات  خالل 

ال�رشيبة على الدخل وفقا للقانون.

دور  تعزيز  اأي�ًضا  العامة  املوارد  واإتاحة  الدولة  املقدم من  للتمويل  مُيكن   .204
املراأة والأقليات يف احلياة العامة وال�ضيا�ضية، على �ضبيل املثال، من خالل 
ل�ضمان  اإيجابية  تدابري  تتخذ  التي  اجلمعيات  لتلك  املايل  الدعم  توفري 
حتقيق  بغر�ص  املجتمع  يف  املراأة  مكانة  وتعزيز  التمثيل  يف  امل�ضاواة 
امل�ضاواة بني اجلن�ضني اأو تعزيز امل�ضاركة ال�ضعبية وال�ضيا�ضية لالأقليات. 
وت�ضرتط املعايري الدولية والإقليمية �رشورة اأن تكفل الدول توفري الدعم 
املايل للجمعيات التي تعمل يف ق�ضايا معينة. وهذا ي�ضمل اجلمعيات 
التي توفر: التعليم للن�ضاء فيما يخ�ص حقوقهن وامل�ضاعدة يف البحث 
�ضد  العنف  ومكافحة  منع  على  وتعمل  النت�ضاف246  و�ضائل  عن 
اإعادة  ودعم  املالجئ  توفري  طريق  عن  ذلك  )مبا يف  املنزيل  والعنف  املراأة 
تاأهيلهن  اإعادة  لت�ضهيل  الجتار  الن�ضاء �ضحايا  وتعمل مع  التاأهيل(247 
واإعادة اإدماجهن248 وتي�رش ح�ضول الن�ضاء على العدالة، مبا يف ذلك من 
اأن  للدولة  يجوز  ذلك،  اإلى  اإ�ضافة  القانونية.249  امل�ضاعدة  توفري  خالل 
تنظر يف اإدخال احلوافز الت�رشيعية التي ترمي اإلى دعم اجلمعيات التي 
246 اللجنة املعنية بالق�ضاء على التمييز �ضد املراأة، التو�ضية العامة رقم 28 ب�ضاأن اللتزامات الأ�ضا�ضية للدول الأطراف مبوجب املادة 
2 من اتفاقية الق�ضاء على جميع اأ�ضكال التمييز �ضد املراأة، CEDAW/C/GC/28، بتاريخ 16 دي�ضمرب 2010، الفقرة  34: “ينبغي 
للدول الأطراف اأن تقدم الدعم املايل للجمعيات واملراكز امل�ضتقلة التي توفر املوارد القانونية للمراأة يف عملها من اأجل تثقيف الن�ضاء 

حول حقوقهن يف امل�ضاواة وم�ضاعدتهن يف التما�ص و�ضائل النت�ضاف �ضد التمييز”.
اأبريل 2011، جمموعة املواثيق الأوروبية 210، املادة 8،  247 جمل�ص اأوروبا، اتفاقية منع ومكافحة العنف �ضد املراأة والعنف املنزيل، 12 

.>http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/convention/Convention%20210%20English.pdf<
الن�ضاء والأطفال، املكمل لتفاقية  بالأ�ضخا�ص، وبخا�ضة  بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الجتار  248 اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، 

الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية، 15 نوفمرب 2000، الأمم املتحدة، املواد 6 و9 و10،
.>http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/ProtocolTraffickingInPersons.aspx<

CEDAW/C/ ،249 انظر، على �ضبيل املثال، اللجنة املعنية بالق�ضاء على التمييز �ضد املراأة، املالحظات اخلتامية ب�ضاأن كازاخ�ضتان
KAZ/CO/3-4، مار�ص عام 2014، الفقرة 13.
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تعمل على هذه الق�ضايا.250 وباملثل، ينبغي النظر اأي�ًضا يف دعم الدولة 
للمنظمات التي تعمل مع الفئات املهم�ضة اأو الأقليات. 

يف  الإن�صان  حقوق  عن  املدافعني  ب�صاأن  اأوروبا  يف  والتعاون  الأمن  منظمة  تقرير 
منطقة املنظمة: التحديات واملمار�صات اجليدة )2008(2 

منح امل�صاعدات احلكومية املبا�رضة للمدافعني عن حقوق الإن�صان 
[...]

 ميكن منح جمموعة متنوعة من املنظمات [يف الربتغال] و�ضع ال�رشكاء 
ال�رشيبية  والإعفاءات  الدولة  دعم  على  يح�ضلون  وبالتايل  الجتماعيني، 
وغريها من املزايا. وينطوي هذا العرتاف على ت�ضجيل ثاٍن يف الإدارات العامة 
“ال�ضخ�ص العتباري  تلقائيًا و�ضع  )والتي غالبًا ما متنح اجلمعية  املعنية 
لعمل  الت�ضجيل �رشط م�ضبق  اأن  الرغم من عدم  العام”(، على  للمرفق 

املجموعات غري احلكومية. 
لربوتوكولت  وفقا  الدولة  دعم  على  احل�ضول  املهاجرين  جلمعيات  ويحق 
التعاون القائم مع مكتب املفو�ضية ال�ضامية للهجرة واحلوار بني الثقافات. 
ترُبم هذه الربوتوكولت عند الطلب وت�ضمل متويل الأن�ضطة التي اأعدتها 
اجلمعية املتقدمة بالطلب )حتى 70 يف املائة من املبلغ الإجمايل(. ومُينح 
الدعم اأي�ًضا من خالل الأن�ضطة التي تهدف اإلى حت�ضني مهارات اأع�ضاء 
)حتديًدا  واملتطوعني  والعاملني  القرار  �ضناع  ذلك  يف  مبا  اجلمعيات،  هذه 
تزويد  ميكن  ذلك،  على  عالوة  امل�رشوع(.  تنفيذ  ومتابعة  التدريبية  الدورات 
اجلمعيات بالدعم الفني وحتديًدا امل�ضورة القانونية اأو امل�ضورة الأخرى وتوفري 

الوثائق واملواد الأخرى. 
ويُقَدم دعم مماثل اإلى اجلمعيات الن�ضائية )عن طريق جلنة املواطنة وامل�ضاواة 
بني اجلن�ضني( واإلى جمعيات ال�ضباب )عن طريق املعهد الربتغايل لل�ضباب( 

واإلى جمعيات املعاقني )عن طريق املعهد الوطني للتاأهيل(.

يجب اأن يحكم اأي �ضكل من اأ�ضكال الدعم املقدم من الدولة معايري   .205
وا�ضحة ومو�ضوعية. وميكن اأن تكون طبيعة الأن�ضطة التي تقوم بها 
جمعية ما وامل�ضتفيدون من تلك الأن�ضطة اعتبارات ذات �ضلة عند اتخاذ 
اأ�ضكال الدعم العام.  اأو عدم منحها اأي �ضكل من  قرار ب�ضاأن منحها 
اجلمعية  كانت  اإذا  ما  على  العام  الدعم  يتوقف منح  اأن  اأي�ًضا  وميكن 
تندرج حتت فئة معينة اأو نظام يحدده القانون، اأو ما اإذا كان للجمعية 
�ضكل قانوين معني. ولذلك، فاإن اأي تغيري جوهري يف النظام الأ�ضا�ضي 
للجمعية اأو اأن�ضطتها ميكن اأن يوؤدي اإلى تغيري اأو اإنهاء اأي دعم تقدمه 

الدولة.251
250 انظر منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا / مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان وجلنة البندقية، املبادئ التوجيهية ب�ضاأن 

تنظيم الأحزاب ال�ضيا�ضية )وار�ضو: مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان، 2011(، الفقرة 107.
القانوين للمنظمات غري احلكومية يف  الو�ضع  الدول الأع�ضاء حول  اإلى  الوزراء  اأوروبا، تو�ضيةCM/Rec)2007(14للجنة  251 جمل�ص 

اأوروبا، 10 اأكتوبر 2007، الأق�ضام 58-61.

كبريًا.  اختالًفا  للجمعيات  الدولة  تقدمه  الذي  الدعم  اأ�ضكال  تختلف   .206
ويجوز للجمعيات، مثل املنظمات غري احلكومية، اأن تتلقى متويالً مبا�رشًا 
من الدولة اأو اأن تتلقى مزايا يف �ضكل اإعفاء �رشيبي، مبا يف ذلك تقدمي 
احلوافز لالأفراد للتربع بدلً من الإعفاء ال�رشيبي، اأو اإعفاء من دفع مقابل 
الت�ضالت.  اأو  الربيدية  اخلدمات  مثل  الدولة،  تقدمها  معينة  خدمات 
ويجب يف املقام الأول اأن تتوفر ال�ضفافية يف اأي نظام دعم مقدم من 

الدولة.

قانون ال�رضائب املحلية واملدفوعات يف بولندا )1991( 

املادة 7 
1. يعترب ما يلي معفى من ال�رشائب العقارية: 

 )...(
8( اأي عقارات اأو اأجزاء منها ت�ضتخدمها اجلمعيات والرابطات يف النخراط 
والرتبية  بالتعليم  يتعلق  وال�ضباب فيما  الأطفال  القانوين مع  العمل  يف 
العقارات  با�ضتثناء  والريا�ضة،  البدنية  والثقافة  والتكنولوجيا  والعلوم 
تُ�ضتخدم  التي  والأرا�ضي  التجارية،  الأن�ضطة  تخدم  التي  منها  اأجزاء  اأو 

ب�ضكل دائم للتخييم واملرافق الرتفيهية لالأطفال وال�ضباب. )...(

القوانني  املتاح بو�ضوح يف  العام  التمويل  اإلى م�ضتوى  الإ�ضارة  ينبغي   .207
حقوق  بو�ضوح  القانون  يحدد  اأن  اأي�ًضا  وينبغي  ال�ضلة.  ذات  واللوائح 
وواجبات الهيئة التابعة للدولة التي مت ا�ضتثمارها مع القدرة على حتديد 
ومراجعة م�ضتوى التمويل العام املتاح. ميكن للدولة تقدمي الدعم على 
اجلمعيات يف  اإ�رشاك  وينبغي  املحلي.  اأو  الإقليمي  اأو  الوطني  امل�ضتوى 
�ضياغة الت�رشيعات وال�ضيا�ضات املعنية بالتمويل والدعم املقدمني من 

الدولة. 

لكل  املتاحة  العامة  الأموال  م�ضتوى  حتديد  معايري  تكون  اأن  يجب   .208
واأن تن�ص عليها القوانني و/اأو  جمعية معايري مو�ضوعية وغري متييزية، 
اللوائح املتاحة للجمهور والتي ميكنهم الو�ضول اإليها بو�ضوح. وميكن 
اأن يقت�رش التمويل والدعم املقدمان من الدولة على امل�ضاعدة املقدمة 
والأقليات، ويف  الن�ضاء  التي تقع يف فئات معينة، مثل  اإلى اجلمعيات 
مثل هذه احلالت يجب اأن يتحدد اأ�ضا�ص املعاملة التف�ضيلية جلماعات 

معينة باأ�ضلوب يت�ضم بال�ضفافية. 

ينبغي على �ضلطات الدولة اإبالغ اجلمهور حول تخ�ضي�ص الأموال من   .209
املخ�ض�ضة  التمويل  من  وكميات  امل�ضتفيدين  عن  بيانات  توفري  خالل 
التمويل.  اأجله مت ا�ضتخدام  لكل منهم، وكذلك عن الغر�ص الذي من 
ويجب ف�ضل التقارير ح�ضب اخل�ضائ�ص الثابتة من اأجل تقدمي معلومات 
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التمويل  التي مت تخ�ضي�ص  املجموعات  اأنواع  ب�ضاأن  بال�ضفافية  تت�ضم 
لكل  املخ�ض�ضة  العينية  واملوارد  التمويل  مبالغ  عن  ومعلومات  لها 

جمموعة. 

للجمعيات من خالل جمموعة متنوعة  التمويل  الدول  تقدم  اأن  يجوز   .210
اخلدمات،  الآليات �رشاء  تت�ضمن هذه  اأن  وينبغي  املختلفة.  الآليات  من 
نوعية  بدقة  احلكومة من خاللها  تعرف  التي  احلالت  عادة يف  وتطبق 
وكمية ما ترغب يف �رشائه، واملنح التي تنطبق عموًما يف احلالت التي 
حتدد احلكومة فيها فقط ق�ضية تنوي متويلها باأف�ضل حل مبتكر، دون 
حتديد م�ضبق لطبيعة اخلدمات املتوقعة من اجلمعية وطريقة تقدميها. 
ويجوز للدول اأي�ًضا و�ضع اآليات ت�ضمح باحل�ضول على متويل طويل الأجل، 
املنفذة،  امل�ضاريع  اأو  املنتَجة  للخدمات  الفعلية  التكاليف  تغطية  اأو 
خا�ص،  بوجه  وينبغي،  للجمعيات.  املقدم  املوؤ�ض�ضي  الدعم  تغطية  اأو 
تقدمي  يف  املتخ�ض�ضة  للجمعيات  الدعم  تقدمي  على  الدول  ت�ضجيع 
اخلدمات الجتماعية، واأي�ًضا للجمعيات العاملة يف جمال حماية حقوق 
األ يكون هناك  واملنا�رشة. وينبغي  واملراقبة  ال�ضيا�ضات  الإن�ضان و�ضنع 
اجلمعيات  ذلك  مبا يف  عملها،  ب�ضبب جمالت  اجلمعيات  �ضد  متييز  اأي 
اأي  عن  التخلي  وينبغي  الإن�ضان،  حقوق  اأو  املراقبة  يف  املتخ�ض�ضة 

ممار�ضات ت�ضتثني بع�ص اجلمعيات من جميع اخلطط املالية العامة. 

كقاعدة عامة، ينبغي تخ�ضي�ص التمويل العام من خالل اإجراءات �ضفافة   .211
واأن ي�ضاحبه حملة اإعالمية وا�ضعة موجهة اإلى جميع اجلمعيات املهتمة 
ينبغي  تناف�ضية،  عملية  خالل  من  الأموال  تخ�ضي�ص  عند  املحتملة. 
العام ب�ضكل مو�ضوعي  التمويل  اأن يتم تقييم طلبات احل�ضول على 
واأُعلن عنها  ومبني على معايري وا�ضحة و�ضفافة، وُ�ضعت للمناف�ضة 
التقييم للجمهور، كما يجب  نتائج عمليات  تتاح  اأن  وينبغي  م�ضبًقا. 
اإتاحة املعلومات املتعلقة بطلبات اجلمعيات التي مل حت�ضل على متويل، 
مع حتديد اأ�ضباب منح التمويل لبع�ص امل�رشوعات دون غريها. ومع ذلك، 

ينبغي احلفاظ على حق اجلمعيات يف اخل�ضو�ضية يف هذا ال�ضدد. 

ويجب اأن تكون �رشوط تقدمي طلبات احل�ضول على الدعم العام متنا�ضبة   .212
مع قيمة التمويل اأو غريه من املزايا املقدمة من الدولة. ويجب األ حتتاج 
امل�ضاعدة ال�ضمية اإلى اإجراءات طلب مرهقة اأكرث من الالزم، يف حني قد 

حتمل الأ�ضكال الأكرب من الدعم �رشوطا اأكرث اإحلاحا على نحو مربر. 

لتب�ضيط  و�ضعها  يف  ما  كل  تبذل  اأن  الدول  على  يجب  عام،  ب�ضكل   .213
واحدة  طريقة  وثمة  العام.  التمويل  على  للح�ضول  التقدم  اإجراءات 
لتحقيق هذا تتمثل يف اإن�ضاء مركز اإيداع جلميع الوثائق املطلوبة من 
املنظمات عند التقدم للح�ضول على متويل من الدولة، مثل لوائحها 

و�ضهادة ت�ضجيلها وتراخي�ضها، عند القت�ضاء، بحيث ل يكون مطلوبًا 
من  ممكن  عدد  اأقل  تقدمي  �ضوى  الطلب،  تقدمي  وقت  يف  اجلمعية،  من 

الوثائق. 

بنف�ص  العام  الدعم  تتلقى  التي  اجلمعيات  جميع  مطالبة  ينبغي   .214
متطلبات الإبالغ. ويف حالت ا�ضتثنائية، قد يتعني على اجلمعيات التي 
تلبي  اأن  تناف�ضي و�ضفاف  اإجراء  اتباع  دون  املبا�رش  العام  الدعم  تتلقى 
متطلبات خا�ضة بالإبالغ التف�ضيلي من اأجل �ضمان ال�ضفافية والوعي 
العام. وقد تكون متطلبات الإبالغ هذه اأكرب مقارنة بتلك املوجهة لغريها 
و�ضفاف.  تناف�ضي  اإجراء  التمويل من خالل  تتلقى  التي  اجلمعيات  من 
ومع ذلك ل ينبغي، يف كلتا احلالتني، اأن تكون متطلبات الإبالغ املتعلقة 
تتنا�ضب مع  اأن  تقدير،  اأقل  ويجب، على  للغاية  العام مرهقة  بالدعم 

م�ضتوى الدعم العام املقدم. 

التمويل  توفر  التي  الدولة  هيئات  حترم  األ  ينبغي  ذلك،  على  عالوة   .215
للجمعيات من ا�ضتقاللها. وينبغي على الدولة �ضمان بقاء اجلمعيات 
التي تتلقى متويال من الدولة خالية من تدخل الدولة اأو غريها من اجلهات 
الدولة  يوؤ�ض�ص للدعم املقدم من  اأي نظام  اأن�ضطتها. يف  الفاعلة يف 
على  احلفاظ  ويجب  الدولة”  على  “ال�ضيطرة  جتنب  يجب  للجمعيات، 
ا�ضتقاللية اجلمعيات. ول تعد اجلمعية م�ضتقلة اإذا قام اأي �ضخ�ص اآخر 
غري اأع�ضاء اجلمعية اأو هيئة اإدارية داخلية، ح�ضبما ي�ضميهم الأع�ضاء، 
باتخاذ قرارات تتعلق باأن�ضطتها وعملياتها. ول يوؤدي وجود ممول واحد اأو 
اأ�ضا�ضي تلقائيا اإلى فقدان ا�ضتقالل اجلمعية. ومع ذلك، ل تعترب اجلمعية 
م�ضتقلة يف احلالت التي يكون للحكومة فيها �ضلطة تقديرية وا�ضعة 
للتاأثري، ب�ضكل مبا�رش اأو غري مبا�رش، على عمليات �ضنع القرار من جانب 
اأو  اجلمعية  تاأ�ضي�ص  ب�ضاأن  قرارات  تقدمي  وبالتايل  واأع�ضائها،  مديريها 
اأن�ضطتها وعملياتها اأو تعيني اإدارتها اأو تغيريات على لوائحها الداخلية. 

اخلا�ص  التمويل  تخ�ضي�ص  عن  امل�ضوؤولة  ال�ضلطات  تكون  اأن  يجب   .216
بالدولة م�ضئولة عن قراراتها مبنح التمويل اأو رف�ص منحه، بينما يجب 
اأن تكون اجلمعيات قادرة على الطعن �ضد احلرمان من التمويل وعلى 

قيام حمكمة م�ضتقلة وحمايدة باإعادة النظر يف ذلك. 

توزيع  مب�ضوؤولية  خمتلفة  جهات  بتكليف  يُن�ضح  ال�ضفافية،  لتعزيز   .217
الأموال اأو املوارد بحيث تكون تلك اجلهات غري خا�ضعة لأي نفوذ حكومي 

قدر الإمكان، بدلً من تكليف وزارة واحدة اأو جهة حكومية اأخرى.
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التمويل اخلا�ص والأمناط الأخرى للتمويل غري احلكومي

م�ضادر  من  اأن�ضطتها  اأجل  من  متويل  تلقى  اأي�ًضا  للجمعيات  يجوز    .218
خا�ضة وغري حكومية اأخرى، مبا يف ذلك التمويل الأجنبي والدويل. وينبغي 
اجلمعيات  ا�ضتقاللية  يوؤمن  امل�ضادر  بتنوع  ال�ضماح  باأن  الدول  تقر  اأن 
ب�ضكل اأف�ضل. وكما ذكر اأعاله، ميكن اأن ت�ضمل م�ضادر التمويل الأفراد 
اأو  كانت حملية  �ضواء  العامة،  والهيئات  اخلا�ضة  القانونية  والكيانات 
احلكومية  واملنظمات  الدولية  املنظمات  ذلك  يف  مبا  دولية،  اأو  اأجنبية 

الدولية وكذلك احلكومات الأجنبية والوكالت التابعة لها.

اإلى بع�ص  للمنظمات غري احلكومية  الأجنبي  التمويل  يوؤدي  بينما قد   .219
هذه  ملعاجلة  ال�ضعي  اللوائح  على  ينبغي  اأنه  اإل  امل�رشوعة،  املخاوف 
التدابري  اأو  ال�ضامل253  احلظر  غري  اأخرى  و�ضائل  خالل  من  املخاوف252 

التقييدية املفرطة الأخرى.

كما ذكر اأعاله، يجب اأن ين�ص القانون على اأي قيود ب�ضاأن احل�ضول على   .220
املوارد من اخلارج )اأو من م�ضادر اأجنبية اأو دولية(، ويجب اأن ت�ضعى تلك 
القيود نحو هدف م�رشوع وفقا لأ�ضباب القيود امل�ضموح بها الواردة يف 
املعايري الدولية ذات ال�ضلة، واأن تكون تلك القيود �رشورية يف اأي جمتمع 
دميقراطي ومتنا�ضبة مع الهدف املن�ضود. وتعد ق�ضايا مكافحة الف�ضاد 
اأهدافا  الجتار  الأخرى من  الأنواع  اأو  الأموال  اأو غ�ضيل  الإرهاب  اأو متويل 
م�رشوعة ب�ضكل عام وميكن و�ضفها باأنها تتم مل�ضلحة الأمن القومي 
اأو ال�ضالمة العامة اأو النظام العام.254 ومع ذلك، يجب اأن تكون اأي حدود 
لإتاحة هذه املوارد متنا�ضبة مع هدف الدولة من حماية هذه امل�ضالح 

ويجب اأن تكون اأقل الو�ضائل تدخال لتحقيق الهدف املن�ضود.255 

اأي �ضيطرة تفر�ضها الدولة على جمعية تتلقي موارد  األ تكون  يجب   .221
خارجية غري منا�ضبة اأو متثل تدخالً مفرطا اأو �ضارة بالأن�ضطة امل�رشوعة.256 
وباملثل، يجب األ ت�ضع اأي متطلبات خا�ضة بتقدمي التقارير عبئًا مفرًطا 
252 اإن اإتباع نهج يلتزم بالدقة يف اختالف الدرجات، يف الت�رشيع وال�ضيا�ضات، ميكن تطبيقه على تلقي التمويل الأجنبي من خالل 

الأحزاب ال�ضيا�ضية.
253 جلنة البندقية، »راأي موؤقت حول م�ضودة القانون ب�ضاأن منظمات العمل املدين يف م�رش«، DL)2013(023، 16 اأكتوبر 2013، الفقرة 
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD)2013(023-e< ،35<. يف هذا الراأي، تقرر جلنة 
البندقية اأن “التمويل الأجنبي املقدم للمنظمات غري احلكومية يتم النظر اإليه من قبل الدول على اأنه ميثل م�ضكلة. وتقر جلنة البندقية 
باأنه قد توجد العديد من الأ�ضباب لدى الدولة لتمنع التمويل الأجنبي منها منع غ�ضل الأموال ومتويل الإرهاب. وبالرغم من ذلك، يجب 
عدم ا�ضتخدام هذه الأهداف امل�رشوعة كذريعة لل�ضيطرة على املنظمات غري احلكومية اأو احلد من قدرتها على القيام بعملها امل�رشوع، 
وخا�ضة يف الدفاع عن حقوق الإن�ضان. ول يتطلب منع غ�ضل الأموال ومتويل الإرهاب كما اأنه ل يربر منع التمويل الأجنبي للمنظمات 

غري احلكومية اأو و�ضع نظام للح�ضول على ترخي�ص م�ضبق للح�ضول عليه.”
254 املقرر اخلا�ص لالأمم املتحدة املعني باحلق يف حرية التجمع ال�ضلمي وتكوين اجلمعيات، التقرير املرفوع اإلى جمل�ص حقوق الإن�ضان 
التابع لالأمم املتحدة )متويل اجلمعيات وعقد التجمعات ال�ضلمية(، وثيقة الأمم املتحدة A/HRC/23/39، 24 اأبريل 2013، الفقرة 35.

255 املقرر اخلا�ص لالأمم املتحدة املعني باحلق يف حرية التجمع ال�ضلمي وتكوين اجلمعيات، التقرير املرفوع اإلى جمل�ص حقوق الإن�ضان 
التابع لالأمم املتحدة )متويل اجلمعيات وعقد التجمعات ال�ضلمية(، وثيقة الأمم املتحدة A/HRC/23/39، 24 اأبريل 2013، الفقرة 35.

اأوروبا / مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان وجلنة البندقية، »راأي موؤقت م�ضرتك حول  256 منظمة الأمن والتعاون يف 
 CDL-AD)2013(030، ،»م�رشوع القانون لتعديل قانون املنظمات غري التجارية والقوانني الت�رشيعية الأخرى اخلا�ضة بجمهورية قرقيزيا
http://www.legislationline.org/download/action/download/id/4857/file/239_FOASS_  ،66 الفقرة    ،2013 اأكتوبر   16

.>KYR_16%20Octt%202013_en.pdf

باأنه  املتحدة  لالأمم  اخلا�ص  املقرر  راأى  وقد  املنظمة.257  على  مكلًفا  اأو 
اإذا كانت اجلمعيات خا�ضعة ملتطلبات تقدمي التقارير، فاإنه يتوقع، على 
اإجراءات الإخطار بتلقي  اأن تقوم اجلمعيات فقط بتنفيذ  اأق�ضى تقري، 
يُتوقع  األ  وينبغي  واأن�ضطتها،258  ح�ضاباتها  عن  تقارير  وتقدمي  الأموال 
ذلك،  على  وعالوة  ال�ضلطات.  من  م�ضبق  اإذن  على  اجلمعيات  ح�ضول 
بينما اأقرت جلنة البندقية  باأنه »من املربر طلب اأكرب قدر من ال�ضفافية 
اأن  اأنه »يجوز  اعتربت  اأنها  اإل  الأجنبي«،  بالتمويل  املتعلقة  امل�ضائل  يف 
يُعهد اإلى �ضلطة اإدارية ذات اخت�ضا�ص مراجعة الو�ضع القانوين )ولي�ص 
لي�ص  نفعية( التمويل الأجنبي وذلك با�ضتخدام نظام اإخطار ب�ضيط – 
واحًدا من الأنظمة التي حتتاج اإلى اإذن م�ضبق. وينبغي اأن تكون الإجراءات 
اآلية موافقة �ضمنية. ويجب األ يكون لل�ضلطة  وا�ضحة ومبا�رشة مع 
الإدارية �ضلطة اتخاذ القرار النهائي يف مثل هذه الأمور، بل يجب ترك 

ذلك للمحاكم.«259

تتمثل ممار�ضات الدولة التي تثري اأعمق املخاوف يف هذا املجال فيما يلي:   .222
اجلمعيات  ومطالبة  الأجنبي،  التمويل  على  للح�ضول  ال�رشيح  احلظر 
التمويل،  هذا  على  احل�ضول  قبل  احلكومة  موافقة  على  باحل�ضول 
والتاأخري بال مربر يف احل�ضول على املوافقة على تنفيذ امل�رشوعات املمولة 
من اخلارج، وا�ضرتاط حتويل الأموال من م�ضادر اأجنبية من خالل �ضندوق 
حكومي مركزي، وفر�ص متطلبات مفرطة ب�ضاأن تقدمي التقارير، وحظر 
اأو  الإن�ضان  امل�ضاركة يف جمال حقوق  اجلمعيات املمولة من اخلارج من 
الدعوة اأو الأن�ضطة الأخرى اأو تقييدها، وو�ضم عمل اجلمعيات املمولة 
اأو نزع ال�رشعية عنها من خالل مطالبتها بالت�ضاف با�ضم  من اخلارج 
ينتق�ص منها،260 وتنفيذ حمالت تدقيق اأو تفتي�ص مل�ضايقة هذه اجلمعيات، 
قيود  باأي  اللتزام  يف  لإخفاقها  اجلمعيات  على  جنائية  عقوبات  وفر�ص 

مذكورة اأعاله ب�ضاأن التمويل. 

كما �ضبق ذكره اأعاله وح�ضب ما اأكده مقرر الأمم املتحدة اخلا�ص ب�ضاأن   .223
احلق يف حرية التجمع ال�ضلمي وتكوين اجلمعيات، تعد قدرة اجلمعيات 
واأجنبية  الأخرى من م�ضادر حملية  واملوارد  التمويل  اإلى  الو�ضول  على 
ودولية مبثابة جزء ل يتجزاأ من احلق يف حرية تكوين اجلمعيات. ونتيجة 
لذلك، فاإن مثل هذه القيود تنتهك ن�ص املادة 22 من العهد الدويل اخلا�ص 

257 نف�ص املرجع ال�ضابق، الفقرة 69. 
258 املقرر اخلا�ص لالأمم املتحدة املعني باحلق يف حرية التجمع ال�ضلمي وتكوين اجلمعيات، التقرير املرفوع اإلى جمل�ص حقوق الإن�ضان 
التابع لالأمم املتحدة )متويل اجلمعيات وعقد التجمعات ال�ضلمية(، وثيقة الأمم املتحدة A/HRC/23/39، 24 اأبريل 2013، الفقرة 35.

 .43 الفقرة   ،CDL-AD)2013(023 املدين يف م�رش«،  العمل  منظمات  ب�ضاأن  القانون  م�رشوع  حول  موؤقت  »راأي  البندقية،  جلنة   259
م�ضرتك  راأي   “ البندقية،  وجلنة  الإن�ضان  وحقوق  الدميقراطية  املوؤ�ض�ضات  مكتب   / اأوروبا  يف  والتعاون  الأمن  منظمة  اأي�ًضا  انظر 
اخلا�ضة بجمهورية قرقيزيا”،  الأخرى  الت�رشيعية  والقوانني  التجارية  املنظمات غري  قانون حول  لتعديل  القانون  ب�ضاأن م�ضودة  موؤقت 
http://www.legislationline.org/download/action/download/id/4857/file/239_  ،2013 اأكتوبر   CDL-AD)2013(030، 16

.>FOASS_KYR_16%20Octt%202013_en.pdf
260 هذا هو الو�ضع، على �ضبيل املثال، اإذا مت ت�ضميتهم »وكالء اأجانب«. انظر مقرر الأمم املتحدة اخلا�ص بحقوق احلرية يف التجمع 
ال�ضلمي وتكوين اجلمعيات، تقرير جمل�ص حقوق الإن�ضان التابع لالأمم املتحدة )متويل اجلمعيات وعقد اجتماعات �ضلمية(، وثيقة الأمم 

املتحدة A/HRC/23/39، 24 اأبريل 2013، الق�ضم 20.
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باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية و�ضكوك حقوق الإن�ضان الأخرى، مبا يف ذلك 
العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق القت�ضادية والجتماعية والثقافية.261 ويف 
اأن تنظر يف ت�ضجيع دعم اجلمعيات  الواقع، ميكن للدول بدلً من ذلك 
من م�ضادر اأجنبية عن طريق اإن�ضاء حوافز �رشيبية اأو غريها من احلوافز 
لل�رشكات والأ�ضخا�ص الطبيعيني لال�ضتفادة من دعم اجلمعيات. وميكن 
اأن ت�ضمل احلوافز الأخرى خف�ص تكاليف التحويالت امل�رشفية اأو جعل 

التربعات املالية املقدمة من املنظمات الدولية معفاة من ال�رشائب. 

قانون اجلمعيات يف �رضبيا )2009(

املادة 36 
والهبات  والتربعات  الع�ضوية  ر�ضوم  من  الأ�ضول  �رشاء  للجمعية  يجوز 
والهدايا )النقدية اأو العينية( والإعانات املالية والأمالك العقارية للمتوفني 
الأ�ضهم  واأرباح  الإيجار  ور�ضوم  الودائع  على  املفرو�ضة  الفائدة  واأ�ضعار 

وبالطرق الأخرى التي ي�ضمح بها القانون. 
ويجوز اإعفاء الأفراد والهيئات العتبارية التي تقدم م�ضاهمات وهدايا اإلى 
اجلمعيات من التزامات �رشيبية معينة وفقا للقانون الذي ي�ضتحدث النوع 

املنا�ضب من الإيرادات العامة.

6. امل�ساءلة والرقابة وال�سلطات الرقابية

للجمعيات  الداخلي  العمل  �ضري  يف  ال�ضفافية  اإلى  احلاجة  تُذكر  مل    .224
ب�ضكل حمدد يف املعاهدات الدولية والإقليمية نظرا حلق اجلمعيات يف التحرر 
من تدخل الدولة يف �ضوؤونها الداخلية. ومع ذلك، يعد النفتاح وال�ضفافية من 
الأمور الأ�ضا�ضية لتاأ�ضي�ص امل�ضاءلة262 والثقة العامة. ويجب األ تطالب الدولة 
اجلمعيات باأن تت�ضم بامل�ضوؤولية وال�ضفافية ولكن يجب اأن ت�ضجع اجلمعيات 
على ذلك وتي�رشه لها. وتناولت اللجنة الوزارية ملجل�ص اأوروبا هذه الق�ضية اأي�ًضا 

يف تو�ضياتها يف �ضياق املنظمات غري احلكومية.263 

261 املقرر اخلا�ص لالأمم املتحدة املعني باحلق يف حرية التجمع ال�ضلمي وتكوين اجلمعيات، التقرير املرفوع اإلى جمل�ص حقوق الإن�ضان 
التابع لالأمم املتحدة )متويل اجلمعيات وعقد التجمعات ال�ضلمية(، وثيقة الأمم املتحدة A/HRC/23/39، 24 اأبريل 2013، الق�ضم 20.

262 انظر جمل�ص اأوروبا، املبادئ الأ�ضا�ضية للو�ضع القانوين للمنظمات غري احلكومية يف اأوروبا، 2002، الفقرات 60-65.
263 جمل�ص اأوروبا، تو�ضية CM/Rec)2007(14 للجنة الوزراء اإلى الدول الأع�ضاء حول الو�ضع القانوين للمنظمات غري احلكومية يف 

اأوروبا، 10 اأكتوبر 2007، الق�ضم ال�ضابع.

قانون جمهورية كرواتيا ب�صاأن تكوين اجلمعيات )2001(
الإعالن عن عمل اجلمعيات

المادة 9
)1( يجب اأن يحدد النظام الأ�ضا�ضي للجمعية طريقة تنفيذ الإعالن عن 

العمل.
لقانونها  باأن�ضطة اجلمعية وفقا  الأع�ضاء  اإبالغ  )2( يجب على اجلمعية 

العام.

يجب األ تكون متطلبات اإعداد التقارير، عند توفرها، مرهقة، واأن تكون   .225
منا�ضبة حلجم اجلمعية ونطاق عملياتها ويجب ت�ضهيلها اإلى اأق�ضى 
اخلا�ص  الق�ضم  )انظر  املعلومات  تكنولوجيا  اأدوات  خالل  من  ممكن  حد 
باجلمعيات والتكنولوجيات اجلديدة اأدناه(. يجب عدم مطالبة اجلمعيات 
بتقدمي تقارير ومعلومات اأكرث مما تقدمه الكيانات القانونية الأخرى مثل 
القطاعات. ومع  اأن يكون هناك م�ضاواة بني خمتلف  ال�رشكات، ويجب 
ذلك، يعد تقدمي التقارير اخلا�ضة جائزا اإذا كان ذلك مطلوبا يف مقابل 
احل�ضول على مزايا معينة، �رشيطة اأن يكون للجمعية حق التقرير ب�ضاأن 
المتثال ملتطلبات تقدمي تلك التقارير اأو التخلي عن اأي منها والتخلي 

عن املزايا اخلا�ضة ذات ال�ضلة عند القت�ضاء. 

العام يف  التمويل  من  ت�ضتفيد  اجلمعيات  اأن  طاملا  املثال،  �ضبيل  على   .226
حتقيق غاياتها واأهدافها، فاإنه يجوز للت�رشيع اأن ي�ضع مبادئ توجيهية 
املعلومات  اإلى  الو�ضول  ال�رشائب  دافعي  باإمكان  اأنه  على  للتاأكيد 
املتعلقة بالقوانني والربامج والتقارير املالية للجمعيات. وقد يعترب ن�رش 
هذه الوثائق اأمر �رشوري ل�ضمان وجود جمتمع مفتوح وملنع الف�ضاد. ومع 
ذلك، يجب األ يخلق اأي من متطلبات تقدمي التقارير هذه عبء غري مربر 
املتطلبات  تلك  تكون  اأن  اأي�ًضا  وينبغي  للجمعيات  بالن�ضبة  ومكلف 
متنا�ضبة مع مبلغ التمويل املُ�ضتَلَم. وقد تنطبق قواعد تقدمي التقارير 

املختلفة على اجلمعيات اخلا�ضة مثل الأحزاب ال�ضيا�ضية.264 

ينبغي تي�ضري تقدمي التقارير من خالل اإن�ضاء بوابات على �ضبكة الإنرتنت   .227
على �ضبيل املثال، حيث ميكن ن�رش التقارير، ما دام هذا ل يثقل كاهل 
تقدمي  واحد متطلبات  ت�رشيع  اأكرث من  ينظم  اأن  ينبغي  ول  اجلمعيات. 
التقارير، حيث ميكن اأن يخلق ذلك متطلبات متباينة ومت�ضاربة لتقدمي 
التوجيهية  املبادئ  البندقية،  وجلنة  الإن�ضان  وحقوق  الدميقراطية  املوؤ�ض�ضات  / مكتب  اأوروبا  والتعاون يف  الأمن  انظر منظمة   264
ب�ضاأن تنظيم الأحزاب ال�ضيا�ضية )وار�ضو: مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان، 2011(، الفقرة 192 التي تن�ص على اأنه 
»من املعقول بالن�ضبة للدول اأن تقوم بت�رشيع حد اأدنى من املتطلبات التي يجب تلبيتها قبل تلقى متويل عام. ومثل هذه املتطلبات 

قد تت�ضمن:
• الت�ضجيل كحزب �ضيا�ضي؛ 

• دليل على وجود حد اأدنى من الدعم؛
• متثيل متوازن للجن�ضني؛

• ال�ضتكمال املنا�ضب للتقارير املالية كما هو مطلوب )مبا يف ذلك اخلا�ضة بالنتخابات ال�ضابقة(؛
• اللتزام مبعايري املحا�ضبة والفتحا�ص ذات ال�ضلة.” 

انظر اأي�ًضا الفقرات 201-206.
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تلك  تلبية  الإخفاق يف  امل�ضوؤولية عن  تباين  اإلى  يوؤدي  وبالتايل  التقارير 
بتقدمي  الإمكان،  قدر  اجلمعيات،  عدم مطالبة  يجب  واأخريا،  املتطلبات. 
نف�ص املعلومات اإلى �ضلطات متعددة داخل الدولة، ولت�ضهيل م�ضاألة 
تقدمي التقارير، ينبغي على �ضلطات الدولة العمل على تبادل التقارير 

مع الإدارات الأخرى داخل الدولة اإذا لزم الأمر.

قانون املوؤ�ص�صات يف جمهورية اإ�صتونيا )1995(

املادة 14
 )...(

)5( يجب تقدمي التقرير ال�ضنوي والوثائق املقدمة مع التقرير اإلى ال�ضجل 
اإلكرتونيًا )...(.

والإ�رشاف  بالرقابة  اخلا�ضة  واملمار�ضات  اللوائح  جميع  تاأخذ  اأن  يجب   .228
اأي  عمليات  يف  للدولة  التدخل  من  الأدنى  احلد  مبداأ  اجلمعيات  على 
جمعية كنقطة انطالق. وكما لوحظ يف اأماكن اأخرى من هذه املبادئ 
واأع�ضائها،  اجلمعية  على  ينطبق  اخل�ضو�ضية  احلق يف  اأن  التوجيهية، 
واأن  اأ�ضا�ًضا قانونيًا وا�ضًحا  اأن يكون للرقابة والإ�رشاف  اأنه يجب  مبعنى 
تتنا�ضب مع الأهداف امل�رشوعة التي ت�ضعى اإلى حتقيقها.265 ول ينبغي 
اأكرث  تكون  اأن  ول  عدوانية  اجلمعيات  على  والإ�رشاف  الرقابة  تكون  اأن 
اأن  دائًما  ويجب  اخلا�ضة.  ال�رشكات  على  تنطبق  التي  تلك  من  �رشامة 
جُترى الرقابة املذكورة على اأ�ضا�ص افرتا�ص م�رشوعية اجلمعية وم�رشوعية 
الإدارة  الرقابة يف  تتدخل هذه  اأن  ذلك، ل يجب  اأن�ضطتها. عالوة على 
الداخلية للجمعيات واأل جُترب اجلمعيات على تن�ضيق اأهدافها واأن�ضطتها 

مع �ضيا�ضات احلكومة واإدارتها.

اجلمعيات.  على  بالإ�رشاف  املكلفة  الهيئات  القانون  يحدد  اأن  ينبغي   .229
الهيئات  هذه  وليات  مدى  اإلى  بو�ضوح  الت�رشيعات  ت�ضري  اأن  وينبغي 
حالة  يف  )كما  اخلربة  متطلبات  ت�ضتلزم  وقد  وحدودها.  منها  والغر�ص 
الأنظمة املالية التي قد تتطلب حما�ضبني( احلاجة اإلى اأكرث من هيئة 
من  عدد  من  التقليل  ي�ضاعد  و�ضوف  اجلمعيات.  على  لالإ�رشاف  واحدة 
ال�ضفافية وكبح  العملية على �ضمان  الرقابية املنخرطة يف  الهيئات 
الف�ضاد و�ضمان ح�ضن �ضري عمل النظام التنظيمي وب�ضاطته. وينبغي 
اجلمعيات من  اأمام  الكايف  بالقدر  اإتاحتها  الدولة �ضمان  هيئات  على 
مع  للتعامل  وتاأهيلهم  الهيئات  هذه  موظفو  وتدريب  الت�ضال،  حيث 
اجلمعيات. ويجوز مراعاة �ضمان ا�ضتقالل الهيئة احلكومية امل�ضوؤولة عن 
القوانني  الأجانب”(،  الوكالء  )“قانون  التجارية  غري  املنظمات  ب�ضاأن   121-FZ رقم  الفيدرايل  القانون  حول  »راأي  البندقية،  جلنة   265
الفيدرالية رقم FZ-18 ورقم FZ-147 والقانون الفيدرايل رقم FZ-190 ب�ضاأن اإدخال تعديالت على القانون اجلنائي )“قانون اخليانة”( 
http://www.venice.coe.int/webforms/< على  متوافر   ،90 الفقرة   ،2014 يونيو   CDL-AD)2014(025، 27 الرو�ضي”،  الحتاد  يف 

.>documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD)2014(025-e

منح و�ضع الكيان القانوين للجمعيات عن الهيئة اأو الهيئات احلكومية 
مزيد  ول�ضمان  اجلمعيات.  تلك  على  والإ�رشاف  الرقابة  عن  امل�ضوؤولة 
الت�رشيعات  حتدد  اأن  يجب  التنظيمي،  ال�ضتقالل  وزيادة  ال�ضفافية  من 
مبوجبها  يُجرى  التي  الأ�ض�ص  وكذلك  الرقابية،  الهيئات  تعيني  اإجراءات 
التفتي�ص على اجلمعيات ومدة التفتي�ص والوثائق التي يلزم اإنتاجها يف 

اأثناء التفتي�ص.266

قانون ال�صندوق الوطني املدين يف املجر )2003(
ين�ص هذا القانون على اإجراء مف�ضل للغاية جُتمع الأموال وفقا له لدعم 
القطاع املدين وتوزيعها ومراقبة ا�ضتخدامها. ومتثل هيئة املراقبة كال من 
الدولة وقطاع املنظمات غري احلكومية على امل�ضتويني الوطني والإقليمي. 
وين�ص القانون اأي�ًضا على جمموعة من متطلبات ال�ضفافية ب�ضاأن العمل 

الداخلي للهيئة التي تتولى اإدارة ال�ضندوق.

على  القدرة  الرقابية  الهيئات  الت�رشيعات  متنح  اأن  يجب  عام،  ب�ضكل   .230
التحقيق يف النتهاكات املمكنة ومتابعتها. وبدون �ضالحيات التحقيق 
وليتها  تنفيذ  على  قادرة  الهيئات  تكون هذه  اأن  املرجح  غري  هذه، من 
بفعالية. ومع ذلك، يجب اأن تكون اللوائح اخلا�ضة بالتفتي�ص وا�ضحة، 
واأل يكون مبالغ فيها اأو مبهمة اأو تعطي لل�ضلطات العامة قدرًا كبريًا 
وتبني نهج  املعاملة  اإلى �ضوء  يوؤدي هذا  اأن  الت�رشف. وميكن  من حرية 
حدوث  اإلى  يوؤدي  قد  مما  اللوائح،  ا�ضتخدام  �ضوء  عن  ف�ضال  انتقائي، 

م�ضايقات. 

ينبغي اأن حتدد الت�رشيعات يف قائمة �ضاملة اأ�ضباب التفتي�ص املحتمل. ول   .231
يجب اإجراء عمليات التفتي�ص اإل اإذا كان هناك ا�ضتباه يف حدوث خمالفة 
كبرية للت�رشيعات، واأن تكون بغر�ص تاأكيد ال�ضتباه اأو نفيه.267 ويجب اأن 
حتتوي اللوائح املتعلقة بعمليات التفتي�ص اأي�ًضا على تعاريف وا�ضحة 
ل�ضالحيات �ضباط التفتي�ص، ويجب اأن تكفل احرتام احلق يف خ�ضو�ضية 
العمالء واأع�ضاء وموؤ�ض�ضي اجلمعيات، ويجب اأن توفر التعوي�ص الالزم 
عن اأي انتهاك يف هذا ال�ضدد. وعند وجود حاجة مربرة للتفتي�ص يجب 
اإر�ضال اإنذار مبكر بوقت كاف للجمعيات قبل اإجراء عمليات التفتي�ص، 
وكذلك تزويدها مبعلومات عن املدة الق�ضوى للتفتي�ص. وبالإ�ضافة اإلى 
266 منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا / مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان، املبادئ التوجيهية حلماية املدافعني عن حقوق 
الإن�ضان على اأنه »يجب اأن تكون اأي متطلبات خا�ضة بتقدمي التقارير الإدارية واملالية منا�ضبة ومن�ضو�ص عليها يف القانون. ويجب 
بالعدالة  اأ�ضا�ص قانوين وا�ضح ويت�ضم  املالية لها قائم على  اأي تفتي�ص على مكاتب املنظمات غري احلكومية وال�ضجالت  اأن يكون 
وال�ضفافية. ويجب تنظيم املراجعات ب�ضكل حمدد يف الت�رشيع. وينبغي للت�رشيع املذكور اأن يحدد بو�ضوح اأ�ضباب التفتي�ص املمكنة 
بو�ضوح  فرتة حمددة  ين�ص على  اأن  يجب  ذلك،  وعالوة على  �ضاملة.  قائمة  التفتي�ص يف  اأثناء عملية  اإنتاجها يف  املطلوب  والوثائق 
ومنا�ضبة لالإنذار امل�ضبق واملدة الق�ضوى للتفتي�ص«. انظر منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا/مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق 
الإن�ضان، املبادئ التوجيهية ب�ضاأن حماية املدافعني عن حقوق الإن�ضان )وار�ضو: مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان، 2014(، 

الفقرة 67.
�ضفحة   ،CDL-PI)2014(004  ،)2014 يوليو  يف  )املنقحة  النقابية  احلرية  ب�ضاأن  البندقية  جلنة  اآراء  جتميع  267 انظر جلنة البندقية، 
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-< على  متوفرة   )8-5-4 )الق�ضم   24

.>PI)2014(004-e
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ذلك، حيثما يُطلب من اجلمعيات تقدمي وثائق قبل اأو يف اأثناء التفتي�ص، 
وينبغي  معقولً،  العدد  يكون  واأن  املطلوبة  الوثائق  عدد  حتديد  ينبغي 
تت�ضمن  اأن  يجب  الوثائق.268  تلك  لإعداد  كافيا  وقتا  اجلمعيات  منح 
العمالء  احلق يف خ�ضو�ضية  احرتام  تكفل  اأي�ًضا �ضمانات  الت�رشيعات 
واأع�ضاء اجلمعيات وموؤ�ض�ضيها، ف�ضالً عن توفري �ضبل النت�ضاف من اأي 

انتهاك يف هذا ال�ضدد.

 357 باتر�صون،  �صد   )NAACP( املُلوَّنني  الأ�صخا�ص  لتقدم  الوطنية  اجلمعية 
الوليات املتحدة 449 )1958( 

يف �ضياق الإجراءات الق�ضائية التي تعار�ص القيود املفرو�ضة على ممار�ضة 
على  بناًء  للجمعية،  املحكمة  من  اأمر  �ضدر  اجلمعيات،  اإحدى  اأن�ضطة 
مبادرة من الولية، بتقدمي العديد من �ضجالت اجلمعية، مبا يف ذلك قوائم 
ع�ضويتها. ونظرًا لعدم قيام اجلمعية بذلك، ُحكم عليها بازدراء املحكمة 
ومت تغرميها 100.000 دولر. وراأت حمكمة األباما العليا التي كانت تنظر يف 
احل�ضانة من تدقيق الولية لقوائم ع�ضوية  �ضحة هذا احلكم الأخري، اأن “ 
[اجلمعية] ترتبط ارتباًطا وثيًقا هنا بحق اأع�ضاء [اجلمعية] يف ال�ضعي نحو 
حتقيق م�ضاحلهم اخلا�ضة امل�رشوعة ب�ضكل �ضخ�ضي ويف امل�ضاركة بحرية 
مع الآخرين يف القيام بذلك من اأجل التمتع بحماية التعديل الرابع ع�رش. 
باحلق يف  التمتع  املانع حلرية  للتاأثري  دامغ  تقدمي مربر  الولية يف  واأخفقت 
تكوين اجلمعيات الذي من املرجح اأن يفر�ضه الإف�ضاح عن قوائم ع�ضوية 
الإف�ضاح  ميثل  اأن  املرجح  من  الق�ضية،  هذه  ظروف  ويف   .[...] [اجلمعية] 
اأع�ضائها يف  حلرية  فعالً  تقييًدا  [اجلمعية]  قوائم ع�ضوية  الإجباري عن 

تكوين اجلمعيات “.

ويف الأخري، قد تكون هناك حالت تتطلب التدقيق )املتمثل يف التحقق   .232
من ال�ضجالت املالية واملحا�ضبية للجمعيات والوثائق الداعمة املقدمة 
اإجراءه.  املانحة  اجلهات  الذي تطلب  امل�ضتقلني(  املتخ�ض�ضني  اأحد  من 
وعلى الأقل يف احلالت التي تتلقى فيها اجلمعيات التمويل العام، قد 
يكون من ال�رشوري تقدمي الأموال الكافية لهم لإجراء عمليات التدقيق 
هذه، بغ�ص النظر عما اإذا كانت تلك الأموال مقدمة من م�ضدر عام 
اأو خا�ص. وينبغي على الدول امل�ضاعدة من خالل توفري الأموال الالزمة 
لعمليات التدقيق هذه يف احلالت التي تواجه فيها اجلمعيات �ضعوبات 

يف اإجراء تلك العمليات.

حيثما يكون اأي�ًضا للهيئات امل�رشفة ال�ضلطة للقيام بعمليات التدقيق   .233
هذه، ل ينبغي عليها اأن تطبق اإجراءات تنفيذ عمليات التدقيق لأن�ضطة 
املدافعني  حماية  ب�ضاأن  توجيهية  املبادئ  الإن�ضان،  وحقوق  الدميقراطية  املوؤ�ض�ضات  مكتب   / اأوروبا  268 منظمة الأمن والتعاون يف 
http://www.osce.org/<  ،67 الفقرة   ،)2014 الإن�ضان،  وحقوق  الدميقراطية  املوؤ�ض�ضات  مكتب  )وار�ضو:  الإن�ضان  حقوق  عن 

.>odihr/119633?download=true

اجلمعيات، كما هو حمدد يف الت�رشيع، اأكرث تعقيًدا من الإجراءات التي 
تتبعها يف تدقيق كيانات اأخرى، مثل امل�رشوعات التجارية. ول ينبغي اأن 
يكون التدقيق م�ضاويًا للتفتي�ص اأو ت�ضوية احل�ضابات. ول ينبغي، حتت اأي 

ظرف من الظروف، اأن توؤدي عملية التدقيق اإلى اإزعاج اجلمعيات. 

يف حالة عدم المتثال ملتطلبات الإبالغ، ينبغي اأن توفر ت�رشيعات الدولة   .234
اأي  لتدارك  الوقت  وممار�ضاتها للجمعيات قدرًا منا�ضبًا من  و�ضيا�ضاتها 
�ضهو اأو خطاأ. ول ينبغي تطبيق العقوبات اإل يف احلالت التي ترتكب 
اجلمعيات فيها خمالفات ج�ضيمة ويجب اأن تكون تلك العقوبات ن�ضبية 
على  الأخري  املالذ  تدابري  مبثابة  وحلها  اجلمعيات  حظر  يكون  واأن  دائًما. 

الدوام.

7. امل�سوؤولية والعقوبات

على  وجنائية269  ومدنية  اإدارية  عقوبات  الت�رشيعات  تفر�ص  اأن  يجوز   .235
اجلمعيات والكيانات اأخرى، يف حالة انتهاكها للوائح ذات ال�ضلة. وقد 
اأو يف  احلكومي،  الدعم  �ضحب  اأو  غرامات  �ضكل  العقوبات  هذه  تاأخذ 

احلالت الق�ضوى، تعليق اأن�ضطتها اأو اإلغاء ت�ضجيلها اأو حلها. 

قانون املنظمات واجلمعيات العامة يف لتفيا )1993( 

الق�ضم 2.7 
املدنية  القانونية  اللتزامات  العامة غري م�ضوؤولني عن  املنظمات  اأع�ضاء 

للمنظمة العامة ذات ال�ضلة.

يف حالت اجلمعيات التي لي�ص لديها �ضخ�ضية قانونية، يجوز اأن يق�ضي   .236
الت�رشيع بتحمل اأع�ضاء اجلمعية270 للم�ضوؤولية ب�ضكل �ضخ�ضي.271 ومع 
ذلك، ل ينبغي اأن مت�ص الأفعال الفردية لأحد اأع�ضاء جمعية ما اجلمعية 

باأكملها، وينبغي اأن يتحمل الع�ضو امل�ضوؤولية ب�ضفة �ضخ�ضية.272 

269 فيما يتعلق بالعقوبات اجلنائية، انظر املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، احلزب ال�ضعبي الدميقراطي امل�ضيحي �ضد مولدوفا )الطلب 
رقم 28793/02، حكم �ضادر يف 14 فرباير 2006(، الفقرة 65، حيث ق�ضت املحكمة على النحو التايل: »اإن املوقف املهيمن الذي حتتله 
احلكومة يحتم عليها اإظهار �ضبط النف�ص عند اللجوء اإلى الإجراءات اجلنائية، ول�ضيما عندما تكون هناك و�ضائل اأخرى متاحة للرد 
على الهجمات والنتقادات غري املربرة من خ�ضومها اأو من و�ضائل الإعالم )انظر Castells �ضد اإ�ضبانيا، 23 اأبريل 1992، الق�ضم 46، 

ال�ضل�ضلة »اأ« رقم 236(«.
اإلى جمل�ص حقوق  املرفوع  التقرير  ال�ضلمي وتكوين اجلمعيات،  التجمع  املعني باحلق يف حرية  270 انظر املقرر اخلا�ص لالأمم املتحدة 
الإن�ضان التابع لالأمم املتحدة )اأف�ضل املمار�ضات التي تعزز وحتمي احلق يف حرية التجمع ال�ضلمي وتكوين اجلمعيات(، وثيقة الأمم 
املتحدة  A/HRC/20/27، 21 مايو 2012، فقرة 56، التي تن�ص على اأنه “ينبغي اأن يكون لالأفراد امل�ضاركني يف اجلمعيات غري امل�ضجلة 
احلرية التامة يف تنفيذ اأي اأن�ضطة، مبا يف ذلك احلق يف تكوين التجمعات ال�ضلمية وامل�ضاركة فيها وينبغي األ يخ�ضعوا لعقوبات 

جنائية”.
271 املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان،Fraktion Sozialistischer Gewerkschafter im ÖGB Vorarlberg و128 من الأع�ضاء الأفراد 

)Köpruner، Falschlunger واآخرون( �ضد النم�ضا )طلب رقم 12387/86، طلب رقم 12387/86، قرار �ضادر يف 13 اأبريل 1989(.
272 انظر منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا/مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان، املبادئ التوجيهية ب�ضاأن حماية املدافعني 
عن حقوق الإن�ضان )وار�ضو: مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان، 2014(، الفقرة 209، التي تن�ص على اأنه »بينما قد تن�ص 
يتحملوا  اأن  يجب  القانونية  ال�ضخ�ضية  لديها  لي�ص  اأخرى  اأو جمعية  غري حكومية  منظمة  اأي  اأع�ضاء  اأن  على  واللوائح  القوانني 
الإن�ضان  املدافعني عن حقوق  ال�ضغط على  ملمار�ضة  و�ضيلة  باعتبارها  الأحكام  ا�ضتخدام هذه  اإ�ضاءة  ينبغي  ل  اأنه  اإل  امل�ضئولية، 

الفرديني ب�ضاأن عملهم« 
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يجب اأن تتفق اأي عقوبات مفرو�ضة مع مبداأ التنا�ضب على الدوام، اأي   .237
اأنها يجب اأن تكون الو�ضائل الأقل تدخالً لتحقيق الهدف املن�ضود. ويجب 
ل�ضمان  الأوقات  جميع  وفعالة يف  للتنفيذ  قابلة  العقوبات  تكون  اأن 
حتقيق الأهداف املحددة التي وُ�ضعت من اأجلها. عند اتخاذ قرار بتطبيق 
العقوبات، يجب على ال�ضلطات احلر�ص على تطبيق الجراء الأقل تخريبًا 
اإذا خرقت  املثال،  وتدمريًا للحق يف حرية تكوين اجلمعيات. على �ضبيل 
اجلمعية متطلبًا قانونيًا يتعلق بتقدمي البيانات املالية، ينبغي اأن يكون 
الرد الأول هو طلب ت�ضحيح هذا الإغفال )الإغفالت( وينبغي عدم اإ�ضدار 
غرامة اأو عقوبة �ضغرية اأخرى اإل يف وقت لحق، اإذا كان ذلك منا�ضبا. يف 
ق�ضية كورنيكو )Korneenko( �ضد بيالرو�ص، بحثت جلنة الأمم املتحدة 
حلقوق الإن�ضان حظر جمعية غري م�ضجلة مت حلها بناء على ال�ضتخدام 
غري ال�ضليم لالأجهزة التي تلقتها من خالل التمويل الأجنبي لإنتاج مواد 
دعاية، ف�ضال عن اأوجه الق�ضور يف الوثائق امل�ضاحبة. وخل�ضت اللجنة 
اإلى اأن حل اجلمعية ردًا على ق�ضور يف الوثائق كان ردًا غري متنا�ضب.273 
وب�ضكل اأعم، ل ينبغي اأبدا اأن تكون اأي عقوبات مقررة للتاأخر يف تقدمي 
التقارير اأو تقدميها ب�ضورة غري �ضحيحة، اأو املخالفات ال�ضغرية الأخرى، 
اأكرب اأو اأ�ضد ق�ضوة من العقوبات املقررة ملخالفات مماثلة ارتكبتها كيانات 

اأخرى، مثل امل�رشوعات التجارية.

حتذير  العقوبات  ي�ضبق  اأن  ينبغي  بذلك،  ت�ضمح  الظروف  كانت  اإذا   .238
م�ضحوب مبعلومات عن الكيفية التي ميكن بها ت�ضحيح اأي خمالفة. 
لت�ضحيح  الوقت  من  مت�ضًعا  اجلمعية  منح  ينبغي  احلالة،  هذه  ويف 
املخالفة اأو الإغفال.274 وينبغي اأي�ًضا اأن يحدد القانون بو�ضوح َمن يجوز 

لهم رفع دعوى �ضد اأي جمعية.

تُعد العقوبات التي ت�ضل اإلى حد التعليق الفعلي لأن�ضطة اجلمعية   .239
ا�ضتثنائي.275 ويجب  ذات طابع  اأو حلها، عقوبات  اإلى حظر اجلمعية  اأو 
تطبيقها فقط يف احلالت التي يوؤدي فيها اخلرق اإلى تهديد خطري لأمن 
اأو للمبادئ الأ�ضا�ضية للدميقراطية.  اأو لأمن جمموعات معينة،  الدولة 
وعلى اأي حال، ينبغي يف نهاية املطاف اأن يتولى فر�ص هذه الأنواع من 

العقوبات ال�ضارمة اأو اإعادة النظر فيها �ضلطة ق�ضائية.

ل ينبغي معاقبة اجلمعيات مرارًا على انتهاك اأو عمل واحد اأو على نف�ص   .240
النتهاك اأو العمل. ويجب اأن يكون للطعون �ضد العقوبات املفرو�ضة اأثر 
يتمثل يف تعليق تنفيذ العقوبات حتى يتم النتهاء من الطعون. وهذا 
اإلى  الطويلة  الطعن  اإجراءات  فيها  توؤدي  التي  املواقف  حدوث  يتالفى 
273 انظر جلنة الأمم املتحدة حلقوق الإن�ضان، Korneenko واآخرون �ضد  بيالرو�ص )اإخطار رقم 1274/2004، 31 اأكتوبر 2006(، الفقرتان 
6-7، 7-7. انظر اأي�ًضا Conte، A وBurchill، R.، “تعريف احلقوق ال�ضيا�ضية واملدنية: فقه جلنة الأمم املتحدة حلقوق الإن�ضان” الطبعة 

الثانية، Ashgate 2009، �ضفحات 93-94.
274 املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، Özbekواآخرون �ضد تركيا )طلب رقم 35570/02، 6 اأكتوبر 2009(، الفقرة 37.

275 املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان،Vona �ضد املجر )طلب رقم 35943/10، حكم �ضادر يف 9 يوليو 2013(.

الكبرية،  العقوبات  اأو  املجمدة  احل�ضابات  ب�ضبب  اجلمعية  اختفاء  �ضبه 
حتى عند جناح الطعن يف نهاية املطاف. ومع ذلك، يف احلالت املتعلقة 
باجلرائم اخلطرية اأو الأمن القومي، من املنا�ضب عدم تعليق العقوبات يف 

اأثناء اإجراءات الطعن. 

توؤدي  التي  اإثبات النتهاكات  ال�ضلطات عبء  اأن تتحمل  دائًما  وينبغي   .241
اإلى عقوبات. وي�ضمل ذلك تقدمي اأدلة كافية لتاأييد ادعاء حدوث النتهاك 
توؤدي  التي  الإجراءات  تت�ضم  اأن  ويجب  عقوبات.  فر�ص  اإلى  يوؤدي  الذي 
تكون  لأن  �رشورة  ل  ولكن  والو�ضوح،  بال�ضفافية  العقوبات  فر�ص  اإلى 
يف  هذا  من  الغر�ص  ويتمثل  الدعاية.  من  كبري  بقدر  دائًما  م�ضحوبة 
املحتمل  وال�رشر  املعلومات  اجلمهور يف  الكايف بني حق  التوازن  �ضمان 
ل�ضمعة اجلمعية قبل التو�ضل اإلى نتيجة فيما يتعلق مب�ضوؤوليتها اأو 
جرمها. عالوة على ذلك، ينبغي اأن تكون القرارات التي تتخذها الهيئات 
اإطار  ويف  وحمايدة.  م�ضتقلة  حمكمة  اأمام  للطعن  قابلة  الرقابية 
الإ�رشاف، ينبغي اأن يتحمل م�ضوؤولو الدولة اإداريًا وجنائيًا امل�ضوؤولية عن 

عدم حماية حقوق اجلمعيات اأو عن انتهاكها.

8. اإنهاء اجلمعيات وحظرها وحلها والولوج اإلى العدالة

يجوز اإنهاء اأي جمعية بقرار من اأع�ضائها اأو بقرار من املحكمة. وبالتايل،   .242
قد يكون الإنهاء طوعيا اأو غري طوعي.

يحدث الإنهاء الطوعي للجمعية عند حتقيق اجلمعية لأهدافها وغاياتها   .243
اأو  اأخرى  جمعية  مع  الندماج  يف  ترغب  عندما  املثال،  �ضبيل  على  اأو، 
عندما ل ترغب يف موا�ضلة الن�ضاط. وهذه الطبيعة الطوعية لالإنهاء 
تعني اأن اتخاذ هذا القرار يجب اأن يكون من قبل اأع�ضاء اجلمعية الذين 
يجوز اأن يخ�ضعوا لأي من القواعد املن�ضو�ص عليها يف ميثاق اجلمعية 

اأو نظامها الأ�ضا�ضي، حيثما كان ينطبق ذلك.

ياأخذ �ضكل  اأن  الإنهاء غري الطوعي جلمعية ما، والذي يجوز  ل يحدث   .244
احلل اأو احلظر، اإل بعد �ضدور قرار من حمكمة م�ضتقلة وحمايدة. 

يف احلالة اخلا�ضة للمنظمات غري احلكومية، تن�ص تو�ضية جمل�ص اأوروبا   .245
اأن  على  اأوروبا  يف  احلكومية  غري  للمنظمات  القانوين  الو�ضع  ب�ضاأن 
اجلمعيات اإل يف حالت الإفال�ص اأو توقف الن�ضاط لفرتة طويلة اأو �ضوء 

ال�ضلوك اجل�ضيم.276

276 جمل�ص اأوروبا، تو�ضية CM/Rec)2007(14 للجنة الوزراء اإلى الدول الأع�ضاء حول الو�ضع القانوين للمنظمات غري احلكومية يف 
اأوروبا، 10 اأكتوبر 2007، الفقرة 44.
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ال�ضوابق  يف  طويلة  لفرتة  الن�ضاط  توقف  اأو  الإفال�ص  حالت  تَرِد  مل   .246
الق�ضائية الدولية املتعلقة بالإنهاء غري الطوعي. ومع ذلك، وفيما يتعلق 
بالإفال�ص، فاإنه لي�ص من املنا�ضب تطبيق قواعد على اجلمعيات خمتلفة 
عن تلك املطبقة على كيانات اأخرى. عالوة على ذلك وعلى �ضبيل املثال، 
من املرجح عدم حتقق توقف الن�ضاط لفرتات طويلة اإل اإذا م�ضت عدة 
�ضنوات بعد تاريخ الجتماعات الأخرية للجمعية وكذلك عند الإخفاق 
اإلى  وبالإ�ضافة  تكون مطلوبة.  قد  �ضنوية  تقارير  اأي  تقدمي  املتكرر يف 
تفتي�ص  باإجراء  املعنية  ال�ضلطات  تقوم  اأن  املنا�ضب  من  �ضيكون  ذلك، 
ب�ضاأن ما اإذا كان اأي توقف ن�ضاط ظاهر لفرتة طويلة قد حدث يف الواقع 

نتيجة لف�ضل اجلمعية املعنية يف التوا�ضل مع الدولة. 

بالإنهاء غري الطوعي، كانت املحكمة  الق�ضائية اخلا�ضة  ال�ضوابق  يف   .247
ال�ضيا�ضية  بالأحزاب  اأ�ضا�ضي  الإن�ضان مهتمة ب�ضكل  الأوروبية حلقوق 
اُعتربت غري  التي  واأن�ضطتها  اأهدافها  ب�ضبب  اأو حظرها  مت حلها  التي 

مقبولة.

التقدير  من  حمددًا  هام�ًضا  الإن�ضان  حلقوق  الأوروبية  املحكمة  ترتك   .248
اأو حله. ومع  للدول الأع�ضاء ب�ضاأن تقييم �رشورة حظر حزب �ضيا�ضي 
ب�ضاأن  قدمتها  التي  الأحكام  من  العديد  يف  املحكمة  اأظهرت  ذلك، 
هذه امل�ضاألة نهًجا دقيًقا يف درا�ضة الآثار املرتتبة على مثل هذا العمل 
الأ�ضا�ص  وكان  دميقراطي.  حوكمة  لنظام  بالن�ضبة  الدولة  جانب  من 
القيا�ضي للمنطق الذي طبقته املحكمة يف مثل هذه احلالت هو اأنه 
11 بدقة عندما  املادة  “ميكن تف�ضري ال�ضتثناءات املن�ضو�ص عليها يف 
يتعلق الأمر بالأحزاب ال�ضيا�ضية، وميكن فقط لالأ�ضباب املقنعة اأن تربر 
القيود املفرو�ضة على حرية هذه الأطراف يف تكوين اجلمعيات. ولتحديد 
ما اإذا كانت ال�رشورة باملعنى املق�ضود يف املادة 11 )2( قائمة، مل يكن 
وينبغي   277.”[..] التقدير  املتعاقدة �ضوى هام�ص حمدود من  الدول  لدى 
ترجمة هذا النهج اإلى التزام من جانب الدول باعتماد نهج دقيق اأي�ًضا 
اإلى  احلاجة  من  التثبت  طريق  عن  املذكورة  العقوبات  ا�ضتخدام  يف 

تطبيقها278 ومن ثم تنفيذ ذلك فقط كاإجراء اأخري. 

الأمن  منظمة  بالفعل  به  اأو�ضت  الذي  النحو  على  ذلك،  على  عالوة   .249
الإن�ضان  وحقوق  الدميقراطية  املوؤ�ض�ضات  اأوروبا/مكتب  يف  والتعاون 
)اأو  ما  �ضيا�ضي  حزب  حل  اإمكانية  ت�ضميم  يجب   279، البندقية  وجلنة 
فقط  ذلك  وتطبيق  النطاق  �ضيق  ا�ضتثنائي  ب�ضكل  تاأ�ضي�ضه(  منع 
277 املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، احلزب ال�ضيوعي الرتكي املتحد �ضد تركيا [GC] )الطلب رقم 19392/92، حكم �ضادر يف 30 

يناير 1998( الفقرة 46.
278 املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، Tebieti Mühafize Cemiyyeti وIsrafilov �ضد اأذربيجان )الطلب رقم 37083/03، حكم �ضادر 

يف 8 اأكتوبر 2009(.
279 منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا / مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان وجلنة البندقية، املبادئ التوجيهية ب�ضاأن تنظيم 

الأحزاب ال�ضيا�ضية )وار�ضو: مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان، 2011(، الفقرات 89-96.

ب�ضبب  ال�ضيا�ضية  الأحزاب  حل  اأبدا  ينبغي  ول  الق�ضوى.  احلالت  يف 
املرتبطة  الت�ضغيلية  اأو  الإدارية  املخالفات  مثل  الب�ضيطة  املخالفات 

بال�ضلوك. ويجب تطبيق عقوبات اأقل تدخالً يف مثل هذه احلالت.

يف  فقط  ال�ضيا�ضية  لالأحزاب  الطوعي  غري  الإنهاء  تاأييد  يتم  وهكذا،   .250
احلالت التي يثبت فيها اأن الأهداف اأو الأن�ضطة اخلا�ضة بحزب �ضيا�ضي 

تنطوي على تهديد ملمو�ص وفوري للدميقراطية.280

�ضيا�ضي  احلزب  بني  الفرق  الإن�ضان  حلقوق  الأوروبية  املحكمة  اأو�ضحت   .251
غري  الإنهاء  تقييم  عند  الجتماعية”(  )“املنظمة  العادية  واجلمعية 
واأن�ضطتهما  اأهدافهما  تفر�ضه  الذي  التهديد  ب�ضبب  لهما  الطوعي 
اأن اأي تدبري من  على الدميقراطية. وفيما يتعلق بالأخرية، راأت املحكمة 
وذات �ضلة، كما  باأ�ضباب كافية  اأن يكون مدعوًما  “يجب  القبيل  هذا 
اجلمعية،  حالة  اأنه يف  الرغم من  ال�ضيا�ضي، على  احلزب  يف حالة حل 
ونظرًا لفر�ضها الأكرث حمدودية يف ممار�ضة النفوذ الوطني، يجوز اأن تكون 
مربرات التدابري التقييدية الوقائية اأقل اإحلاًحا من ناحية امل�رشوعية مما هي 
عليه يف حالة احلزب ال�ضيا�ضي”.281 ووُجد اأن هذه الأ�ضباب موجودة يف 
حالة الرتهيب وا�ضع النطاق واملن�ضق من قبل اأي جمعية ترتبط بالدعوة 
اإلى �ضيا�ضات ذات دوافع عن�رشية على ح�ضاب العواقب ال�ضلبية التي 

يخلفها هذا الرتهيب على الإرادة ال�ضيا�ضية لل�ضعب.282

جمعية  اأي  حل  اإلى  ت�ضل  عقوبة  اأي  تتنا�ضب  اأن  يجب  عام،  ب�ضكل   .252
اإلى اجلمعية ول يجوز  املن�ضوب  ال�ضلوك  اأو حظرها بفعالية مع �ضوء 

ا�ضتخدامها كاأداة للتوبيخ اأو لإعاقة تاأ�ضي�ضها وعملياتها.

ل ينبغي حظر اجلمعيات اأو حلها ب�ضبب املخالفات الب�ضيطة، مبا يف ذلك   .253
احلالت التي يكون فيها ا�ضم اجلمعية املختار ل يتوافق مع الت�رشيعات 
اأو ب�ضبب تعديات اأخرى قد يكون ت�ضويبها اأمرًا �ضهالً. وبالإ�ضافة اإلى 
ذلك، ينبغي تقدمي الإنذار املنا�ضب اإلى اجلمعيات ب�ضاأن النتهاك املزعوم 
الب�ضيطة  واملخالفات  التعديات  لت�ضويب  الكافية  الفر�ضة  ومنحها 

خا�ضة اإذا كانت ذات طبيعة اإدارية. 

عالوة على ذلك، يجب اأن توؤدي املخالفات الفردية ملوؤ�ض�ضي اجلمعيات اأو   .254
اأع�ضائها، عند عدم ت�رشفهم نيابة عن اجلمعيات، فقط اإلى امل�ضوؤولية 
ال�ضخ�ضية عن هذه الأفعال ولي�ص اإلى حظر اأو حل اجلمعية باأكملها.

280 املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، Refah Partisi )حزب الرفاه( واآخرون �ضد تركيا [GC] )الطلبات رقم 41340/98 و 41342/98 
اإ�ضبانيا  41343/98 و41344/98، واحلكم ال�ضادر بتاريخ 13 فرباير 2003( الفقرات 135-126؛ و Herri Batasuna و Batasuna �ضد  و 

)الطلبات رقم  25803/04 و25817/04، حكم �ضادر يف 30 يونيو 2009(.
281 انظر املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، Vona�ضد املجر )الطلب رقم 35943/10، حكم �ضادر يف 9 يوليو 2013(، الفقرة 58.

282 نف�ص املرجع ال�ضابق.
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ل ميكن تربير عقوبة تعليق اأن�ضطة اجلمعية اإل من خالل التهديد الذي   .255
ت�ضتند  اأن  اأي�ًضا  ويجب  الدميقراطية،283  على  املعنية  اجلمعية  تفر�ضه 
فقط على حكم حمكمة اأو ي�ضبقها مراجعة ق�ضائية، على الرغم من 
اأنها قد متثل عقوبة اأقل تدخالً مقارنة بالإنهاء. ويجب اأن يكون التعليق 
تاأثري طويل ودائم. وقد  اإجراء موؤقت ل يكون له  الدائم للن�ضاط مبثابة 
يوؤدي التعليق طويل الأجل لالأن�ضطة بخالف ذلك اإلى التجميد الفعال 

لعمليات اجلمعية، والذي يوؤدي اإلى فر�ص عقوبات ترقى اإلى احلل.

ويجب اأي�ًضا الإبالغ باأي قرار يوؤدي اإلى تعليق الن�ضاط اأو حظر اجلمعية   .256
اأو حلها يف الوقت املنا�ضب ومبا يخ�ضع لإعادة النظر من قبل حمكمة 

م�ضتقلة وحمايدة.284 

وممتلكات  لأ�ضول  يحدث  ما  على  بو�ضوح  الت�رشيع  ين�ص  اأن  يجب   .257
غري  الإنهاء  ي�ضتند  وحيثما  غري طوعي.  اإنهائها  كان  حيثما  اجلمعيات 
الطوعي اإلى عدم امتثال اأهداف اجلمعية اأو ن�ضاطاتها للمعايري الدولية 
اأو للت�رشيعات التي تتفق مع هذه املعايري، فاإنه يجوز للت�رشيعات اأن تن�ص 
اأو الأ�ضول املعنية اإلى الدولة. ويف حالت اأخرى، قد  على نقل الأموال 

يعترب الن�ص على النقل التلقائي غري متنا�ضبًا.285

هذا  ذاتها  اجلمعية  تبداأ  اأن  يجب  فاإنه  طوعيًا،  الإنهاء  كان  حيثما   .258
الإنهاء، على �ضبيل املثال، وفقا ل�ضك التاأ�ضي�ص اخلا�ص بها اأو بقرارات 
من اأع�ضائها.286 وتخ�ضع حرية اجلمعية يف حتديد اجلهة التي تخلفها 
يف اأ�ضولها فقط للحظر املفرو�ص على توزيع الأرباح التي قد حتققها 
اجلمعية على موؤ�ض�ضيها واأع�ضائها. وفيما يتعلق بنقل الأ�ضول التي 
حيزت مب�ضاعدة الإعفاءات ال�رشيبية اأو املنافع العامة الأخرى، قد يكون 

من امل�رشوع نقلها اإلى جمعيات ذات اأهداف مماثلة.287 

283 املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان،احلزب ال�ضعبي الدميقراطي امل�ضيحي �ضد مولدوفا )طلب رقم 28793/02، حكم �ضادر يف 14 
فرباير 2006(.

284 انظر مقرر الأمم املتحدة اخلا�ص بحقوق احلرية يف التجمع ال�ضلمي وتكوين اجلمعيات، تقرير جمل�ص حقوق الإن�ضان التابع لالأمم 
املتحدة )متويل اجلمعيات وعقد اجتماعات �ضلمية(، وثيقة الأمم املتحدة A/HRC/23/39، 24 اأبريل 2013، والذي ين�ص يف الفقرة 81 
على اأن “)ج( �ضمان تقدمي تف�ضري خطي لفر�ص اأي قيود، وميكن اأن تخ�ضع القيود املذكورة اإلى النظر العاجل واملحايد وامل�ضتقل من 

قبل الق�ضاء”.
285 انظر على �ضبيل املثال، موؤمتر املنظمات غري احلكومية الدولية التابعة ملجل�ص اأوروبا، تقرير جمل�ص اخلرباء حول قانون املنظمات غري 

احلكومية حول »العقوبات وامل�ضوؤولية املتعلقة باملنظمات غري احلكومية« )يناير 2011(، الفقرة  53، 
.>http://www.coe.int/t/ngo/Source/Expert_Council_NGO_Law_report_2010_en.pdf<

286 انظر يف حالة املنظمات غري احلكومية، جمل�ص اأوروبا، تو�ضية رقم CM/Rec)2007(14 املقدمة من جلنة الوزراء اإلى الدول الأع�ضاء 
اأن املنظمات غري احلكومية  اأكتوبر 2007، الفقرة 56 التي تن�ص على   10 اأوروبا،  حول الو�ضع القانوين للمنظمات غري احلكومية يف 
التي تتمتع ب�ضخ�ضية اعتبارية ميكنها تعيني جهة تخلفها تتلقى ممتلكاتها يف حالة اإنهاء اأعمالها، لكن فقط بعد الوفاء بكافة 
التزاماتها املالية، ويتم الوفاء بكافة حقوق املانحني يف ال�ضداد. وبالرغم من ذلك، يف حالة عدم تعيني خلف اأو اإذا كانت املنظمة غري 
احلكومية املعنية قد ا�ضتفادت موؤخرًا من متويل عام اأو اأي �ضكل من اأ�ضكال الدعم، ميكن املطالبة اإما بتحويل ملكيتها اإلى منظمة 
غري حكومية اأخرى اأو اإلى اأي �ضخ�ضية اعتبارية تتوافق تقريبا مع اأهدافها اأو تقوم الدولة بتطبيقها عليها. عالوة على ذلك، ميكن 
للدولة اأن ت�ضبح اخللف اإذا وجد اأن الأهداف اأو الو�ضائل التي ا�ضتخدمتها املنظمة غري احلكومية لتنفيذ هذه الأغرا�ص غري مقبولة”.
287 انظر على �ضبيل املثال، موؤمتر املنظمات غري احلكومية الدولية التابعة ملجل�ص اأوروبا، تقرير جمل�ص اخلرباء حول قانون املنظمات غري 

احلكومية حول »العقوبات وامل�ضوؤولية املتعلقة باملنظمات غري احلكومية« )يناير 2011(، الفقرة  53،
.>http://www.coe.int/t/ngo/Source/Expert_Council_NGO_Law_report_2010_en.pdf< 

قانون جمهورية فرن�صا ب�صاأن عقود اإن�صاء اجلمعيات )1901، ب�صيغته املعدلة يف 
عام 2005( 

املادة 9 
يف حالة احلل الطوعي للجمعية اأو احلل الذي تن�ص عليه اللوائح اأو الذي 
تفر�ضه املحكمة، فاإنه يتعني منح اأ�ضولها وفًقا للوائح اأو للقواعد التي 

يتم حتديدها يف اجتماع عام يف حالة عدم وجود ن�ص يف اللوائح.

تكوين  بعقد  يتعلق  فيما   1901 يوليو   1 قانون  تنفيذ  ب�صاأن  ال�صادر  املر�صوم 
اجلمعيات )1901 وتعديالته الأخرية يف عام 2012(.

املادة 14 
اإذا كانت اللوائح ل تن�ص على طرائق ت�ضفية ونقل اأ�ضول جمعية يف حالة 
حلها، باأي طريقة كانت، اأو اإذا كان الجتماع العام الذي يقرر احلل الطوعي 
مل يتخذ قرارًا يف هذا ال�ضدد، فاإنه يجوز للمحكمة وبناء على طلب من 
املدعي العام تعيني ًقيم. ويف غ�ضون الوقت الذي حتدده املحكمة، ينظم 
الًقيم عقد اجتماع عام تتمثل مهمته يف اتخاذ قرار ب�ضاأن نقل الأ�ضول 
فقط، وميار�ص الَقّيم �ضلطاته وفقا للمادة 813 من القانون املدين املعمول 

به على امللكيات العقارية التي مل يتم البت يف ملكيتها. 

املادة 15 
عند تنظيم الجتماع العام للت�ضويت على نقل الأ�ضول، وبغ�ص النظر 
اجلمعية  اأ�ضول  من  جزء  اأي  تخ�ضي�ص  ميكن  ل  فاإنه  النقل،  طريقة  عن 
لالأع�ضاء با�ضتثناء ما يقابل م�ضاهماتهم، وذلك مبا يتفق مع اأحكام املادة 

1 من قانون 1 يوليو 1901.

القانون الفنلندي للجمعيات )1989(

الق�ضم 40
التنفيذية  اللجنة  على  يتعني  نف�ضها،  حتل  اأن  جمعية  اأي  تقرر  عندما 
ح�ضور تدابري الت�ضفية الناجمة عن احلل، ما مل تكن اجلمعية قد عينت 
ُم�ضٍف اأو اأكرث اآخرين للقيام بهذه املهمة ليحلوا حمل اللجنة التنفيذية. 
اتخاذ  اإذا كانت اجلمعية، عند  تدابري ت�ضفية،  اأي  اإلى  ومع ذلك، ل حاجة 
قرار ب�ضاأن احلل، قد وافقت يف الوقت نف�ضه على ح�ضاب ختامي و�ضعته 

اللجنة التنفيذية يو�ضح اأن اجلمعية لي�ص عليها اأية ديون.



261�صفحة260�صفحة

القانون رقم 8788 ب�صاأن املنظمات غري الهادفة للربح بجمهورية األبانيا )2001(

املادة 44
احلل مبوجب قرار من املحكمة

طلب  على  بناء  للربح  هادفة  غري  منظمة  حل  تقرر  اأن  للمحكمة  يجوز 
من اأع�ضائها اأو اأجهزة �ضنع القرار بها اأو الهيئة املخت�ضة يف الدولة يف 

احلالت التالية، عندما:
اأ( يتعار�ص ن�ضاط املنظمة غري الهادفة للربح مع الد�ضتور؛

ب( تقوم املنظمة غري الهادفة للربح بن�ضاط غري م�رشوع؛
ج( مل يتم اإن�ضاء املنظمة غري الهادفة للربح وفقا ملقت�ضيات القانون؛

لقانون  وفقا  الإفال�ص  اإلى  للربح  الهادفة  غري  املنظمة  تعر�ضت  قد  د( 
الإفال�ص.

على  للجمهور،  خطريا  تهديدا  املنظمة  ن�ضاط  ي�ضكل  اأن  عدا  وفيما 
املحكمة اإبالغ املنظمة كتابيا بانتهاك القانون ومتنحها 30 يوما لت�ضحيح 

ن�ضاطها.

املادة 45
طريقة فح�ص الطلب

يتم فح�ص الطلب املقدم بحل منظمة غري هادفة للربح يف ح�ضور ممثلني 
عن املنظمة غري الهادفة للربح وعن الهيئة امل�رشفة، كما يقت�ضي احلال، 

والأع�ضاء الذين قدموا الطلب.
يف  اإليها  امل�ضار  املعنية  الأطراف  طلب  على  بناًء  املحكمة،  ترى  وعندما 
مبدئيًا  تو�ضي  اأن  عليها  احلال،  هو  هذا  اأن   ،44 املادة  من  الأولى  الفقرة 
املنظمة غري الهادفة للربح باتخاذ الإجراءات الالزمة لكي جتعل برناجمها 
اأو ن�ضاطها متفقا مع الد�ضتور وهذا القانون، يف فرتة زمنية حمددة، مع 

تعليق النظر يف الق�ضية.
وعند تطبيق التو�ضيات على نحو �ضحيح، تقرر املحكمة و�ضع حد للف�ضل 

فيها. واإل، تقوم بفح�ص الق�ضية بعد انتهاء الفرتة الزمنية املحددة.

املادة 46
الت�ضفية

الت�ضفية من  تتم  للربح حل نف�ضها،  الهادفة  املنظمة غري  تقرر  عندما 
جانب ُم�ضٍف اأو اأكرث مت تعيينهم وفقا للميثاق ودائما قبل قيام املحكمة 

باإلغاء الت�ضجيل.
ومتنحه  م�ضفي  بتعيني  اأي�ًضا  تقوم  احلل،  املحكمة  تقرر  وعندما 

الخت�ضا�ضات الالزمة لتنفيذ اإجراءات الت�ضفية.
الأ�ضول  على  وامل�ضوؤولية  بال�ضلطة  امل�ضفون  يتمتع  احلالت،  جميع  ويف 
واملمتلكات ومتثيل املنظمة غري الهادفة للربح و[كلمة مفقودة]، من تاريخ 

تعيينهم وحتى النتهاء من الت�ضفية.

املادة 47
ن�ضاط املُ�ضفني 

يقوم امل�ضفون بتقييم الو�ضع املايل للمنظمة غري الهادفة للربح وممتلكاتها 
يف حلظة اتخاذ القرار بحلها ويحددون جميع الدائنني واملدينني املمكنني.

وا�ضتالم  الآخرين  والدائنني  الدولة  جتاه  املنظمة  التزامات  �ضداد  وبعد 
املتبقية،  املمتلكات  بتقييم  امل�ضفي  يقوم  ثالثة،  اأطراف  من  التزامات 
ويرى اأن تنتقل هذه املمتلكات اإلى الوجهة التي يحددها امليثاق اأو هيئته 

املخت�ضة اأو املحكمة اأو القانون.
ول يجوز يف اأي حال من الأحوال توزيعها اأو الت�رشف فيها ل�ضالح الأع�ضاء 
اأو غريهم من الأ�ضخا�ص الذين يخ�ضعون للميثاق اأو لقانون اإن�ضاء املنظمة 

اأو اأقاربهم.
ويف احلالت التي ح�ضلت فيها املنظمة غري الهادفة للربح على اإعفاءات 
�رشيبية اأو اإعانة �رشيبية اأو تربعات من املنح العامة اأو املقدمة من الدولة، 
يتم توزيع جميع املمتلكات، التي تبقى بعد �ضداد اللتزامات، على املنظمات 
الأخرى غري الهادفة للربح التي لها نف�ص اأهداف املنظمة التي مت ت�ضفيتها 
غري  املنظمة  حل  فيها  يتم  التي  احلالت  ويف  لأهدافها.  مماثلة  اأهداف  اأو 
املمتلكات  من  امل�ضتفيدة  املنظمات  حتديد  يتم  طوعا،  للربح  الهادفة 
املتبقية يف امليثاق اأو يف قرار �ضادر عن اأعلى جهاز ل�ضنع القرار. وعند عدم 

اإجراء هذا التخ�ضي�ص، تتولى املحكمة حتديد املنظمات امل�ضتفيدة.

9. اجلمعيات والتكنولوجيات احلديثة

بنف�ص حقوق  اجلمعيات  تتمتع  اأن  ينبغي  القت�ضاء،  وعند  عام،  ب�ضكل   .259
وحريات الأفراد. وعلى اأقل تقدير، ينبغي تطبيق هذا على تلك اجلمعيات 
خا�ص،  ب�ضكل  هذا،  ويتعلق  القانونية.  ال�ضخ�ضية  على  تتوفر  التي 
باحلق يف حرية التعبري الذي يُعد اأمرًا اأ�ضا�ضيًا ملمار�ضة احلق يف تكوين 
اجلمعيات. وينبغي اأن تراعي الت�رشيعات اأن حق اجلمعيات يف حرية التعبري 
ي�ضمل احلق يف اأن يختاروا، دون تدخل من الدولة، ال�ضكل الذي يتم به 
نقل اأفكارهم، مبا يف ذلك من خالل ا�ضتخدام التقنيات وو�ضائل الإعالم 

اجلديدة.288 

التوجيهية  املبادئ  البندقية،  وجلنة  الإن�ضان  وحقوق  الدميقراطية  املوؤ�ض�ضات  اأوروبا/مكتب  يف  والتعاون  الأمن  منظمة  انظر   288
امل�ضرتكة ب�ضاأن حرية التجمع ال�ضلمي، الطبعة الثانية، 2010، )وار�ضو: مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان، 2010(، الفقرة 
163، التي تن�ص على اأن احلق يف حرية التعبري ي�ضمل، بالن�ضبة اجلمعيات، احلق يف اختيار ال�ضكل الذي يتم به نقل الأفكار، دون تدخل 

غري معقول من ال�ضلطات.
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جمل�ص الأمم املتحدة حلقوق الإن�صان، »تعزيز حقوق الإن�صان على �صبكة الإنرتنت 
وحمايتها والتمتع بها« )29 يونيو 2012( 

1. يوؤكد اأن نف�ص احلقوق التي يتمتع بها النا�ص خارج الإنرتنت يجب اأي�ًضا 
حمايتها على الإنرتنت، ول �ضيما حرية التعبري، والتي تنطبق دومنا اعتبار 
الإعالن  19 من  للمادة  اختيارهم، وفقا  اأي و�ضيلة من  للحدود ومن خالل 
العاملي حلقوق الإن�ضان والعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية؛

[...]
5. يدعو جميع الدول ملعاجلة املخاوف الأمنية ب�ضاأن الإنرتنت وفًقا لاللتزامات 
التعبري وحرية تكوين  الإن�ضان وذلك ل�ضمان حماية حرية  الدولية حلقوق 
اجلمعيات واخل�ضو�ضية وغريها من حقوق الإن�ضان على �ضبكة الإنرتنت، مبا 
يف ذلك من خالل موؤ�ض�ضات وطنية دميقراطية �ضفافة تقوم على �ضيادة 
القانون، بطريقة ت�ضمن احلرية والأمن على الإنرتنت بحيث ميكن اأن تظل 

قوة ناب�ضة باحلياة توؤدي اإلى التنمية القت�ضادية والجتماعية والثقافية؛

يف العقد املا�ضي، �ضهلت التقنيات اجلديدة، وبخا�ضة الإنرتنت، ممار�ضة   .260
حرية تكوين اجلمعيات، وغريها من احلقوق الأ�ضا�ضية. وعززت التقنيات 
اجلديدة، ب�ضكل خا�ص، قدرة الأفراد وجمموعات الأ�ضخا�ص على تكوين 
جميع اأ�ضكال اجلمعيات والن�ضمام اإليها وامل�ضاركة فيها، مبا يف ذلك 
املنظمات غري احلكومية والأحزاب ال�ضيا�ضية. وت�ضمل املمار�ضات اجليدة 
توفري املزيد من الو�ضول اإلى �ضبكة الإنرتنت، مما يتيح ملن لديهم م�ضالح 
على  امل�ضرتكة  اأهدافهم  حتقيق  نحو  وال�ضعي  معا  العمل  متبادلة 
الإنرتنت. وميكن لالأحزاب ال�ضيا�ضية واملنظمات غري احلكومية واجلمعيات 
وميكن  الإنرتنت.  على  التقليدية  اأن�ضطتها  من  العديد  ممار�ضة  الأخرى 
الأموال  وجمع  التوقيعات  وجمع  الت�ضجيل  الأن�ضطة  هذه  ت�ضمل  اأن 
وتقدمي التربعات. وميكن اعتبار ال�ضماح للجمعيات بالأن�ضطة املذكورة 
على الإنرتنت ممار�ضة جيدة؛ ومع ذلك، على �ضبيل املثال، ل تزال ت�رشيعات 
بع�ص الدول تتطلب اأن تعقد اجلمعيات اجتماعاتها بح�ضور الأع�ضاء 
فعليًا. ويوفر ا�ضتخدام التقنيات اجلديدة اأي�ًضا فر�ضة لتعزيز �ضفافية 

عمل اجلمعيات و�ضهولة الو�ضول لها.

الإنرتنت،  على  اجلمعيات  وجود  اإمكانية  الت�رشيعات  ت�ضمن  اأن  ينبغي   .261
اأداء اجلمعيات للعديد من اأن�ضطتها على  اأو على اأقل تقدير، اإمكانية 
اأن  الدول متيقظة حلقيقة  تكون  اأن  يجب  اأخرى،  ناحية  ومن  الإنرتنت. 
الأ�ضخا�ص قد يرتبطوا على الإنرتنت دون موافقتهم ال�رشيحة ول مبح�ص 
اإرادتهم. ول ينبغي اأن توؤدي هذه اجلمعيات اأو الع�ضوية غري الطوعية اإلى 

عواقب قانونية لالأ�ضخا�ص املعنيني. 

اأي متطلبات ت�ضجيل  اإجراء  اأن تظل اللوائح مرنة بحيث ميكن  ينبغي   .262
التحتية  البنية  العامة توفري  الإدارة  الإنرتنت، وينبغي على  اإبالغ عرب  اأو 
الالزمة لت�ضهيل ذلك، وبالتايل تب�ضيط اإن�ضاء وت�ضيري اأعمال وعمليات 

اجلمعيات. 

يجب على �ضلطات الدولة اأي�ًضا الو�ضع يف اعتبارها اأن اأي قيود على   .263
اأو حرية تكوين اجلمعيات على الإنرتنت من خالل،  ممار�ضة حرية التعبري 
على �ضبيل املثال، تقلي�ص ف�ضاء الإنرتنت الذي يتم من خالله تاأ�ضي�ص 
ممار�ضة  يف  متنا�ضب  غري  تدخل  اإلى  ت�ضل  قد  وت�ضغيلها،  اجلمعيات 
اجلمعيات  باأن�ضطة  املتعلقة  القيود  هذه  كل  وتخ�ضع  احلقوق.  هذه 
عرب الإنرتنت لنف�ص مبادئ التنا�ضب وال�رشعية وال�رشورة يف اأي جمتمع 

دميقراطي مثل اأي قيود اأخرى.289

النحو،  هذا  وعلى  اجلديدة،  الإلكرتونية  الت�ضالت  و�ضائل  اإلى  وبالنظر   .264
الطرق اجلديدة التي ميكن لالأ�ضخا�ص اأن يجتمعوا معا من خاللها، ينبغي 
على الدول اأن تكون حذرة من خنق ممار�ضة اأي من هذه احلقوق عن طريق 
تقييد الو�ضول اإلى الإنرتنت اأو با�ضتخدام تقنيات وو�ضائل جديدة لتوبيخ 
اأو معاقبتهم.290 وميتد  اأو ا�ضتهدافهم  اأولئك الذين ميار�ضون حقوقهم 
التزامهم الإيجابي اأي�ًضا اإلى �ضمان عدم تدخل اأطراف ثالثة يف ممار�ضة 

حقوق الأفراد يف التجمع اأو حقوقهم يف تكوين اجلمعيات نف�ضها. 

الأ�ضئلة  تثري  التي  املراقبة  تقنيات  اأي�ًضا  اجلديدة  التقنيات  ت�ضمل   .265
واملخاوف فيما يتعلق مبمار�ضة حرية تكوين اجلمعيات، ولكن اأي�ًضا فيما 
يتعلق باحلقوق الأخرى للجمعيات ككيانات وحقوق اأع�ضائها، مبا يف ذلك 
احلق يف اخل�ضو�ضية. واإلى حد اأكرب اأو اأقل، تقوم الدول باملراقبة يف املقام 
الأول بهدف مكافحة اجلرمية وحماية الأمن القومي. ويف حني تعترب هذه 
اإلى  الرغم من ذلك  املراقبة ت�ضل على  اأن تدابري  اإل  الأهداف مقبولة، 
واحلق يف خ�ضو�ضية  اجلمعيات  تكوين  احلق يف  لها على  داٍع  حدود ل 
اجلمعيات واأع�ضائها، وعلى هذا النحو، يجب اأن يكون مدى تدخل تلك 

289 انظر Ian Brown، “تقرير حول حرية التعبري والتجمع وتكوين اجلمعيات والإعالم يف اأوروبا على الإنرتنت، MCM)2013(007، �ضفحة 
 .17

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/belgrade2013/Online%20freedom%20of%20expression،%20
مواقع  اإلى  الو�ضول  “حجب  اأن  على  تن�ص  التي   ،assembly،%20association_MCM)2013(007_en_Report_IanBrown.pdf
التجمع  على  كبري  �ضلبي  تاأثري  له  يكون  اأن  ميكن  الجتماعي،  التوا�ضل  ومواقع  اللكرتوين  الربيد  مثل  الت�ضال  واأدوات  اجلمعيات، 
A/ ،الراأي والتعبري 2011 ملقرر الأمم املتحدة اخلا�ص املعني بتعزيز وحماية احلق يف حرية  اأي�ًضا تقرير عام  وتكوين اجلمعيات”. انظر 

HRC/17/2716May2011، 16 مايو 2011، الفقرات 32-29 حول حجب املحتوى [على الإنرتنت] اأو ت�ضفيته ب�ضكل تع�ضفي.
290 للح�ضول على اأمثلة من ال�رشق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا؛ انظر Rutzen وDouglas وZENN وJacob “تكوين اجلمعيات والتجمع يف 

الع�رش الرقمي”، املجلة الدولية للقانون املنظمات غري الهادفة للربح / املجلد 13، ال�ضفحة 4، دي�ضمرب 2011/53.
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التدابري ن�ضبيًا. وعلى وجه اخل�ضو�ص، ينبغي اأن متتثل تدابري املراقبة للحد   
الأدنى من املتطلبات وال�ضمانات املن�ضو�ص عليها يف قانون ال�ضوابق 

الق�ضائية للمحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان.291 

عالوة على ذلك، راأت جلنة الأمم املتحدة املعنية بحقوق الإن�ضان اأن اأي   .266
قيود تُفر�ص على عمل نُُظم ن�رش املعلومات، مبا يف ذلك مقدمي خدمات 
الإنرتنت، غري �رشعية ما مل تتفق مع اختبار القيود املفرو�ضة على حرية 
التعبري مبوجب القانون الدويل.292 ولحظ اأي�ًضا املقرر اخلا�ص لالأمم املتحدة 
املعني بحرية الراأي والتعبري اأهمية التزام الدول بال�ضفافية فيما يتعلق 
با�ضتخدام ونطاق تقنيات و�ضالحيات مراقبة الت�ضالت، وخا�ضة عند 

التعامل مع مقدمي خدمة الإنرتنت.293

ينبغي  مو�ضوعية،  اأدلة  توؤيده  املحكمة  من  اأمر  وجود  عدم  حالة  يف   .267
اإطالع  على  الإنرتنت  خدمات  مزودي  اإجبار  القانوين  غري  من  يكون  اأن 
ال�ضلطات على جميع املعلومات املتبادلة عرب الإنرتنت اأو عرب التقنيات 
بني  اأو  ما  جمعية  اإلى  ينتمون  الذين  الأفراد  بني  الأخرى  الإلكرتونية 
اجلمعيات ذاتها. واأل جُترب الت�رشيعات اأي�ًضا مزودي خدمات الإنرتنت على 
الحتفاظ بالبيانات املتعلقة بتلك الت�ضالت. وبالنظر اإلى التاأثري الذي 
قد يكون لهذه التدابري على احلق يف احرتام احلياة اخلا�ضة والعائلية واحلق 
يف حماية البيانات ال�ضخ�ضية، يجب اأن ين�ص القانون على هذه التدابري 
ينبغي  اأي جمتمع دميقراطي. وعلى وجه اخل�ضو�ص،  وتكون �رشورية يف 
فر�ص قيود على النطاق املادي وال�ضخ�ضي لهذه التدابري، ويجب توفري 
�ضمانات مو�ضوعية واإجرائية ل�ضمان األ يتم و�ضول ال�ضلطات العامة 
للبيانات وا�ضتخدامها لها اإل عند ال�رشورة، كما هو احلال يف �ضياق اإجراء 

حتقيق جنائي.

تعزيز احلقوق  ب�ضاأن   2009 املتحدة لعام  الأمم  تقرير مقرر  ورد يف  كما   .268
اأي�ًضا احلق يف  “يعد  الإرهاب،  الأ�ضا�ضية وحمايتها يف �ضياق مكافحة 
ما  وغالبا  الرقابة.  با�ضتخدام  مهددًا  والتجمع  اجلمعيات  تكوين  حرية 
تتطلب هذه احلريات اجتماعات خا�ضة وات�ضالت لل�ضماح لالأ�ضخا�ص 
بالتنظيم يف مواجهة احلكومات اأو اجلهات الفاعلة الأخرى ذات ال�ضلطة. 
“زحف وظيفي”، عندما  اإلى  اأحيانا  املو�ضعة  الرقابة  اأدت �ضلطات  وقد 
291 املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، رابطة التكامل الأوروبي وحقوق الإن�ضان وEkimdzhiev �ضد بلغاريا )الطلب رقم 62540/00، 
28 يونيو 2007(، الفقرات 76 و85 و88-87. انظر اأي�ًضا املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، Uzun �ضد اأملانيا )الطلب  حكم �ضادر يف 
رقم 35623/05، حكم �ضادر يف 2 �ضبتمرب 2010(، الفقرة 63. ملزيد من املعلومات حول احلد الأدنى من املتطلبات وال�ضمانات، انظر 
منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا / مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان، “ راأي ب�ضاأن م�رشوع القانون ملكافحة جرائم الإنرتنت 
http://www.legislationline.org/download/action/download/id/5594/<  ،44-47 الفقرات.   ،2014 اأغ�ضط�ص   22 اأوكرانيا”،  يف 

.file/255_CRIM_UKR_22Aug2014_en.pdf
292 انظر اللجنة املعنية بحقوق الإن�ضان يف الأمم املتحدة التعليق العام رقم 34 ب�ضاأن حرية الراأي والتعبري 12 �ضبتمرب عام 2011، 

.>http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf< ،43 الفقرة
293 املقرر اخلا�ص لالأمم املتحدة حول حرية الراأي والتعبري، تقرير اإلى جمل�ص حقوق الإن�ضان، A/HRC/23/40، 17 اأبريل 2013، الفقرتان. 
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A.HRC.23.40_<  ،91-92

.>EN.pdf

قامت اأجهزة ال�رشطة اأو اأجهزة ال�ضتخبارات بو�ضف اجلماعات الأخرى 
باأنها اإرهابية بغر�ص ال�ضماح با�ضتخدام �ضالحيات الرقابة التي كانت 
مُتنح فقط ملكافحة الإرهاب”.294 وبعد ذلك ت�ضتخدم هذه ال�ضالحيات 
يف اإعاقة عمليات اأي جمعية كتجميد احل�ضابات امل�رشفية على �ضبيل 

املثال اإلى املدى الذي يق�ضي ب�ضكل فعال على وجودها. 

�ضبكة  على  الإرهابية  الأن�ضطة  ملنع  املبذولة  باجلهود  يتعلق  فيما   .269
الذي  ال�ضبكي  املحتوى  اأو حجب  تنقية  اأو  تنظيم  )من خالل  الإنرتنت 
يعد غري قانوين مبوجب القانون الدويل(، يجب اأن تكون كافة هذه القيود 
ل�ضيادة  وفقا  ممار�ضتها  ويجب  الإن�ضان  حلقوق  الدولية  للمعايري  وفًقا 
القانون حتى ل توؤثر ب�ضورة غري قانونية على حرية التعبري وحرية تدفق 

املعلومات. 

اأو م�ضادر معينة  للجمعيات  الإلكرتونية  املواقع  اأن يكون حلجب  ميكن   .270
من اأدوات املعلومات اأو الت�ضالت تاأثريًا �ضلبيًا كبريًا على اجلمعيات.295 
وينبغي اأن تكون الإجراءات الأمنية موؤقتة يف طبيعتها وحمددة ب�ضكل 
�ضيق مبا يلبي الهدف امل�رشوع املحدد بكل و�ضوح واملن�ضو�ص عليه يف 
القانون. ول ينبغي اأن ت�ضتخدم هذه الإجراءات يف ا�ضتهداف املعار�ضة 

واخلطاب النقدي.296

مبراقبة  ت�ضمح  التي  الأحكام  تف�ضيل  امل�رشعني  على  يجب  بالتايل،   .271
اإلى حكم  دائًما  ت�ضتند  اأنها  التاأكيد على  ويجب  دقة،  اجلمعيات بكل 
حمكمة. ويجب اأن تكون اأي اأحكام ت�ضكل تدخالً يف ا�ضتخدام الإنرتنت 
واأدوات الت�ضال الأخرى، مبا يف ذلك و�ضائل العالم الجتماعية، متنا�ضبة 
واأقل تدخال من جميع اخليارات املتاحة. ويجب اأن تكون اأي تدابري للمراقبة 

متاحة للمراجعة الق�ضائية ب�ضكل دائم. 

عالوة على ذلك، ينبغي اأن يكون للجمعيات وموؤ�ض�ضيها واأع�ضائها احلق   .272
يف طلب التعوي�ص عن اأي تدخل ل مربر له واأي انتهاك حلقهم يف حرية 
تكوين اجلمعيات اأو اخل�ضو�ضية اأو اأي حقوق اأخرى ذات �ضلة قد تن�ضاأ 
الت�رشيعات  بناًء على  الرقابة  تلك  اإذا جرت  الدولة، حتى  لرقابة  نتيجة 

التي تهدف اإلى حماية الأمن القومي اأو مكافحة اجلرمية. 

294 مقرر الأمم املتحدة اخلا�ص املعني بتعزيز وحماية حقوق الإن�ضان واحلريات الأ�ضا�ضية يف �ضياق مكافحة الإرهاب، التقرير املرفوع 
اإلى جمل�ص حقوق الإن�ضان، A/HRC/13/37، 28 دي�ضمرب 2009، فقرة 36.

الإنرتنت،  اأوروبا على  التعبري والتجمع وتكوين اجلمعيات والإعالم يف  Ian Brown، تقرير حول حرية  اإعداد  2013 من  295 انظر تقرير 
2013(007(MCM، �ضفحة 17. انظر اأي�ًضا املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، احلزب ال�ضرتاكي �ضد تركيا )الطلب رقم 21237/93، 

حكم �ضادر يف 25 مايو 1998(، الفقرة 47.
296 انظر ممثل منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا حول حرية الإعالم، »حرية التعبري على الإنرتنت: درا�ضة لالأحكام القانونية واملمار�ضات 
املتعلقة بحرية التعبري، التدفق احلر للمعلومات والتعددية الإعالمية على الإنرتنت يف الدول امل�ضاركة يف منظمة الأمن والتعاون يف 

  .>http://www.osce.org/fom/80723< اأوروبا، منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا، 2010، متوافر على
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املالحق
امللحق اأ - ال�سكوك الدولية والإقليمية املختارة

الدولية  ال�ضكوك  من  املقتطفات  من  جمموعة  على  الق�ضم  هذا  يحتوي 
اجلمعيات  تكوين  حرية  يف  احلق  بتنظيم  ال�ضلة  وذات  الهامة  والإقليمية 
اأوروبا، وفق ما تناولته هذه  وتفعيله يف منطقة منظمة الأمن والتعاون يف 
الوثيقة. ومتثل املعاهدات مثل العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية 
�ضادقت  التي  للدول  قانونية  التزامات  الإن�ضان  حلقوق  الأوروبية  والتفاقية 
ووثيقة  الإن�ضان  حلقوق  العاملي  الإعالن  مثل  الأخرى  ال�ضكوك  وتعد  عليها. 
كوبنهاجن مبثابة التزامات مقنعة ا�ضطلعت بها الدول التي �ضادقت عليها 

على الرغم من اأنها غري ملزمة قانونًا.

1. الأمم املتحدة 

اتفاقية منظمة العمل الدولية )رقم 87( ب�صاأن حرية تكوين اجلمعيات وحماية حق 
التنظيم )1948(

املادة 2
للعاملني واأرباب العمل، دون متييز من اأي نوع، احلق يف اإن�ضاء اأي جمعيات من 
اختيارهم والن�ضمام اإليها دون اإذن م�ضبق مع مراعاة قواعد اجلمعية املعنية 

فقط. 

املادة 3
نظامها  و�ضع  احلق يف  العمل  اأرباب  ومنظمات  العاملني  ملنظمات   .1  
اإدارتها  وتنظيم  حرية،  بكل  ممثليها  واختيار  وقواعدها،  الأ�ضا�ضي 

واأن�ضطتها و�ضياغة براجمها. 
2. متتنع ال�ضلطات العامة عن اأي تدخل من �ضاأنه اأن يحد من هذا احلق   

اأو يحول دون ممار�ضته امل�رشوعة. 
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املادة 4
تعلق  اأو  العمل  واأرباب  العاملني  اأن حتل جمعيات  اإدارية  �ضلطة  لأي  يجوز  ل 

ن�ضاطها. 

املادة 5
يجوز جلمعيات العاملني واأرباب العمل تاأ�ضي�ص احتادات عمالية اأو احتادات نقابات 
عمالية والن�ضمام اإليها، ويكون لأي من تلك اجلمعيات اأو الحتادات العمالية 
اأو احتادات النقابات العمالية احلق يف النت�ضاب اإلى منظمات دولية للعاملني 

واأرباب العمل. 

)...(

املادة 11
التفاقية  هذه  عليه  تنطبق  الدولية  العمل  منظمة  ع�ضو يف  كل  يتعهد 
باتخاذ جميع التدابري الالزمة واملنا�ضبة ل�ضمان متكني العاملني واأرباب العمل 

من ممار�ضة احلق التنظيم بكل حرية.

التفاقية املتعلقة بو�صع الالجئني )28 يوليو 1951(

املادة 15
فيما يتعلق باجلمعيات والنقابات العمالية غري ال�ضيا�ضية وغري الهادفة للربح، 
يف  نظامية  ب�ضورة  املقيمني  الالجئني  متنح  اأن  املتعاقدة  الدول  على  يتعني 

اإقليمها اأف�ضل معاملة ميكن منحها ملواطني بلد اأجنبي يف نف�ص الظروف.

اتفاقية الأمم املتحدة املتعلقة بو�صع الأ�صخا�ص عدميي اجلن�صية )1954(

املادة 13
فيما يتعلق باجلمعيات غري ال�ضيا�ضية وغري الهادفة للربح والنقابات العمالية، 
ب�ضورة  املقيمني  اجلن�ضية  عدميي  الأ�ضخا�ص  املتعاقدة  الدول  متنح  اأن  يجب 
باأي حال عن املعاملة  اأقل  اأف�ضل معاملة ممكنة، ولي�ص  اإقليمها  قانونية يف 

املمنوحة لالأجانب ب�ضكل عام ممن هم يف نف�ص الظروف.

التفاقية الدولية للق�صاء على جميع اأ�صكال التمييز العن�رضي )21 دي�صمرب 1965(

املادة 4
اأو  اأفكار  على  القائمة  واملنظمات  الدعايات  جميع  الأطراف  الدول  ت�ضجب 
اأو  واحد  عرقي  اأ�ضل  اأو  واحد  لون  من  جماعة  اأي  اأو  عرق  اأي  تفوق  نظريات 
التي حتاول تربير اأو ترويج الكراهية والتمييز العن�رشي باأي �ضكل من الأ�ضكال، 
وتتعهد باتخاذ التدابري الفورية الإيجابية التي تهدف اإلى الق�ضاء على جميع 
اأ�ضكال التحري�ص اأو الأفعال اخلا�ضة مبثل هذا التمييز مبا يحقق هذه الغاية، 
الإن�ضان  حلقوق  العاملي  الإعالن  الواردة يف  للمبادئ  الواجب  العتبار  اإيالء  مع 
واحلقوق املن�ضو�ص عليها �رشاحة يف املادة 5 من هذه التفاقية، وتقوم، من بني 

اأمور اأخرى، مبا يلي: 

 )...(

الدعائية  الأن�ضطة  جميع  وكذلك  املنظمات  وحظر  �رشعية  عدم  اإعالن  )ب( 
باأن  والإقرار  العن�رشي،  التمييز  على  وحتر�ص  ت�ضجع  التي  الأخرى  املنظمة 

ال�ضرتاك يف هذه املنظمات اأو الأن�ضطة مبثابة جرمية يعاقب عليها القانون.

)...(

املادة 5
امتثال لاللتزامات الأ�ضا�ضية املن�ضو�ص عليها يف املادة 2 من هذه التفاقية، 
تتعهد الدول الأطراف بحظر التمييز العن�رشي بكافة اأ�ضكاله والق�ضاء عليه، 
وب�ضمان حق كل �ضخ�ص دون متييز ب�ضبب العرق اأو اللون اأو الأ�ضل القومي اأو 
الإثني يف امل�ضاواة اأمام القانون، ل�ضيما فيما يتعلق بالتمتع باحلقوق التالية:

احلق يف امل�ضاواة يف املعاملة اأمام املحاكم وجميع الأجهزة الأخرى التي  )اأ( 
تتولى العدالة؛

اأو  اأي عنف  احلق يف الأمن ال�ضخ�ضي واحلماية من جانب الدولة �ضد  )ب( 
اأذى بدين �ضواء من جانب املوظفني احلكوميني اأو اأي جماعة اأو موؤ�ض�ضة 

فردية؛
احلقوق ال�ضيا�ضية، ل�ضيما احلق يف امل�ضاركة يف النتخابات - من حيث  )ج( 
الت�ضويت والرت�ضح لالنتخابات - على اأ�ضا�ص القرتاع العام واملت�ضاوي 
وامل�ضاركة يف احلكومة وت�ضيري ال�ضوؤون العامة على اأي م�ضتوى والو�ضول 

العادل اإلى الوظائف العامة؛
احلقوق املدنية الأخرى، ول �ضيما: )د( 

)...(
)ثامنا( احلق يف حرية الراأي والتعبري؛

)تا�ضعا( احلق يف حرية التجمع ال�ضلمي وتكوين اجلمعيات.
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العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�صيا�صية )16 دي�صمرب 1966(

املادة 22

لكل فرد احلق يف حرية تكوين اجلمعيات مع اآخرين، مبا يف ذلك احلق يف   .1
ت�ضكيل النقابات العمالية والن�ضمام اإليها من اأجل حماية م�ضاحله. 
عليها  ين�ص  التي  تلك  اإل  احلق  هذا  ممار�ضة  على  قيود  فر�ص  يجوز  ل   .2
القانون وتكون �رشورية يف اأي جمتمع دميقراطي لدواعي الأمن القومي 
اأو ال�ضالمة العامة اأو النظام العام اأو حلماية ال�ضحة العامة اأو الآداب 
العامة اأو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ول متنع هذه املادة فر�ص قيود 
قانونية على اأفراد القوات امل�ضلحة واأفراد ال�رشطة يف ممار�ضة هذا احلق. 
ولي�ص يف هذه املادة اأي �ضيء يجيز للدول الأطراف يف اتفاقية منظمة   .3
وحماية حق  النقابية  احلرية  ب�ضاأن   1948 عام  املعقودة  الدولية  العمل 
التنظيم، اتخاذ تدابري ت�رشيعية من �ضاأنها اأن تخل بال�ضمانات املن�ضو�ص 
عليها يف تلك التفاقية اأو تطبيق القانون بطريقة من �ضاأنها اأن تخل 

بتلك ال�ضمانات. 

العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق القت�صادية والجتماعية والثقافية )16 دي�صمرب 1966(

املادة 8 
1. تتعهد الدول الأطراف يف هذا العهد ب�ضمان ما يلي:

التي  النقابة  اإلى  والن�ضمام  النقابات  تكوين  يف  �ضخ�ص  كل  حق   )1(
تعزيز  بق�ضد  وذلك  املعنية،  املنظمة  قواعد  �ضوى  قيد  دومنا  يختارها، 
على  قيود  فر�ص  يجوز  ل  والجتماعية.  القت�ضادية  م�ضاحله  وحماية 
ممار�ضة هذا احلق اإل تلك التي ين�ص عليها القانون والتي تكون �رشورية 
يف اأي جمتمع دميقراطي لدواعي الأمن القومي اأو النظام العام اأو حلماية 

حقوق الآخرين وحرياتهم؛
حق النقابات يف اإن�ضاء احتادات فيدرالية اأو كونفدرالية وطنية، وحق هذه   )2(

الأخرية يف ت�ضكيل منظمات نقابية دولية اأو الن�ضمام اإليها؛ 
حق النقابات يف ممار�ضة ن�ضاطها بحرية، دومنا قيود غري التي ين�ص عليها   )3(
اأو  القومي  الأمن  لدواعي  دميقراطي  اأي جمتمع  وال�رشورية يف  القانون 

النظام العام اأو حلماية حقوق الآخرين وحرياتهم؛
احلق يف الإ�رشاب، �رشيطة ممار�ضته وفًقا لقوانني البلد املعني؛  )4(

اأفراد  اأو  اأفراد القوات امل�ضلحة  2. ول متنع هذه املادة فر�ص قيود قانونية على 
ال�رشطة اأو موظفي الإدارات احلكومية ملمار�ضة هذا احلق؛

منظمة  اتفاقية  يف  الأطراف  للدول  يجيز  �ضيء  اأي  املادة  هذه  يف  ولي�ص   .3
العمل الدولية املعقودة عام 1948 ب�ضاأن احلرية النقابية وحماية حق التنظيم، 
اتخاذ تدابري ت�رشيعية من �ضاأنها اأن تخل بال�ضمانات املن�ضو�ص عليها يف تلك 

التفاقية اأو تطبيق القانون بطريقة من �ضاأنها اأن تخل بتلك ال�ضمانات.

اتفاقية الق�صاء على جميع اأ�صكال التمييز �صد املراأة )18 دي�صمرب 1979(

املادة 7 
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابري املنا�ضبة للق�ضاء على التمييز �ضد املراأة 
قدم  على  للمراأة،  تكفل  خا�ص  وبوجه  للبلد،  والعامة  ال�ضيا�ضية  احلياة  يف 

امل�ضاواة مع الرجل، احلق يف: 

)...(

امل�ضاركة يف املنظمات غري احلكومية واجلمعيات املعنية باحلياة العامة  )ج( 
وال�ضيا�ضية للبلد. 

اتفاقية حقوق الطفل )20 نوفمرب 1989(

املادة 15
تعرتف الدول الأطراف بحقوق الطفل يف حرية تكوين اجلمعيات وحرية   .1

التجمع ال�ضلمي. 
ل يجوز و�ضع قيود على ممار�ضة هذه احلقوق اإل تلك التي تفر�ص طبًقا   .2
الأمن  لدواعي  دميقراطي  جمتمع  اأي  يف  �رشورية  تكون  والتي  للقانون 
القومي اأو ال�ضالمة العامة اأو النظام العام اأو حلماية ال�ضحة العامة 

اأو الآداب العامة اأو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. 

دي�صمرب   18( اأ�رضهم  واأفراد  املهاجرين  العمال  جميع  حقوق  حلماية  الدولية  التفاقية 
 )1990

املادة 26
1. تعرتف الدول الأطراف بحق العمال املهاجرين واأفراد اأ�رشهم يف:

اأخرى من�ضاأة  واأي جمعيات  النقابات  واأن�ضطة  امل�ضاركة يف اجتماعات   )1(
وفًقا للقانون، وذلك بهدف حماية م�ضاحلهم القت�ضادية والجتماعية 

والثقافية وغريها، دومنا قيد �ضوى قواعد املنظمة املعنية؛
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الن�ضمام بحرية اإلى اأية نقابة عمالية واأية جمعية من قبيل اجلمعيات   )2(
�ضالفة الذكر، دومنا قيد �ضوى قواعد املنظمة املعنية؛

اأية جمعية من  ومن  نقابة عمالية  اأية  وامل�ضاعدة من  العون  التما�ص   )3(
قبيل اجلمعيات �ضالفة الذكر.

2. ل يجوز فر�ص قيود على ممار�ضة هذه احلقوق اإل تلك التي ين�ص عليها القانون 
وال�رشورية يف اأي جمتمع دميقراطي لدواعي الأمن القومي اأو النظام العام اأو 

حلماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

اتفاقية حقوق الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة )13 دي�صمرب 2006(

املادة 29 - امل�صاركة يف احلياة ال�صيا�صية والعامة
وفر�ضة  ال�ضيا�ضية  احلقوق  الإعاقة  ذوي  لالأ�ضخا�ص  الأطراف  الدول  ت�ضمن 

التمتع بها على قدم امل�ضاواة مع الآخرين، وتتعهد مبا يلي:
)...(

الإعاقة  ذوو  الأ�ضخا�ص  فيها  ي�ضارك  بيئة  تعزيز  على  بن�ضاط  العمل   .2
م�ضاركة فعلية وكاملة يف ت�ضيري ال�ضوؤون العامة، دون متييز وعلى قدم 
العامة، مبا يف  ال�ضوؤون  وت�ضجيع م�ضاركتهم يف  الآخرين،  امل�ضاواة مع 

ذلك:
 

1. امل�ضاركة يف املنظمات غري احلكومية واجلمعيات التي تُعنى باحلياة العامة 
وال�ضيا�ضية للبلد، ويف اأن�ضطة واإدارة الأحزاب ال�ضيا�ضية؛

2. ت�ضكيل والن�ضمام اإلى منظمات الأ�ضخا�ص ذوي الإعاقة لتمثيل الأ�ضخا�ص 
ذوي الإعاقة على امل�ضتويات الدولية والوطنية والإقليمية واملحلية.

الإعالن العاملي حلقوق الإن�صان )10 دي�صمرب 1948(

املادة 20 
لكل فرد احلق يف حرية التجمع ال�ضلمي وتكوين اجلمعيات؛  .1

ل يجوز اإرغام اأحد على الن�ضمام اإلى جمعية ما.   .2
 

2. جمل�ص اأوروبا

اتفاقية حماية حقوق الإن�صان واحلريات الأ�صا�صية )4 نوفمرب 1950( ب�صيغتها املعدلة 
مبوجب الربوتوكولني رقم. 11 و14

املادة 11 
مع  اجلمعيات  تكوين  وحرية  ال�ضلمي  التجمع  حرية  احلق يف  فرد  لكل   .1
والن�ضمام  نقابات حلماية م�ضاحله  اإن�ضاء  احلق يف  ذلك  مبا يف  اآخرين، 

اإليها؛

ل تو�ضع قيود على ممار�ضة هذا احلق اإل تلك التي ين�ص عليها القانون   .2
وتكون �رشورية يف اأي جمتمع دميقراطي لدواعي الأمن القومي اأو ال�ضالمة 
الآداب  اأو  العامة  ال�ضحة  اأو حلماية  اأو اجلرمية  الفو�ضى  اأو ملنع  العامة 
العامة اأو حلماية حقوق الآخرين وحرياتهم”. ول متنع هذه املادة فر�ص قيود 
قانونية على اأفراد القوات امل�ضلحة اأو اأفراد ال�رشطة اأو موظفي الإدارات 

احلكومية يف ممار�ضة هذه احلقوق. 

امليثاق الجتماعي الأوروبي )18 اأكتوبر 1961، ب�صيغته املنقحة يف عام 1996(

اجلزء الأول
5. جلميع العمال واأ�ضحاب العمل احلق يف حرية تكوين جمعيات داخل املنظمات 

الوطنية اأو الدولية حلماية م�ضاحلهم القت�ضادية والجتماعية.

التفاقية الأوروبية املتعلقة بالعرتاف بال�صخ�صية القانونية للمنظمات غري احلكومية 
الدولية )24 اأبريل 1986(

املادة 1
تطبق هذه التفاقية على اجلمعيات واملوؤ�ض�ضات وغريها من املوؤ�ض�ضات اخلا�ضة 
اإليها فيما يلي با�ضم “املنظمات غري احلكومية”( التي تلبي ال�رشوط  )امل�ضار 

التالية: 
ل ت�ضتهدف حتقيق الربح من منفعة دولية؛  .1

اأُن�ضئت مبوجب �ضك يحكمه القانون املحلي لأحد الأطراف؛   .2
توا�ضل اأن�ضطتها بفاعلية يف دولتني على الأقل؛  .3

املركزية  والإدارة  الأطراف  اأحد  اأرا�ضي  يف  القانوين  مكتبها  ولديها   .4
والتحكم يف اأرا�ضي ذلك الطرف اأو طرف اآخر. 

املادة 2
التي ح�ضلت عليهما  القانونية  والأهلية  بال�ضخ�ضية  يتم العرتاف   .1
منظمة غري حكومية لدى الطرف الذي يوجد فيه مكتبها القانوين، كحق يف 

اأرا�ضي الأطراف الأخرى؛
اأو  القيود  تنطبق  العامة،  الأ�ضا�ضية  امل�ضلحة  تقت�ضي  وعندما   .2
عن  النا�ضئة  احلقوق  ممار�ضة  تنظم  التي  اخلا�ضة  الإجراءات  اأو  التقييدات 
الأهلية القانونية وتن�ص عليها ت�رشيعات الطرف الذي يتم عنده العرتاف، على 

املنظمات غري احلكومية التي اأُن�ضئت لدى طرف اآخر. 
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املادة 3

القانونية من خالل  والأهلية  ال�ضخ�ضية  اكت�ضاب  على  الدليل  يُقدم   .1
تقدمي النظام الأ�ضا�ضي للمنظمة غري احلكومية اأو غريه من ال�ضكوك 
الرتخي�ص  تثبت  بوثائق  ال�ضكوك  هذه  وترفق  الأ�ضا�ضية.  التاأ�ضي�ضية 
اأ�ضكال الدعاية عند الطرف  اآخر من  اأي �ضكل  اأو  اأو الت�ضجيل  الإداري 
الذي منح ال�ضخ�ضية والأهلية القانونية. وعند الطرف الذي ل يوجد 
ال�ضك  خمت�ضةعلى  �ضلطة  ت�ضدق  اأن  يجب  دعاية،  اإجراءات  لديه 
اأو  املن�ضئ للمنظمة غري احلكومية ح�ضب الأ�ضول. ويف وقت التوقيع 
اإيداع �ضك الت�ضديق اأو القبول اأو املوافقة اأو الن�ضمام، تقوم الدولة 

باإبالغ الأمني العام ملجل�ص اأوروبا بهوية هذه ال�ضلطة. 
نظام  توفري  الأطراف  لأحد  يجوز   ،1 الفقرة  تطبيق  ت�ضهيل  اأجل  ومن   .2
الدليل  تقدمي  من  احلكومية  غري  املنظمات  يعفي  للدعاية  اختياري 

املن�ضو�ص عليه يف الفقرة ال�ضابقة لكل املعامالت التي تقوم بها. 

املادة 4

يجوز ا�ضتبعاد تطبيق هذه التفاقية عند كل طرف فقط اإذا كانت املنظمة 
غري احلكومية التي ت�ضت�ضهد بهذه التفاقية، من خالل مو�ضوعها اأو غر�ضها 

اأو الن�ضاط الذي متار�ضه يف الواقع: 
يخالف الأمن القومي اأو ال�ضالمة العامة، اأو ي�رش باإجراءات منع الفو�ضى   .1
اأو حماية حقوق الآخرين  الآداب العامة  اأو  اأو حماية ال�ضحة  اأو اجلرمية 

وحرياتهم، اأو 
تقو�ص العالقات مع دولة اأخرى اأو احلفاظ على ال�ضلم والأمن الدوليني.   .2

التفاقية الإطارية املتعلقة بحماية الأقليات القومية )1 فرباير 1995(

املادة 7
حرية  يف  قومية  اأقلية  اإلى  ينتمي  �ضخ�ص  كل  حق  احرتام  الأطراف  تكفل 
التجمع ال�ضلمي وحرية تكوين اجلمعيات وحرية التعبري وحرية الفكر والوجدان 

والدين.

املادة 8
تتعهد الأطراف بالإقرار بحق كل �ضخ�ص ينتمي اإلى اأقلية قومية يف اإظهار 

دينه اأو معتقده واإن�ضاء املوؤ�ض�ضات الدينية واملنظمات واجلمعيات.

التفاقية املعنية مبنع ومكافحة العنف �صد املراأة والعنف املنزيل )12 اأبريل 2011(

املادة 9 
يقر الأطراف وي�ضجعون ويدعمون عمل املنظمات غري احلكومية ذات ال�ضلة 
واإقامة  املراأة  �ضد  العنف  مكافحة  الن�ضط يف جمال  املدين  املجتمع  وعمل 

التعاون الفعال مع هذه املنظمات وذلك على جميع امل�ضتويات.

5. ال�سكوك الإقليمية الأخرى

التفاقية الأمريكية حلقوق الإن�صان )22 نوفمرب 1969(

املادة 16. حرية تكوين اجلمعيات

لكل فرد احلق يف حرية تكوين اجلمعيات لالأغرا�ص الأيديولوجية اأو الدينية   .1
اأو ال�ضيا�ضية اأو القت�ضادية اأو العمالية اأو الجتماعية اأو الثقافية اأو 

الريا�ضية اأو لأغرا�ص اأخرى؛
ل تخ�ضع ممار�ضة هذا احلق اإل للقيود التي ين�ص عليها القانون حيثما   .2
اأو  القومي  الأمن  مل�ضلحة  اأو  الدميقراطي  املجتمع  يف  �رشورية  كانت 
الآداب  اأو  العامة  ال�ضحة  اأو حلماية  العام  النظام  اأو  العامة  ال�ضالمة 

العامة اأو حقوق وحريات الآخرين؛
اأفراد  حرمان  ذلك  مبا يف  قانونية،  قيود  فر�ص  املادة  هذه  اأحكام  متنع  ل   .3

القوات امل�ضلحة وال�رشطة من ممار�ضة احلق يف تكوين اجلمعيات.

ميثاق احلقوق الأ�صا�صية لالحتاد الأوروبي

املادة 12 
حرية التجمع وتكوين اجلمعيات 

اجلمعيات  تكوين  وحرية  ال�ضلمي  التجمع  احلق يف حرية  لكل �ضخ�ص   .1
والنقابية  ال�ضيا�ضية  الق�ضايا  يف  ل�ضيما  امل�ضتويات،  جميع  على 
واملدنية، مما يعني حق كل �ضخ�ص يف اأن ين�ضئ نقابات وين�ضم اإليها 

حلماية م�ضاحله؛
ت�ضاهم الأحزاب ال�ضيا�ضية على امل�ضتوى الحتادي يف التعبري عن الإرادة   .2

ال�ضيا�ضية ملواطني الحتاد.
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امليثاق الأفريقي حلقوق الإن�صان وال�صعوب

املادة 10
لكل فرد احلق يف حرية تكوين اجلمعيات �رشيطة التزامه بالقانون؛  .1

29، ل يجوز  املادة  املن�ضو�ص عليه يف  الت�ضامن  ومراعاة لاللتزام مببداأ   .2
اإجبار اأحد على الن�ضمام اإلى جمعية ما.

)...(

املادة 29
يجب على الفرد القيام اأي�ًضا مبا يلي:

احلفاظ على التنمية املتناغمة لالأ�رشة والعمل على متا�ضك واحرتام الأ�رشة   .1
واحرتام والديه يف جميع الأوقات بهدف رعايتهما يف حالة ال�رشورة؛

خدمة جمتمعه الوطني بتوظيف قدراته البدنية والفكرية يف خدمة   .2
هذا املجتمع؛

فيها  املقيمني  من  اأو  رعاياها  من  هو  التي  الدولة  اأمن  تعري�ص  عدم   .3
للخطر؛

تعزيز هذا  عند  وتعزيزه، خا�ضة  والوطني  الجتماعي  الت�ضامن  حفظ   .4
الأخري؛

حفظ وتعزيز ال�ضتقالل الوطني وال�ضالمة الإقليمية لبالده وامل�ضاهمة   .5
يف الدفاع عنها وفًقا للقانون؛

التي  ال�رشائب  ودفع  واإمكانيات،  قدرات  من  لديه  ما  باأف�ضل  العمل   .6
يفر�ضها القانون مل�ضلحة املجتمع؛

حفظ وتعزيز القيم الثقافية الأفريقية الإيجابية يف عالقاته مع الأع�ضاء   .7
الآخرين يف املجتمع، بروح من الت�ضامح واحلوار والت�ضاور ب�ضفة عامة، 
همة  مل�ضا ا بهدف امل�ضاهمة يف تعزيز الرفاهية الأخالقية للمجتمع8. 
باأف�ضل ما لديه من قدرات يف جميع الأوقات وعلى جميع امل�ضتويات يف 

تعزيز وحتقيق الوحدة الأفريقية.

امليثاق العربي حلقوق الإن�صان

املادة 24
 

لكل مواطن احلق يف:
 

التما�ص الن�ضاط ال�ضيا�ضي بحرية تامة؛  .1 
امل�ضاركة يف اإدارة ال�ضوؤون العامة اإما بطريقة مبا�رشة اأو من خالل ممثلني   .2 

يتم اختيارهم بحرية تامة؛

الرت�ضح لالنتخابات اأو اختيار ممثليه يف انتخابات حرة ونزيهة يف ظروف   .3 
من امل�ضاواة بني جميع املواطنني ت�ضمن التعبري احلر عن اإرادته؛

احل�ضول على الفر�ضة على قم امل�ضاواة مع الآخرين ل�ضغل املنا�ضب   .4 
العامة يف بالده وفًقا ملبداأ تكافوؤ الفر�ص؛

 5.  ت�ضكيل اجلمعيات مع الآخرين والن�ضمام اإليها بحرية تامة؛
حرية تكوين اجلمعيات والتجمع ال�ضلمي؛  .6 

ين�ص  التي  تلك  غري  احلقوق  هذه  ممار�ضة  على  قيود  اأي  فر�ص  يجوز  ل   .7 
عليها القانون وت�ضكل تدابريًا �رشورية يف املجتمع الدميقراطي مل�ضلحة 
الأمن القومي اأو ال�ضالمة العامة اأو ال�ضحة العامة اأو الآداب العامة اأو 

حلماية حقوق وحريات الآخرين.

التزامات منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا   .6

مدريد 1983 )امل�صائل املتعلقة بالأمن يف اأوروبا: املبادئ(

توؤكد الدول امل�ضاركة على حق العاملني يف حرية تاأ�ضي�ص النقابات والن�ضمام 
احلقوق  من  وغريها  حرية  بكل  اأن�ضطتها  ممار�ضة  يف  النقابات  وحق  اإليها، 
اإلى ممار�ضة هذه  وت�ضري  ال�ضلة.  ذات  الدولية  ال�ضكوك  املن�ضو�ص عليها يف 
القانون  مبوجب  الدولة  التزامات  مع  يتفق  ومبا  الدولة  لقانون  وفًقا  احلقوق 
الدويل. و�ضت�ضجع الدول الت�ضالت املبا�رشة والتوا�ضل بني النقابات وممثليها 

ح�ضب القت�ضاء.

�صوفيا 1989 )الديباجة(

توؤكد الدول امل�ضاركة على احرتامها حلق الأفراد واجلماعات واملنظمات املعنية 
بق�ضايا البيئة يف التعبري عن اآرائهم بحرية تامة وتكوين اجلمعيات مع الآخرين 
والتجمع ال�ضلمي وكذلك احل�ضول على املعلومات ب�ضاأن هذه الق�ضايا ون�رشها 
وتوزيعها دون عوائق اإدارية اأو قانونية تتعار�ص مع اأحكام موؤمتر الأمن والتعاون 
يف اأوروبا. ولهوؤلء الأفراد واجلماعات واملنظمات احلق يف امل�ضاركة يف املناق�ضات 
العامة حول الق�ضايا البيئية، ف�ضالً عن اإن�ضاء ات�ضالت مبا�رشة وم�ضتقلة 

وا�ضتمرارها على امل�ضتوى الوطني والدويل.
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فيينا 1989

)13( يف هذا ال�ضياق �ضتقوم [الدول امل�ضاركة]

)...(

)5.13( باحرتام حق مواطنيها يف امل�ضاهمة ب�ضكل ن�ضط، �ضواء منفردين اأو 
بال�ضرتاك مع غريهم، يف تعزيز وحماية حقوق الإن�ضان واحلريات الأ�ضا�ضية.

كوبنهاجن 1990

)7( للتاأكيد على اأن اإرادة ال�ضعب تعمل مبثابة اأ�ضا�ص �ضلطة احلكومة، �ضتقوم 
الدول امل�ضاركة

)...(

)6.7( باحرتام حق الأفراد واجلماعات يف ت�ضكيل اأحزابهم ال�ضيا�ضية اأو املنظمات 
ال�ضيا�ضية  واملنظمات  الأحزاب  هذه  وتزويد  تامة  بحرية  الأخرى  ال�ضيا�ضية 
البع�ص  بع�ضها  مع  التناف�ص  من  لتمكينها  الالزمة  القانونية  بال�ضمانات 

على اأ�ضا�ص املعاملة املت�ضاوية اأمام القانون واأمام ال�ضلطات.

)...(

ثانيا
)9( توؤكد الدول امل�ضاركة على

)...(

نقابة  )3.9( �ضمان احلق يف تكوين اجلمعيات. �ضيتم �ضمان احلق يف تكوين 
عمالية والن�ضمام اإليها بحرية تامة - مبوجب احلق العام للنقابات العمالية 
يف حتديد ع�ضويتها اخلا�ضة. وت�ضتبعد هذه احلقوق اأي رقابة م�ضبقة. و�ضيتم 
�ضمان حرية تكوين اجلمعيات للعمال، مبا يف ذلك حرية الإ�رشاب، مع مراعاة 

القيود التي ين�ص عليها القانون ومبا يتفق مع املعايري الدولية.

)...(

الفرد يف  بال�ضمان الفعال حلقوق  التزامها  التاأكيد جمددًا على  )10( لغر�ص 
معرفة حقوق الإن�ضان واحلريات الأ�ضا�ضية والعمل عليها وامل�ضاهمة بن�ضاط، 

منفردًا اأو بال�ضرتاك مع غريه، يف تعزيزها وحمايتها، تعرب الدول امل�ضاركة عن 
التزامها مبا يلي:

)...(

)3.10( - التاأكيد على ال�ضماح لالأفراد مبمار�ضة احلق يف تكوين اجلمعيات، مبا يف 
ذلك احلق يف ت�ضكيل املنظمات غري احلكومية التي ت�ضعى اإلى تعزيز وحماية 
حقوق الإن�ضان واحلريات الأ�ضا�ضية، مبا ي�ضمل النقابات العمالية وجمموعات 

ر�ضد حقوق الإن�ضان، والن�ضمام اإليها وامل�ضاركة الفعالة فيها.

)4.10( - ال�ضماح لأع�ضاء تلك اجلماعات واملنظمات بالو�ضول دون عائق اإلى 
الهيئات املماثلة داخل وخارج بلدانهم ومع املنظمات الدولية والتوا�ضل معها 
واملنظمات  اجلماعات  تلك  مع  والتعاون  الت�ضال  تبادل  يف  امل�ضاركة  بهدف 
والدولية  الوطنية  امل�ضادر  من  املالية  التربعات  وا�ضتخدام  وتلقي  والتما�ص 
على النحو املن�ضو�ص عليه يف القانون، بغر�ص تعزيز وحماية حقوق الإن�ضان 

واحلريات الأ�ضا�ضية.

)...(

ثالثا
)26( تعرتف الدول امل�ضاركة باأن الدميقراطية القوية تعتمد على الوجود كجزء 
جمموعة  وكذلك  الدميقراطية  وممار�ضات  لقيم  الوطنية  احلياة  من  يتجزاأ  ل 
وا�ضعة من املوؤ�ض�ضات الدميقراطية. وبالتايل، فاإنهم ي�ضجعون وي�ضهلون، وعند 
والأفكار  املعلومات  وتبادل  العملية  التعاونية  امل�ضاعي  يدعمون  القت�ضاء، 
الأفراد  بني  والتعاون  املبا�رشة  الت�ضالت  خالل  من  و  بينهم  فيما  واخلربات 

واجلماعات واملنظمات يف جمالت ت�ضمل ما يلي:

)...(

- تطوير الأحزاب ال�ضيا�ضية ودورها يف املجتمعات التعددية،
- نقابات عمالية حرة وم�ضتقلة،

- تطوير اأ�ضكال اأخرى من اجلمعيات احلرة وجماعات امل�ضالح العامة،

)...(

)30( تعرتف الدول امل�ضاركة باأن امل�ضائل املتعلقة بالأقليات القومية ل ميكن 
حلها ب�ضكل مر�ٍص اإل يف اإطار �ضيا�ضي دميقراطي يقوم على �ضيادة القانون، 
الحرتام  الإطار  هذا  وي�ضمن  فاعلة.  م�ضتقلة  ق�ضائية  �ضلطة  وجود  مع 
الكامل حلقوق الإن�ضان واحلريات الأ�ضا�ضية واحلقوق والأو�ضاع املت�ضاوية جلميع 
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املواطنني وحرية التعبري عن جميع م�ضاحلهم وتطلعاتهم امل�رشوعة والتعددية 
ال�ضيا�ضية والت�ضامح الجتماعي وتنفيذ القواعد القانونية التي ت�ضع قيودا 

فعالة على اإ�ضاءة ا�ضتخدام ال�ضلطة احلكومية.
الأحزاب  ذلك  مبا يف  احلكومية،  غري  املنظمات  دور  اأهمية  اأي�ًضا  يدركون  وهم 
ال�ضيا�ضية والنقابات ومنظمات حقوق الإن�ضان واجلماعات الدينية، يف تعزيز 

الت�ضامح والتنوع الثقايف ويف حل امل�ضائل املتعلقة بالأقليات القومية.

)...(

هويتهم  عن  التعبري  حرية  يف  احلق  قومية  اأقليات  اإلى  املنتمني  ولالأ�ضخا�ص 
الثقافية اأو اللغوية اأو العرقية اأو الدينية واحلفاظ عليها وتطويرها، واحلفاظ 
رغما  للدمج  اأي حماولت  دون  جوانبها،  جميع  من  وتطويرها  ثقافتهم  على 

عنهم. وعلى وجه اخل�ضو�ص، لديهم احلق يف

)...(

)2.32( - اإن�ضاء موؤ�ض�ضاتهم ومنظماتهم وجمعياتهم التعليمية والثقافية 
للح�ضول  ت�ضعي  اأن  ميكن  التي  املوؤ�ض�ضات  تلك  عليها،  واحلفاظ  والدينية 
وفقا  العامة،  امل�ضاعدة  عن  ف�ضالً  وغريها  الطوعية  املالية  امل�ضاهمات  على 

للت�رشيعات الوطنية.

)...(

)32.6( - اإن�ضاء واملحافظة على منظمات اأو جمعيات داخل بلدهم وامل�ضاركة 
يف املنظمات غري احلكومية الدولية. )...( 

باري�ص 1990

حقوق الإن�ضان والدميقراطية و�ضيادة القانون
والتجمع  اجلمعيات  تكوين  حرية   )...( يف  احلق  متييز،  دون  فرد،  لكل  اأن  نوؤكد 

ال�ضلمي )...(

املنظمات غري احلكومية
نّذكر بالدور الرئي�ضي الذي قامت به املنظمات غري احلكومية واجلماعات الدينية 
وغريها من اجلماعات والأفراد يف حتقيق اأهداف موؤمتر الأمن والتعاون يف اأوروبا 
الدول  التي قطعتها  التعهدات  لتنفيذ  اأن�ضطتها  ت�ضهيل  من  نزيد  و�ضوف 
واملجموعات  املنظمات  هذه  اإ�رشاك  ويجب  نف�ضها.  على  املوؤمتر  يف  امل�ضاركة 
والأفراد بطريقة منا�ضبة يف اأن�ضطة املوؤمتر وهياكله اجلديدة من اأجل حتقيق 

مهامهم الهامة. )...(

بون 1990 )الديباجة(

العرتاف بالعالقة بني التعددية ال�ضيا�ضية واقت�ضادات ال�ضوق، واللتزام باملبادئ 
املتعلقة مبا يلي:

)...(

• الن�ضاط القت�ضادي الذي وفقا لذلك يتم�ضك بكرامة الإن�ضان ول ينكر )...( 
الن�ضمام  اأو  امل�ضتقلة  العمالية  النقابات  تاأ�ضي�ص  حرية  يف  العمال  حقوق 

اإليها،
)...(

مو�صكو 1991 

)43( �ضوف تعرتف الدول امل�ضاركة باملنظمات التي تعلن عن نف�ضها على هذا 
النحو باأنها منظمات غري حكومية، وفقا لالإجراءات الوطنية القائمة، و�ضوف 
ت�ضهل من قدرة تلك املنظمات على القيام باأن�ضطتها الوطنية بحرية على 

اأرا�ضيها؛ ولهذا فاإنها �ضوف

)1.43( - ت�ضعى اإلى البحث عن �ضبل ملزيد من اأ�ضاليب تعزيز الت�ضالت وتبادل 
الآراء بني املنظمات غري احلكومية وال�ضلطات الوطنية ذات ال�ضلة واملوؤ�ض�ضات 

احلكومية.

اإلى بلدانهم عن طريق املنظمات غري  الزيارات  اإلى ت�ضهيل  )2.43( - ت�ضعى 
البعد  اأو�ضاع  مراقبة  اأجل  من  امل�ضاركة  الدول  من  اأي  داخل  من  احلكومية 

الإن�ضاين؛

اأمور  بني  ذلك، من  مبا يف  احلكومية،  املنظمات غري  باأن�ضطة  ترحب   -  )3.43(
البعد  اأوروبا ب�ضاأن  اأخرى، مراقبة المتثال للتزامات موؤمتر الأمن والتعاون يف 

الإن�ضاين؛

)4.43( - ت�ضمح للمنظمات غري احلكومية، يف �ضوء وظيفتها الهامة �ضمن 
اإطار البعد الإن�ضاين ملوؤمتر الأمن والتعاون يف اأوروبا، بنقل وجهات نظرها اإلى 
حكوماتها وحكومات جميع الدول امل�ضاركة الأخرى من خالل العمل امل�ضتقبلي 

ملوؤمتر الأمن والتعاون يف اأوروبا ب�ضاأن البعد الإن�ضاين.

البعد  ب�ضاأن  اأوروبا  يف  والتعاون  الأمن  ملوؤمتر  امل�ضتقبلي  العمل  خالل   )5.43(
م�ضاهمات  لتوزيع  الفر�ضة  احلكومية  غري  املنظمات  لدى  �ضيكون  الإن�ضاين، 

مكتوبة حول ق�ضايا حمددة للبعد الإن�ضاين للموؤمتر على جميع الوفود.
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)6.43( �ضوف تقوم اأمانة موؤمتر الأمن والتعاون يف اأوروبا، يف اإطار املوارد املتاحة 
ب�ضاأن  احلكومية  غري  املنظمات  لطلبات  اإيجابي  ب�ضكل  بال�ضتجابة  لها، 

امل�ضتندات غري املقيَدة للموؤمتر.

العمل  يف  احلكومية  غري  املنظمات  مل�ضاركة  التوجيهية  املبادئ   )7.43(
امل�ضتقبلي ملوؤمتر الأمن والتعاون يف اأوروبا حول البعد الإن�ضاين قد ت�ضمل، من 

بني اأمور اأخرى، ما يلي:

�رشورة تخ�ضي�ص م�ضاحة م�ضرتكة للمنظمات غري احلكومية يف مواقع   )1(
ل�ضتخدمها،  مبا�رشة  لها  املجاورة  املنطقة  يف  اأو  املذكورة  الجتماع 
للت�ضهيالت  اخلا�ضة،  نفقتهم  على  معقولة،  اإتاحة  توفري  عن  ف�ضالً 

التقنية، مبا يف ذلك اآلت الن�ضخ والهواتف واأجهزة الفاك�ص؛
ينبغي اإبالغ املنظمات غري احلكومية باإجراءات النفتاح والإتاحة واطالعها   )2(

عليها يف الوقت املنا�ضب؛
ينبغي ت�ضجيع الوفود املدعوة لجتماعات موؤمتر الأمن والتعاون يف اأوروبا   )3(

على اأن ت�ضم اأع�ضاء املنظمات غري احلكومية اأو توجه الدعوة لهم.

وتو�ضي الدول امل�ضاركة اأن ينظر اجتماع املتابعة بهل�ضنكي يف عملية و�ضع 
املبادئ التوجيهية املذكورة. )...(

هل�صنكي 1996 

العالقات مع املنظمات الدولية والعالقات مع الدول غري امل�ضاركة ودور املنظمات 
غري احلكومية

)14( �ضوف توفر الدول امل�ضاركة فر�ًضا لزيادة م�ضاركة املنظمات غري احلكومية 
يف اأن�ضطة موؤمتر الأمن والتعاون يف اأوروبا.

)15( و�ضوف تقوم، وفقا لذلك، مبا يلي:

بح�ضور  يتعلق  فيما  �ضابًقا  عليها  املتفق  التوجيهية  املبادئ  تطبيق   -
املنظمات غري احلكومية لبع�ص اجتماعات للموؤمتر، على جميع اجتماعات 

موؤمتر الأمن والتعاون يف اأوروبا؛
ملراجعة  العامة  اجلل�ضات  جميع  احلكومية  غري  للمنظمات  تفتح   -
املوؤمترات وندوات مكتب املوؤ�ض�ضات الدميقراطية وحقوق الإن�ضان وور�ص 
اجتماعها  خالل   )CSO( املدين  املجتمع  ومنظمة  واجتماعاته،  عمله 
با�ضم املنتدى القت�ضادي، واجتماعات اإنفاذ حقوق الإن�ضان، ف�ضال ًعن 
اأن  اجتماع  يقرر كل  اإلى ذلك قد  وبالإ�ضافة  الأخرى.  اخلرباء  اجتماعات 

يفتح بع�ص اجلل�ضات الأخرى حل�ضور املنظمات غري احلكومية؛

والأمناء  اأوروبا  يف  والتعاون  الأمن  موؤمتر  موؤ�ض�ضات  مديري  تكليف   -
املوؤمتر بتعيني »م�ضوؤول ات�ضال باملنظمات  التنفيذيني لجتماعات ذلك 

غري احلكومية« من بني موظفيهم؛
تعيني، ح�ضب القت�ضاء، ع�ضو واحد من وزارات خارجيتهم وع�ضو من   -
وفودهم حل�ضور اجتماعات موؤمتر الأمن والتعاون يف اأوروبا ليكون م�ضوؤولً 

عن الت�ضال باملنظمات غري احلكومية؛
وال�ضلطات  املنظمات غري احلكومية  الآراء بني  وتبادل  تعزيز الت�ضالت   -
الوطنية ذات ال�ضلة واملوؤ�ض�ضات احلكومية بني اجتماعات موؤمتر الأمن 

والتعاون يف اأوروبا؛
ت�ضهيل عقد اجتماعات نقا�ضية غري ر�ضمية بني ممثلي الدول امل�ضاركة   -
وممثلي املنظمات غري احلكومية، خالل اجتماعات موؤمتر الأمن والتعاون يف 

اأوروبا؛
اإلى  احلكومية  غري  املنظمات  من  املقدمة  املكتوبة  العرو�ص  ت�ضجيع   -
موؤ�ض�ضات واجتماعات موؤمتر الأمن والتعاون يف اأوروبا، وميكن الحتفاظ 

بعناوينها وتقدميها اإلى الدول امل�ضاركة بناًء على طلبها؛
بتنظيم  تقوم  التي  احلكومية  غري  للمنظمات  الالزم  الت�ضجيع  تقدمي   -

ندوات حول امل�ضائل املتعلقة مبوؤمتر الأمن والتعاون يف اأوروبا؛
اإخطار املنظمات غري احلكومية من خالل املوؤ�ض�ضات التابعة ملوؤمتر الأمن   -
والتعاون يف اأوروبا مبواعيد الجتماعات القادمة للموؤمتر، مع اإ�ضارة، متى 
عمليات  طلبها،  على  وبناء  معاجلتها،  املقرر  املو�ضوعات  اإلى  اأمكن، 

تفعيل اآليات املوؤمتر التي اطلع عليها جميع الدول امل�ضاركة.

)16( لن يتم تطبيق الأحكام اأعاله على الأ�ضخا�ص اأو املنظمات الذين يلجوؤون 
اإلى ا�ضتخدام العنف اأو يتغا�ضون علنًا عن الإرهاب اأو ا�ضتخدام العنف.

)...(

البعد  جمال  يف  �ضلة  ذات  خربة  لديها  التي  احلكومية  غري  املنظمات   )15(
الإن�ضاين مدعوة لتقدمي عرو�ص مكتوبة اإلى اجتماع التنفيذ، على �ضبيل املثال 
لجتماع  ويجوز  الإن�ضان،  وحقوق  الدميقراطية  املوؤ�ض�ضات  مكتب  خالل  من 
التنفيذ دعوتها، على اأ�ضا�ص عرو�ضها املكتوبة، ملعاجلة م�ضائل حمددة �ضفويًا 

ح�ضبما يقت�ضى احلال.

)...(

)18( �ضيتم تنظيم هذه الندوات بطريقة منفتحة ومرنة. ويجوز دعوة املنظمات 
واملوؤ�ض�ضات الدولية ذات ال�ضلة للح�ضور وتقدمي م�ضاهمات. وبذلك قد يتم 
يتمتع  و�ضوف  ال�ضلة.  ذات  اخلربة  لديها  التي  احلكومية  غري  املنظمات  دعوة 
اأي�ًضا  الوطنية  الوفود  كاأع�ضاء يف  الندوة  الذين يح�رشون  امل�ضتقلون  اخلرباء 

باحلرية يف التحدث ب�ضفتهم اخلا�ضة.
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بوداب�صت 1994 

قرار ب�ضاأن البعد الإن�ضاين
التنفيذ.  اإ�ضافة ُمرحب بها يف ا�ضتعرا�ص  3. كانت املنظمات غري احلكومية 
و�ضاهمت هذه املنظمات يف بياناتها بالأفكار ورفعت الق�ضايا ذات الهتمام 
اأبلغت الدول امل�ضاركة  اإلى الدول امل�ضاركة بهدف اأخذها بعني العتبار. كما 
جتربة  وتدعو  وت�ضويتها.  ال�رشاعات  منع  احلال يف جمال  هو  كما  باأن�ضطتها، 
موؤمتر بوداب�ضت للمراجعة اإلى موا�ضلة النظر فيما يتعلق بالرتويج داخل موؤمتر 
احلكومية من  واملنظمات غري  احلكومات  بني  للحوار  اأوروبا  والتعاون يف  الأمن 

الدول امل�ضاركة بالإ�ضافة اإلى احلوار ما بني الدول.

)...(

اأوروبا  والتعاون يف  الأمن  ملوؤمتر  التابعة  واملوؤ�ض�ضات  امل�ضاركة  الدول  توفر   .17
فر�ًضا لزيادة م�ضاركة املنظمات غري احلكومية يف اأن�ضطة املوؤمتر على النحو 
عن  و�ضتبحث   .1992 لعام  هل�ضنكي  وثيقة  من  الرابع  الف�ضل  يف  املتوقع 
اأوروبا من خاللها اأن ي�ضتفيد من  ال�ضبل التي ميكن ملوؤمتر الأمن والتعاون يف 
عمل املنظمات غري احلكومية واملعلومات التي تقدمها. وُطلب الأمني العام 

تقدمي درا�ضة عن كيفية تعزيز م�ضاركة املنظمات غري احلكومية.

اإ�صطنبول لعام 1999

27. ميكن للمنظمات غري احلكومية اأن توؤدي دورًا حيويًا يف تعزيز حقوق الإن�ضان 
والدميقراطية و�ضيادة القانون. وهي جزء ل يتجزاأ من جمتمع مدين قوي. ونحن 
نتعهد بتعزيز قدرة املنظمات غري احلكومية على تقدمي م�ضاهمتها الكاملة نحو 
املزيد من التنمية للمجتمع املدين واحرتام حقوق الإن�ضان واحلريات الأ�ضا�ضية.

ما�صرتيخت 2003 

الأمن  منظمة  ت�ضعى  الإن�ضاين،  بالبعد  اخلا�ضة  التزاماتها  اإلى  ا�ضتنادًا   )...(
والتعاون يف اأوروبا جاهدة لتعزيز الظروف يف جميع اأنحاء منطقتها التي ميكن 
الأ�ضا�ضية  واحلريات  الإن�ضان  بحقوق  كامل،  ب�ضكل  يتمتع،  اأن  فيها  للجميع 
مبوجب احلماية الفعالة للموؤ�ض�ضات الدميقراطية والعملية الق�ضائية و�ضيادة 
ال�ضلمي  بالنقا�ص  املعنية  واملوؤ�ض�ضات  الآمنة  البيئات  ذلك  وي�ضمل  القانون. 
وتعبري جميع الأفراد واجلماعات يف املجتمع عن اهتماماتهم. وللمجتمع املدين 
دور هام يف هذا ال�ضدد، و�ضتوا�ضل منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا دعم تعزيز 

منظمات املجتمع املدين وم�ضاعدتها.

الإعالن الوزاري ال�ضادر مبنا�ضبة الذكرى ال�ضتني لالإعالن العاملي حلقوق الإن�ضان 
)هل�ضنكي 2008( 

نوؤكد جمددًا على اأن لكل �ضخ�ص احلق يف حرية التفكري والوجدان والدين اأو 
املعتقد وحرية الراأي والتعبري وحرية التجمع ال�ضلمي وتكوين اجلمعيات. وقد 
تخ�ضع ممار�ضة هذه احلقوق فقط للقيود املذكورة ح�ضبما ين�ص عليها القانون 

ومبا يتفق مع التزاماتنا مبوجب القانون الدويل والتزاماتنا الدولية.

اأ�صتانا 2010
  

6. يظل نهج منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا ال�ضامل والتعاوين لالأمن، والذي 
يتناول  الأبعاد الإن�ضانية والقت�ضادية والبيئية وال�ضيا�ضية والع�ضكرية لالأمن 
باعتباره كال ل يتجزاأ، نهًجا ل غنى عنه. واقتناًعا منا باأن الكرامة املتاأ�ضلة للفرد 
هي يف �ضميم الأمن ال�ضامل، فاإننا نوؤكد من جديد باأن حقوق الإن�ضان واحلريات 
الأ�ضا�ضية غري قابلة للتغيري واأن حمايتها وتعزيزها هي م�ضوؤوليتنا الأولى. ونوؤكد 
من جديد وب�ضكل قاطع ل رجعة فيه باأن اللتزامات التي تعهدنا بها يف جمال 
امل�ضاركة الدول  و�رشعي جلميع  مبا�رش  اهتمام  ذات  اأمور  هي  الإن�ضاين   البعد 

ول تنتمي ح�رشًا اإلى ال�ضوؤون الداخلية للدولة املعنية. ونقدر الدور الهام الذي 
يقوم به املجتمع املدين والإعالم احلر يف م�ضاعدتنا على �ضمان الحرتام الكامل 
انتخابات  اإجراء  والدميقراطية، مبا يف ذلك  الأ�ضا�ضية  واحلريات  الإن�ضان  حلقوق 

حرة ونزيهة و�ضيادة القانون.

امللحق ب - �سوابق ق�سائية دولية واإقليمية خمتارة

اجلمعيات

 Meyereو Van Leuven Le Compte ،املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان  
De �ضد بلجيكا، الطلب رقم 6878/75 بتاريخ 23 يونيو 1981

�ضد   Sigurjónsson  A  Sigurdur الإن�ضان،  حلقوق  الأوروبية  املحكمة   
اآي�ضالندا، الطلب رقم 16130/90، بتاريخ 30 يونيو 1993 

فرن�ضا  �ضد  واآخرون   Chassagnou الإن�ضان،  حلقوق  الأوروبية  املحكمة   
[GC]، الطلب رقم 25088/94، بتاريخ 29 اأبريل 1999 

 Markov ،Vakarelova ،واآخرون Popov ،املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان  
Bankov �ضد بلغاريا )دي�ضمرب(، الطلب رقم 48047/99، بتاريخ 6 نوفمرب 

 2003
واآخرون   Wallman املتحدة،  الأمم  يف  الإن�ضان  بحقوق  املعنية  اللجنة   

�ضد النم�ضا، وثيقة رقم 1002/2001، بتاريخ 1 اأبريل 2004 
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Gorzelik واآخرون �ضد بولندا [GC]، الطلب رقم 44158/98، بتاريخ 17   
فرباير 2004

 din  Republica Moldov الإن�ضان،  حلقوق  الأوروبية  املحكمة   
رقم  الطلب  Cârmuirea �ضد مولدوفا،   Spirituală  a  Musulmanilor

12282/02، بتاريخ 14 يونيو 2005
اللجنة املعنية بحقوق الإن�ضان التابعة لالأمم املتحدة، Malakhovsky و  

Pikul �ضد بيالرو�ص، وثيقة رقم 1207/2003، بتاريخ 26 يوليو 2005
رقم  الطلب  بلغاريا،  �ضد   Tsonev الإن�ضان،  حلقوق  الأوروبية  املحكمة   

45963/99، بتاريخ 13 اأبريل 2006 
املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، Ramazanova واآخرون �ضد اأذربيجان،   

الطلب رقم 44363/02، 1بتاريخ فرباير2007 
املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، Aliyev واآخرون �ضد اأذربيجان، الطلب   

رقم 28736/05، بتاريخ 18 دي�ضمرب 2008
الطلب  تركيا،  واآخرون �ضد   Özbek الإن�ضان،  الأوروبية حلقوق  املحكمة   

رقم 35570/02، بتاريخ 6 اأكتوبر 2009
و  Katsora املتحدة،  لالأمم  التابعة  الإن�ضان  بحقوق  املعنية  اللجنة   
Sudalenko وNemkovich �ضد بيالرو�ص، وثيقة رقم 1383/2005، بتاريخ 

25 اأكتوبر 2010 
اللجنة املعنية بحقوق الإن�ضان التابعة لالأمم املتحدة، Kungurov �ضد   

اأوزبك�ضتان، وثيقة رقم 1478/2006، بتاريخ 17 مار�ص 2011 
 – Ilinden ،املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، املنظمة املقدونية املتحدة  
PIRIN واآخرون �ضد بلغاريا )رقم 2(، الطلب رقم 41561/07، 18 اأكتوبر 

 2011
 Ilinden ،املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، املنظمة املقدونية املتحدة  
واآخرون �ضد بلغاريا )رقم 2(، الطلب رقم 34960/04، بتاريخ 18 اأكتوبر 

 2011

الع�سوية

احلق يف النتماء 
رقم  طلب  )دي�ضمرب(،  بولندا  �ضد   Rutkowski الأوروبية،  املحكمة   

30867/96، 16 اأبريل 2002 
�ضد   Arenz املتحدة،  لالأمم  التابعة  الإن�ضان  بحقوق  املعنية  اللجنة   

اأملانيا، وثيقة رقم 1138/2002، بتاريخ 24 مار�ص 2004 
املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، جمعية مهند�ضي القاطرات ورجال   
الإطفاء )ASLEF( �ضد اململكة املتحدة، الطلب رقم 11002/05، بتاريخ 

27 فرباير 2007 
 Partij Gereformeerde Staatkundig ،املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان  

�ضد هولندا )دي�ضمرب(، الطلب رقم 58369/10، بتاريخ 10 يوليو 2012 

املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، اجلامعة ال�ضالفية يف بلغاريا واآخرون   
�ضد بلغاريا )دي�ضمرب(، الطلب رقم 60781/00، بتاريخ 18 نوفمرب 2004

جواتيمال،  �ضد  نيجرو  ريو  مذابح  الإن�ضان،  حلقوق  الأوروبية  املحكمة   
ال�ضل�ضلة »ج« رقم 250، بتاريخ 4 �ضبتمرب عام 2012.

الطلب  تركيا،  واآخرون �ضد   Özbek الإن�ضان،  الأوروبية حلقوق  املحكمة   
رقم 35570/02، بتاريخ 6 اأكتوبر 2009

الت�سكيل

القدرات
املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، احلزب ال�ضيوعي الرتكي املتحد واآخرون   

�ضد تركيا [GC]، الطلب رقم 19392/92، بتاريخ 30 يناير 1998 
�ضد  مو�ضكو  فرع  اخلال�ص  جي�ص  الإن�ضان،  حلقوق  الأوروبية  املحكمة   

رو�ضيا، الطلب رقم 72881/01، بتاريخ 5 اأكتوبر 2006 
 ،[GC] ضد تركيا� Baykaraو Demir ،املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان  

الطلب رقم 34503/97، بتاريخ 12 نوفمرب 2008 
رقم  الطلب  فرن�ضا،  �ضد   Matelly الإن�ضان،  حلقوق  الأوروبية  املحكمة   

10609/10، بتاريخ 2 اأكتوبر 2014 

عدد الأع�صاء
Zhechev �ضد بلغاريا، الطلب رقم  الإن�ضان،  الأوروبية حلقوق  املحكمة   

57045/00، بتاريخ 21 يونيو 2007 

كيانات غري ر�صمية
اللجنة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، Stankov واملنظمة املقدونية املتحدة   
 29 بتاريخ   ،29221/95 رقم  الطلب  )دي�ضمرب(،  بلغاريا  �ضد   »Ilinden«

يونيو 1998 
 Zvozskov املتحدة،  لالأمم  التابعة  الإن�ضان  بحقوق  املعنية  اللجنة   

واآخرون �ضد بيالرو�ص، وثيقة رقم 1039/2001، بتاريخ 17 اأكتوبر 2006

ال�صخ�صية القانونية
اللجنة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، »�ص« �ضد �ضوي�رشا )دي�ضمرب(، الطلب   

رقم 18874/91، بتاريخ 12 يناير 1994
اللجنة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، احلركة من اأجل مملكة دميقراطية �ضد   

بلغاريا )دي�ضمرب(، الطلب رقم 27608/95، بتاريخ 29 نوفمرب 1995
 Szovetsege  Uldozotteinek  Apeh الإن�ضان،  حلقوق  الأوروبية  اللجنة   
رقم  الطلب  )دي�ضمرب(،  املجر  �ضد   Szerdahelyiو  Roth و   Ivanyi و 

32367/96، بتاريخ 31 اأغ�ضط�ص 1999
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الإكراه على النتماء
اللجنة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، »�ص« �ضد هولندا )دي�ضمرب(، طلب رقم   

2290/64، بتاريخ 6 يوليو 1967 
)دي�ضمرب(، طلب  بلجيكا  �ضد  »�ص«>  الإن�ضان،  الأوروبية حلقوق  اللجنة   

رقم 4072/69، بتاريخ 3 فرباير 1970 
 Meyereو Van Leuven Le Compte ،املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان  

De �ضد بلجيكا، الطلب رقم 6878/75 بتاريخ 23 يونيو 1981
�ضد   Websterو  Jamesو  Young الإن�ضان،  حلقوق  الأوروبية  املحكمة   

اململكة املتحدة، الطلب رقم 7601/76، بتاريخ 13 اأغ�ضط�ص 1981 
جمعية  يف  الإجبارية  الع�ضوية  الإن�ضان،  حلقوق  الأوروبية  املحكمة   
 29 و   13 )املادتان  ال�ضحافة  ممار�ضة مهنة  قانون  املن�ضو�ص عليها يف 
من التفاقية الأمريكية حلقوق الإن�ضان(، �ضل�ضلة »اأ« رقم 5، بتاريخ 13 

نوفمرب 1985
�ضد   Sigurjónsson  A  Sigurdur الإن�ضان،  حلقوق  الأوروبية  املحكمة   

اأي�ضلندا، الطلب رقم 16130/90، بتاريخ 30 يونيو 1993 
الطلب  ال�ضويد،  �ضد   Gustafsson الإن�ضان،  حلقوق  الأوروبية  املحكمة   

رقم 15773/89، بتاريخ 25 اأبريل 1996 
Gauthier�ضد  التابعة لالأمم املتحدة،  الإن�ضان  اللجنة املعنية بحقوق   

كندا، وثيقة رقم 633/1995، بتاريخ 7 اأبريل 1997 
فرن�ضا  �ضد  واآخرون   Chassagnou الإن�ضان،  حلقوق  الأوروبية  املحكمة   

[GC]، الطلب رقم 25088/94، بتاريخ 29 اأبريل 1999 
املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، Sørensen و Rasmussen �ضد الدمنارك   

[GC]، الطلب رقم 52562/99، بتاريخ 11 يناير 2006 
املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، Gutman Castaneda �ضد املك�ضيك،   

�ضل�ضلة “ج”، رقم 184، بتاريخ 6 اأغ�ضط�ص 2008
املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، A.S.P.A.S. وLasgrezas �ضد فرن�ضا،   

الطلب رقم 29953/08، بتاريخ 22 �ضبتمرب 2011 

القيود املفرو�صة على الن�صمام
املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، Rekvényi �ضد املجر [GC]، الطلب   

رقم 25390/94، بتاريخ 20 مايو 1999 
املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، Ždanoka �ضد لتفيا [GC]، الطلب   

رقم 58278/00، بتاريخ 16 مار�ص 2006 
 Derneği  Karşıtları  Savaş  İzmir الإن�ضان،  حلقوق  الأوروبية  املحكمة   

واآخرون �ضد تركيا، الطلب رقم 46257/99، بتاريخ 2 مار�ص 2006 
 d`Italia  di  Palazzo  Giustiniani الإن�ضان،   الأوروبية حلقوق  املحكمة   
Grande Oriente �ضد اإيطاليا )رقم 2(، الطلب رقم 26740/02، بتاريخ 

31 مايو 2007 

تركيا،  �ضد   Karakayaو  Piroğlu الإن�ضان،  حلقوق  الأوروبية  املحكمة   
طلبات رقم 36370/02 و37581/02، بتاريخ 18 مار�ص 2008 

العقوبات
املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، Vogt �ضد اأملانيا [GC]، الطلب رقم   

17851/91، بتاريخ 26 �ضبتمرب 1995 
واآخرون.   Ricardo  Baena الإن�ضان،  حلقوق  الأمريكية  البلدان  حمكمة   

ق�ضية �ضد بنما، �ضل�ضلة »ج« رقم 72، بتاريخ 2 فرباير 2001
اللجنة املعنية بحقوق الإن�ضان يف الأمم املتحدة، Jeong-EunLee �ضد   

جمهورية كوريا، وثيقة رقم 1119/2002، بتاريخ 20 يوليو 2005 
رو�ضيا،  �ضد  واآخرون   Danilenkov الإن�ضان،  حلقوق  الأوروبية  املحكمة   

الطلب رقم 67336/01، بتاريخ 30 يوليو 2009 
املتحدة،  اململكة  �ضد   Redfearn الإن�ضان،  حلقوق  الأوروبية  املحكمة   

الطلب 47335/06، بتاريخ 6 نوفمرب 2012 

الإف�صاح عن الأ�صماء
املعنية  للمعلمني  الوطنية  الرابطة  الإن�ضان،  حلقوق  الأوروبية  اللجنة   
)دي�ضمرب(،  املتحدة  اململكة  �ضد  العايل  والتعليم  الإ�ضايف  بالتعليم 

طلب رقم 28910/95، 16 اأبريل 1998 

الأهداف

اللجنة املعنية بحقوق الإن�ضان التابعة لالأمم املتحدة، MA �ضد اإيطاليا،   
وثيقة رقم 117/1981، بتاريخ 10 اأبريل 1984 

اليونان،  واآخرون �ضد   Sidiropoulos الإن�ضان،  الأوروبية حلقوق  املحكمة   
الطلب رقم 26695/95، بتاريخ 10 يوليو 1998 

�ضد   Park املتحدة،  لالأمم  التابعة  الإن�ضان  بحقوق  املعنية  اللجنة   
جمهورية كوريا، وثيقة رقم 628/1995، بتاريخ 20 اأكتوبر 1998 

واآخرون  الرفاه(  )حزب   RefahPartisi الإن�ضان،  الأوروبية حلقوق  املحكمة   
و41343/98  و41342/98   41340/98 رقم  الطلبات   ،[GC] �ضد تركيا 

و41344/98، بتاريخ 13 فرباير 2003 
نيكاراجوا،  �ضد   Yatama الإن�ضان،  حلقوق  الأمريكية  البلدان  حمكمة   

�ضل�ضلة ج رقم 127، بتاريخ 23 يونيو 2005
تركيا،  TümHaberSenوÇınar �ضد  الإن�ضان،  الأوروبية حلقوق  املحكمة   

الطلب رقم 28602/95، بتاريخ 21 فرباير 2006 
 Zvozskov املتحدة،  لالأمم  التابعة  الإن�ضان  بحقوق  املعنية  اللجنة   

واآخرون �ضد بيالرو�ص، وثيقة رقم 1039/2001، بتاريخ 17 اأكتوبر 2006 
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Zhechev �ضد بلغاريا، الطلب رقم  الإن�ضان،  الأوروبية حلقوق  املحكمة   
57045/00، بتاريخ 21 يونيو 2007 

اأوكرانيا،  �ضد  واآخرون   Koretskyy الإن�ضان،  حلقوق  الأوروبية  املحكمة   
الطلب رقم 40269/02، بتاريخ 3 اأبريل 2008 

املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، Kasymakhunov وSaybatalov �ضد   
رو�ضيا، الطلب رقم 26261/05، بتاريخ 14 مار�ص 2013 

الرومانيون  الق�ضاة  �ضحايا  رابطة  الإن�ضان،  حلقوق  الأوروبية  املحكمة   
واآخرون �ضد رومانيا، الطلب رقم 47732/06، بتاريخ 14 يناير 2014 

املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، جمعية الحتاد الإ�ضالمي واآخرون �ضد   
اأذربيجان، الطلب رقم 5548/05، بتاريخ 13 نوفمرب 2014 

احلقوق/القدرات

املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، الحتاد الوطني لل�رشطة البلجيكية   
�ضد بلجيكا، الطلب رقم 4464/70، بتاريخ 27 اأكتوبر 1975 

املحركات  �ضيارات  �ضائقي  احتاد  الإن�ضان،  حلقوق  الأوروبية  املحكمة   
ال�ضويدي �ضد ال�ضويد، الطلب رقم 5614/72، بتاريخ 6 فرباير 1976

املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، الأديرة املقد�ضة �ضد اليونان، الطلبان   
رقم 13092/87 و13984/88، بتاريخ 9 دي�ضمرب 1994

اللجنة املعنية بحقوق الإن�ضان التابعة لالأمم املتحدة، JB واآخرون �ضد   
كندا، وثيقة رقم 118/1982، بتاريخ 18 يوليو 1986 

املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، Wilson والحتاد الوطني لل�ضحفيني   
 30671/96  ،30668/96 رقم  الطلبات  املتحدة،  اململكة  �ضد  واآخرون 

و30678/96، بتاريخ 2 يوليو 2002 
�ضد  واآخرون   Lizarraga  Gorraiz الإن�ضان،  حلقوق  الأوروبية  املحكمة   

اإ�ضبانيا، الطلب رقم 62543/00، بتاريخ 10 نوفمرب 2004 
 d’information national Collectif ،املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان  
 Mox et Melox Stop Collectif  – Melox l’usine à d’opposition et

�ضد فرن�ضا، الطلب رقم 75218/01، بتاريخ 12 يونيو 2007 
اأوكرانيا،  �ضد  واآخرون   Koretskyy الإن�ضان،  حلقوق  الأوروبية  املحكمة   

الطلب رقم 40269/02، بتاريخ 3 اأبريل 2008 
 ،[GC] ضد تركيا� Baykara و Demir ،املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان  

الطلب رقم 34503/97، بتاريخ 12 نوفمرب 2008 
املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، Waves on Women �ضد الربتغال،   

الطلب رقم 31276/05، بتاريخ 3 فرباير 2009 
تركيا،  EnerjiYapi-YolSen�ضد  الإن�ضان،  حلقوق  الأوروبية  املحكمة   

الطلب رقم 68959/01، بتاريخ 6 نوفمرب 2009 

 of Church and Sultanov ،Kimlya ،املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان  
 76836/01 رقم  الطلب  رو�ضيا،  �ضد   Nizhnekamsk  of  Scientology

32782/03، بتاريخ 1 اأكتوبر 2009 
املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، Alekseyev �ضد رو�ضيا، الطلب رقم   

4916/07، بتاريخ 21 اأكتوبر 2010
مولدوفا،  �ضد   Genderdoc-M الإن�ضان،  حلقوق  الأوروبية  املحكمة   

الطلب رقم 9106/06، بتاريخ 12 يونيو 2012 
املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، Suisse Raelien Mouvement �ضد   

�ضوي�رشا، الطلب رقم 16354/06، بتاريخ 13 يوليو 2012 
ال�ضكك  لعمال  الوطني  والحتاد  الإن�ضان،  حلقوق  الأوروبية  املحكمة   
احلديدية والبحرية والنقل �ضد اململكة املتحدة، الطلب رقم 31045/10، 

بتاريخ 8 اأبريل 2014

احلكم الذاتي

 ،[GC] ضد بلغاريا� Chaushو Hasan ،املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان  
الطلب رقم 30985/96، بتاريخ 26 اأكتوبر 2000 

اأوكرانيا،  �ضد  واآخرون   Koretskyy الإن�ضان،  حلقوق  الأوروبية  املحكمة   
الطلب رقم 40269/02، بتاريخ 3 اأبريل 2008 

و  Cemiyyeti  Mühafize  Tebieti الإن�ضان،  حلقوق  الأوروبية  املحكمة   
Israfilov �ضد اأذربيجان، الطلب رقم 37083/03، بتاريخ 8 اأكتوبر 2009 

املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، احلزب اجلمهوري الرو�ضي �ضد رو�ضيا،   
الطلب رقم 12976/07، بتاريخ 12 اأبريل 2011

البيئة التمكينية

العقبات
املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، قرب�ص �ضد تركيا [GC]، الطلب رقم   

25781/94، بتاريخ 10 مايو 2001 
املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، Wilson والحتاد الوطني لل�ضحفيني   
يوليو   2 بتاريخ   ،30668/96 رقم  الطلب  املتحدة،  اململكة  �ضد  واآخرون 

 2002
رو�ضيا،  �ضد  واآخرون   Danilenkov الإن�ضان،  حلقوق  الأوروبية  املحكمة   

الطلب رقم 67336/01، بتاريخ 30 يوليو 2009 
جواتيمال،  �ضد  نيجرو  ريو  مذابح  الإن�ضان،  حلقوق  الأوروبية  املحكمة   

ال�ضل�ضلة »ج« رقم 250، بتاريخ 4 �ضبتمرب عام 2012 
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 Mennonita  Keresztény  Magyar الإن�ضان،  حلقوق  الأوروبية  املحكمة   
Egyház واآخرون �ضد املجر، الطلب رقم 70945/11، بتاريخ 8 اأبريل 2014

التمويل 
 Korneenko املتحدة،  لالأمم  التابعة  الإن�ضان  بحقوق  املعنية  اللجنة   

واآخرون. �ضد بيالرو�ص، اإخطار رقم 1274/2004، بتاريخ 31 اأكتوبر 2006 
 .Korneenko املتحدة،  لالأمم  التابعة  الإن�ضان  بحقوق  املعنية  اللجنة   

�ضد بيالرو�ص، اإخطار 1226/2003، بتاريخ 20 يوليو 2012 
 –  basque  nationaliste  Parti الإن�ضان،  حلقوق  الأوروبية  املحكمة   
رقم  الطلب  فرن�ضا،  �ضد   d›Iparralde  régionale  Organisation

71251/01، بتاريخ 7 يونيو 2007 

احلماية
 Lieben  das  fur  Arzte  Platform الإن�ضان،  حلقوق  الأوروبية  املحكمة   

�ضد النم�ضا، الطلب رقم 10126/82، بتاريخ 21 يونيو 1988 
بريو،  Huilca-Tecse�ضد  الإن�ضان،  حلقوق  الأمريكية  البلدان  حمكمة   

�ضل�ضلة ج رقم 121، بتاريخ 3 مار�ص 2005 
املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، Toxo Ouranio واآخرون �ضد اليونان،   

الطلب رقم 74989/01، بتاريخ 20 اأكتوبر 2005 
 Gldani the املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، و 97 ع�ضو من اأع�ضاء  
Witnesses Jehovah›s of Congregation و4 اآخرون �ضد جورجيا، الطلب 

رقم 71156/01، 3 مايو 2007 
Cantoral-Huamaníو الإن�ضان،  حلقوق  الأمريكية  البلدان  حمكمة   
يوليو   10 بتاريخ   ،167 رقم  „ج“  �ضل�ضلة  بريو،  García-SantaCruz�ضد 

 2007
�ضد   Kawas-Fernández الإن�ضان،  حلقوق  الأمريكية  البلدان  حمكمة   

هندورا�ص، �ضل�ضلة »ج« رقم 196، بتاريخ 3 اأبريل 2009 
حمكمة البلدان الأمريكية حلقوق الإن�ضان، Fleury واآخرون. �ضد هايتي،   

�ضل�ضلة „ج“ رقم 236، بتاريخ 23 نوفمرب 2011 
�ضد  والأ�رشة   García الإن�ضان،  حلقوق  الأمريكية  البلدان  حمكمة   

جواتيمال، �ضل�ضلة „ج“ رقم 258، بتاريخ 29 نوفمرب 2012 

الرقابة
املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، Segerstedt-WIBERG واآخرون �ضد   

ال�ضويد، الطلب رقم 62332/00، بتاريخ 6 يونيو 2006 
وحقوق  الأوروبي  التكامل  رابطة  الإن�ضان،  حلقوق  الأوروبية  املحكمة   
الإن�ضان وEkimdzhiev �ضد بلغاريا، الطلب رقم 62540/00، بتاريخ 28 

يونيو 2007 

حمكمة البلدان الأمريكية حلقوق الإن�ضان، Escher واآخرون �ضد الربازيل،   
�ضل�ضلة “ج” رقم 200، بتاريخ 6 يوليو 2009 

رقم  الطلب  اأملانيا،  �ضد   Uzun الإن�ضان،  حلقوق  الأوروبية  املحكمة   
35623/05، بتاريخ 2 �ضبتمرب 2010 

التنظيم

تعليق الأن�صطة
املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، احلزب ال�ضعبي الدميقراطي امل�ضيحي   

�ضد مولدوفا، الطلب رقم 28793/02، بتاريخ 14 فرباير 2006 

الإنهاء
املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، احلزب ال�ضيوعي الرتكي املتحد واآخرون   

�ضد تركيا [GC]، الطلب رقم 19392/92، بتاريخ 30 يناير 1998 
املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، احلزب ال�ضرتاكي �ضد تركيا، الطلب   

رقم 21237/93، بتاريخ 25 مايو 1998
 )ÖZDEP(\ املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، حزب احلرية والدميقراطية  

�ضد تركيا [GC]، الطلب رقم 23885/94، بتاريخ 8 دي�ضمرب 1999
الدميقراطي  احلزب  عن  نيابة   Dicle الإن�ضان،  حلقوق  الأوروبية  املحكمة   

)DEP( �ضد تركيا، الطلب رقم 25141/94، بتاريخ 10 دي�ضمرب 2002
واآخرون  الرفاه(  RefahPartisi)حزب  الإن�ضان،  حلقوق  الأوروبية  املحكمة   
و41343/98  و41342/98   41340/98 رقم  الطلبات   ،[GC] �ضد تركيا 

و41344/98، بتاريخ 13 فرباير 2003
املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، Bota �ضد رومانيا )دي�ضمرب(، الطلب   

رقم 24057/03، بتاريخ 12 اأكتوبر 2004
تركيا،  TümHaberSenوÇınar �ضد  الإن�ضان،  الأوروبية حلقوق  املحكمة   

الطلب رقم 28602/95، بتاريخ 21 فرباير 2006 
 Korneenko املتحدة،  لالأمم  التابعة  الإن�ضان  بحقوق  املعنية  اللجنة   

واآخرون. �ضد بيالرو�ص، وثيقة رقم 1274/2004، بتاريخ 31 اأكتوبر 2006 
 Belyatsky املتحدة،  لالأمم  التابعة  الإن�ضان  بحقوق  املعنية  اللجنة   

واآخرون. �ضد بيالرو�ص، وثيقة رقم 1296/2004، بتاريخ 24 يوليو 2007 
 Paunkovskiو Radko املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�ضان، رابطة املواطنني  
�ضد جمهورية مقدونيا اليوغو�ضالفية ال�ضابقة، الطلب رقم 74651/01، 

بتاريخ 15 يناير 2009 
�ضد   BatasunوHerriBatasuna الإن�ضان،  حلقوق  الأوروبية  املحكمة   
اإ�ضبانيا، الطلب رقم 25803/04 ورقم 25817/04، بتاريخ 30 يونيو 2009 
و   Cemiyyeti  Mühafize  Tebieti الإن�ضان،  حلقوق  الأوروبية  املحكمة   
Israfilov �ضد اأذربيجان، الطلب رقم 37083/03، بتاريخ 8 اأكتوبر 2009 
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�ضد  واآخرون  الكركدن  جمعية  الإن�ضان،  حلقوق  الأوروبية  املحكمة   
�ضوي�رشا، الطلب رقم 48848/07، بتاريخ 11 اأكتوبر 2011 

رقم  تطبيق  املجر،  �ضد   Vona الإن�ضان،  حلقوق  الأوروبية  املحكمة   
35943/10، بتاريخ 9 يوليو 2013

امللحق ج – وثائق مرجعية خمتارة

الوثائق الدولية  .1

ب�ضاأن  واجلي�ص  لل�رشطة  التوجيهية  املبادئ  الدولية،  العمل  منظمة   -
تطبيق حرية تكوين اجلمعيات واحلق يف التفاو�ص اجلماعي )2013(

جلنة الق�ضاء على التمييز العن�رشي التابعة لالأمم املتحدة، التو�ضية   -
العدالة  نظام  وعمل  اإدارة  العن�رشي يف  التمييز  منع   :31 رقم  العامة 

)SUPP( A/60/18 2005 ،اجلنائية، )الدورة ال�ضابعة وال�ضتون
جلنة الق�ضاء على التمييز العن�رشي التابعة لالأمم املتحدة، التو�ضية   -
العامة رقم 35: مكافحة خطاب الكراهية العن�رشية، 26 �ضبتمرب 2013، 

CERD/C/GC/35
للتقرير  اخلتامية  املالحظات  التعذيب،  ملناه�ضة  املتحدة  الأمم  جلنة   -

CAT/C/BLR/CO/4،2011 الدوري الرابع لبيالرو�ص، 7 دي�ضمرب
اتفاقية حقوق الطفل، التعليق العام رقم 2: دور املوؤ�ض�ضات الوطنية   -
نوفمرب   15 الطفل،  وحماية حقوق  تعزيز  الإن�ضان يف  امل�ضتقلة حلقوق 

CRC/GC/2002/2 2002
العامة  التدابري   :)2003(  5 رقم  العام  التعليق  الطفل،  اتفاقية حقوق   -

CRC/GC/2002/5 ،2003 لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، 27 نوفمرب
اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، الإعالن املتعلق بحق وم�ضوؤولية الأفراد   -
واحلريات  الإن�ضان  حقوق  وحماية  تعزيز  املجتمع يف  وهيئات  واجلماعات 
املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  قرارات   ، عامليا  بها  املعرتف  الأ�ضا�ضية 
53/144، مرفق، 53 قرارات اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، وثيقة الأمم 

)1999( A/RES/53/144 املتحدة
اإلى  املنتمني  الأ�ضخا�ص  حقوق  اإعالن  املتحدة،  لالأمم  العامة  اجلمعية   -
اأقليات عرقية اأو دينية اأو لغوية اأو وطنية، قرارات اجلمعية العامة لالأمم 
املتحدة 47/135، مرفق، 47 قرارات اجلمعية العامة لالأمم املتحدة )عدد 

)1993( A/47/49 يف دورتها الـ210، وثيقة الأمم املتحدة )49
الذين  لالأفراد  الإن�ضان  حقوق  اإعالن  املتحدة،  لالأمم  العامة  اجلمعية   -
العامة  الذي يعي�ضون فيه، قرارات اجلمعية  البلد  لي�ضوا من مواطني 
لالأمم املتحدة 40/144، مرفق، 40 قرارات اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 

)1985( A/40/53 يف دورتها الـ252، وثيقة الأمم املتحدة )رقم 53(
جلنة الأمم املتحدة حلقوق الإن�ضان، التعليق العام رقم 34 ب�ضاأن حرية   -

CCPR/C/GC/34،2011 التعبري والراأي، 12 �ضبتمرب

 25 املادة   :25 رقم  العام  التعليق  الإن�ضان،  حلقوق  املتحدة  الأمم  جلنة   -
 ،1996 يوليو   12 الت�ضويت(،  يف  واحلق  العامة  ال�ضوؤون  يف  )امل�ضاركة 

CCPR/C/21/Rev.1/Add.7
جمل�ص حقوق الإن�ضان التابع لالأمم املتحدة، ف�ضاء املجتمع املدين: توفري   -
بيئة اآمنة ومواتية واحلفاظ عليها، يف القانون ويف املمار�ضة العملية، 9 

A/HRC/RES/24/21،2013 اأكتوبر
التجمع  حرية  يف  احلق  املتحدة،  لالأمم  التابع  الإن�ضان  حقوق  جمل�ص   -

A/HRC/RES/24/5 ،2013 ال�ضلمي وتكوين اجلمعيات، 8 اأكتوبر
التجمع  حرية  يف  احلق  املتحدة،  لالأمم  التابع  الإن�ضان  حقوق  جمل�ص   -

A/HRC/RES/21/16 ،2012 ال�ضلمي وتكوين اجلمعيات 11 اأكتوبر
جمل�ص الأمم املتحدة حلقوق الإن�ضان، القرار رقم 15/21 ب�ضاأن احلق يف   -
A/HRC/  ،2011 يونيو   17 اجلمعيات،  وتكوين  ال�ضلمي  التجمع  حرية 

RES/15/21
ال�ضلمي  التجمع  حرية  يف  باحلق  املعني  املتحدة  لالأمم  اخلا�ص  املقرر   -
التابع  الإن�ضان  حقوق  جمل�ص  اإلى  املرفوع  التقرير  اجلمعيات،  وتكوين 
ال�ضلمي  التجمع  حرية  يف  باحلق  اخلا�ضة  )التهديدات  املتحدة  لالأمم 
الأمم  وثيقة  للخطر(،  عر�ضة  الأكرث  للمجموعات  اجلمعيات  وتكوين 

املتحدة A/HRC/26/29، 14 اأبريل 2014
ال�ضلمي  التجمع  حرية  يف  باحلق  املعني  املتحدة  لالأمم  اخلا�ص  املقرر   -
التابع  الإن�ضان  حقوق  جمل�ص  اإلى  املرفوع  التقرير  اجلمعيات،  وتكوين 
وثيقة  ال�ضلمية(،  التجمعات  وعقد  اجلمعيات  )متويل  املتحدة  لالأمم 

الأمم املتحدة A/HRC/23/39، 24 اأبريل 2013
ال�ضلمي  التجمع  حرية  يف  باحلق  املعني  املتحدة  لالأمم  اخلا�ص  املقرر   -
التابع  الإن�ضان  حقوق  جمل�ص  اإلى  املرفوع  التقرير  اجلمعيات،  وتكوين 
لالأمم املتحدة )اأف�ضل املمار�ضات التي تعزز وحتمي احلق يف حرية التجمع 
 21 ،A/HRC/20/27 ال�ضلمي وتكوين اجلمعيات(، وثيقة الأمم املتحدة

مايو 2012
مقرر الأمم املتحدة اخلا�ص املعني بتعزيز وحماية حقوق الإن�ضان واحلريات   -
 ،A/HRC/13/37 الأ�ضا�ضية يف �ضياق مكافحة الإرهاب، الأمم املتحدة

28 دي�ضمرب 2009
اللجنة الفرعية املعنية مبنع التعذيب واملعاملة اأو العقوبة القا�ضية اأو   -
الالاإن�ضانية اأو املهينة الأخرى، املبادئ التوجيهية ب�ضاأن الآليات الوقائية 

CAT/OP/12/5 ،2010 الوطنية، 9 دي�ضمرب
اإعالن فيينا وبرنامج العمل، املعتمد من املوؤمتر العاملي حلقوق الإن�ضان يف   -

فيينا بتاريخ 25 يونيو 1993.
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موؤمتر املنظمات غري احلكومية الدولية التابعة ملجل�ص اأوروبا، تقرير جمل�ص   -
اخلرباء ب�ضاأن قانون املنظمات غري احلكومية حول »العقوبات وامل�ضوؤولية 
http:// فيما يتعلق باملنظمات غري احلكومية« )يناير 2011(، متوفر على
www.coe.int/t/ngo/Source/Expert_Council_NGO_Law_

report_2010_en.pdf
تقرير  اأوروبا،  ملجل�ص  التابعة  الدولية  احلكومية  غري  املنظمات  موؤمتر   -
»احلوكمة  حول  احلكومية  غري  املنظمات  قانون  ب�ضاأن  اخلرباء  جمل�ص 
http:// الداخلية للمنظمات غري احلكومية« )يناير 2010(، متوفر على
www.coe.int/t/ngo/Source/Expert_Council_NGO_Law_

report_2009_en.pdf
موؤمتر املنظمات غري احلكومية الدولية التابعة ملجل�ص اأوروبا، تقرير جمل�ص   -
اخلرباء ب�ضاأن قانون املنظمات غري احلكومية حول »�رشوط اإن�ضاء املنظمات 
http://www.coe.int/t/ngo/ غري احلكومية« )يناير 2009(، متوفر على
Source/Expert_Council_NGO_Law_report_2008_

en.pdf
جمل�ص اأوروبا، التو�ضية CM/Rec)2007(14 املقدمة من جلنة الوزراء اإلى   -
يف  احلكومية  غري  للمنظمات  القانوين  الو�ضع  ب�ضاأن  الأع�ضاء  الدول 

اأوروبا، �ضرتا�ضبورج، 10 اأكتوبر 2007
جمل�ص اأوروبا، املبادئ الأ�ضا�ضية ب�ضاأن و�ضع املنظمات غري احلكومية يف   -

اأوروبا واملذكرة التف�ضريية، �ضرتا�ضبورج، 13 نوفمرب 2002
املنظمات غري  وتقوية  التنمية  لتعزيز  التوجيهية  املبادئ  اأوروبا،  جمل�ص   -
احلكومية يف اأوروبا، الجتماع املتعدد الأطراف الذي نظمه جمل�ص اأوروبا 
بالتعاون مع املوؤ�ض�ضة اليابانية، �ضرتا�ضبورج، 23 عاما - 25 مار�ص 1998

منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا/مكتب املوؤ�س�سات الدميقراطية   .3
وحقوق الإن�سان وجلنة البندقية   

املبادئ التوجيهية

الدميقراطية  املوؤ�ض�ضات  مكتب   / اأوروبا  يف  والتعاون  الأمن  منظمة   -
ب�ضاأن  امل�ضرتكة  التوجيهية  املبادئ  البندقية،  وجلنة  الإن�ضان  وحقوق 

ال�ضخ�ضية القانونية للمجتمعات الدينية اأو ذات املعتقد )2014(
الدميقراطية  املوؤ�ض�ضات  مكتب   / اأوروبا  يف  والتعاون  الأمن  منظمة   -
حقوق  عن  املدافعني  حماية  ب�ضاأن  توجيهية  املبادئ  الإن�ضان،  وحقوق 

الإن�ضان )2014(

الدميقراطية  املوؤ�ض�ضات  مكتب   / اأوروبا  يف  والتعاون  الأمن  منظمة   -
ب�ضاأن  امل�ضرتكة  التوجيهية  املبادئ  البندقية،  وجلنة  الإن�ضان  وحقوق 

تنظيم الأحزاب ال�ضيا�ضية )2011(
الدميقراطية  املوؤ�ض�ضات  مكتب   / اأوروبا  يف  والتعاون  الأمن  منظمة   -
وحقوق الإن�ضان وجلنة البندقية، املبادئ التوجيهية امل�ضرتكة ب�ضاأن حرية 

التجمع ال�ضلمي )الطبعة الثانية، 2010(
الدميقراطية  املوؤ�ض�ضات  مكتب   / اأوروبا  يف  والتعاون  الأمن  منظمة   -
وحقوق الإن�ضان، املبادئ التوجيهية ملراجعة الت�رشيعات املتعلقة بالدين 

اأو املعتقد )2004(

الآراء القانونية

جلنة البندقية، »راأي ب�ضاأن قانون املنظمات غري احلكومية )جمعيات العامة   -
 15( CDL-AD)2014(043 ،»وتعديالته بجمهورية اأذربيجان )وال�ضناديق

دي�ضمرب 2014( 
جلنة البندقية »جتميع اآراء جلنة البندقية ب�ضاأن حرية تكوين اجلمعيات«،   -

2014(004(CDL-PI )3 يوليو 2014(
الدميقراطية  املوؤ�ض�ضات  مكتب   / اأوروبا  يف  والتعاون  الأمن  منظمة   -
ب�ضاأن م�رشوع  »راأي  م�ضرتكة موؤقتة  البندقية،  الإن�ضان وجلنة  وحقوق 
قانون تعديل قانون املنظمات غري التجارية والقوانني الت�رشيعية الأخرى 

يف جمهورية قريغيز�ضتان«،2013(030(CDL-AD)16 اأكتوبر 2013(
جلنة البندقية، »راأي موؤقت ب�ضاأن م�رشوع قانون منظمات العمل املدين   -

من م�رش«، 2013(023(CDL-AD )18 يونيو 2013(
املتطرف  الن�ضاط  الحتادي ملكافحة  القانون  ب�ضاأن  »راأي  البندقية،  جلنة   -

بالحتاد الرو�ضي«، 2012(016(CDL-AD )20 يونيو 2012(
يف  احلكومية  غري  املنظمات  ت�رشيع  توافق  حول  »راأي  البندقية،  جلنة   -
اأذربيجان مع معايري حقوق الإن�ضان«، 2011(035(CDL-AD )19 اأكتوبر 

)2011
جلنة البندقية، »راأي حول توافق املادة 1-193 من قانون العقوبات ب�ضاأن   -
حقوق اجلمعيات غري امل�ضجلة يف جمهورية بيالرو�ص مع املعايري العاملية 

حلقوق الإن�ضان«، 2011(036(CDL-AD )18 اأكتوبر 2011(
الدميقراطية  املوؤ�ض�ضات  مكتب   / اأوروبا  يف  والتعاون  الأمن  منظمة   -
وحقوق الإن�ضان، »تعليقات ب�ضاأن قانون تركمان�ضتان اخلا�ص باجلمعيات 

العامة« )22 يونيو 2010(
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جمل�س اأوروبا هو املوؤ�س�سة احلقوقية الرائدة يف القارة الأوروبية، 
وي�سم 47 دولة ع�سو، منها 28 ع�سو يف الحتاد الأوروبي، وقد 
حلقوق  الأوروبية  التفاقية  على  املجل�س  اأع�ساء  جميع  وقع 
والدميوقراطية  الإن�سان  حقوق  حلماية  ت�سعى  والتي  الإن�سان، 
و�سيادة القانون. ت�رشف املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان على 

تطبيق التفاقية يف الدول الأع�ساء.

مبادئ توجيهية
ب�ساأن احلقوق الأ�سا�سية
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معلومات �إ�ضافّية: 
جلنة �لبندقّية

جمل�س �أوروبا، �لد�ئرة �لعاّمة
33DG-I, Council of Europe

Strasbourg Cedex France  67075
Tel.: +33 3 88 41 20 67
Fax: +33 3 88 41 37 38

E-mail: venice@coe.int

اإن دور جلنة البندقية -وا�سمها الكامل هو: اللجنة الأوروبية
من اأجل الدميقراطية من خالل القانون- هو توفري امل�سورة 

القانونية للدول الأع�ساء فيها وباخل�سو�س م�ساعدة الدول 
الراغبة يف جعل هياكلها وموؤ�س�ساتها القانونية يف ات�ساق 

مع املقايي�س الأوروبية واخلربة الدولية يف جمالت الدميقراطية 
وحقوق الإن�سان و�سيادة القانون.

كما اأنها ت�ساعد يف تاأمني ن�رش وتعزيز تراث د�ستوري 
م�سرتك، لعبة يف ذلك دورا فريدا يف اإدارة النزاعات كما توفر 
»م�ساعدات د�ستورنة طارئة« لفائدة دول متر مبرحلة انتقالية.

ت�سم اللجنة 60 دولة ع�سوا؛ الدول الـ 47 الأع�ساء مبجل�س
اأوروبا، اإ�سافة اإلى كو�سوفو و13 بلدا غري اأوروبي )اجلزائر، الربازيل

الت�سيلي، اإ�رشائيل، كزاخ�ستان جمهورية كوريا قريغيز�ستان
املغرب، املك�سيك، بريو، تون�س والوليات املتحدة(
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