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ـــ       ــة املـ ــة حبالــ ــام املعنيــ ــة لألمــــني العــ ــة اخلاصــ ــر املمثلــ ــن دافعنيتقريــ  عــ
  اإلنسان حقوق

 موجز 
ــة التجمــع      ــر علــى احلــق يف االحتجــاج يف ســياق حري ويــستند إىل . يركــز هــذا التقري

سـيما تقريرهـا املقـدم إىل        املسائل املترابطة اليت تناولتها التقـارير الـسابقة للممثلـة اخلاصـة، وال            
ــستني     ــة وال ــا احلادي ــة يف دورهت ــة العام ــى   )A/61/312(اجلمعي ــذي ركــز عل ــة  ، ال احلــق يف حري

 .التجمع فيما يتصل بأنشطة املدافعني عن حقوق اإلنسان، ويتعمق يف تلك املسائل
لتقريــر إىل هنجــني لعــرض عناصــر احلــق يف االحتجــاج   مــن اويــشري اجلــزء التمهيــدي   

ويوضح أن املمثلة اخلاصة تنظر إىل احلـق يف االحتجـاج أساسـا مـن زاويـة احلمايـة، متـشيا مـع                       
 .ة وهي محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان وحقهم يف الدفاع عنهامهمتها الرئيسي

ويف الفــرع األول مــن التقريــر، حتلــل املمثلــة اخلاصــة اإلطــار القــانوين حلمايــة احلــق يف  
ــدويل واإلقليمــي، فــضال عــن أحكــام القــضاء وأعمــال آليــات       ــصعيدين ال االحتجــاج علــى ال

عروضة علـى اآلليـات الدوليـة واإلقليميـة ويـبني      ويعطي هذا الفرع أمثلة من القضايا امل . الرصد
 . كيف أن النظم على اختالفها تتكامل ويعزز بعضها بعضا

ويتناول الفرع الثاين من التقرير بالتحليل عمل املمثلة اخلاصة يف هـذا اجملـال، وخباصـة         
ر ولتــسليط الــضوء علــى عنــص. دورهــا يف محايــة املــدافعني عــن طريــق إجــراء تقــدمي البالغــات 

ــاليني      ــصرين التـ ــتنادا إىل العنـ ــات اسـ ــت املعلومـ ــل، نظمـ ــاج يف التحليـ ــات ’’) أ: (االحتجـ فئـ
، أي املــدافعات مــن النــساء، والنــشطاء مــن الطــالب، والنقــابيون، واملــدافعون عــن  ‘‘احملــتجني
ــوق  ــسني    حق ــشتهي اجلن ــسيا وم ــواطيني واملتحــولني جن ــسحاقيات والل اجملــاالت ’’) ب( ؛ وال

جــاج أي احلركــة املناهــضة للعوملــة، واملظــاهرات املتــصلة باالنتخابـــات،       لالحت‘‘ املواضــيعية 
. ، واملطالبـــات البيئيـــةاحلقوق يف األراضـــيومظـــاهرات الـــسالم، واالحتجاجـــات املتـــصلة بـــ 

ــا ــق املظــاهرات        كم ــصحفيني مــن دور يف توثي ــسان وال ــراقيب حقــوق اإلن ــا مل ــل م ــربز التحلي ي
 .واملخاطر واالنتهاكات اليت يواجهوهنا

، مـن   ويتيح اعتماد هذين العنصرين تصوير االجتاهات الرئيسية على نطاق العامل اليوم           
ــة اخلاصــة يف       جهــة،  ــها املمثل ــة تناولت ــد فجــوات حمــددة يف جمــال احلماي ــسبيل لتحدي وميهــد ال

 .استنتاجاهتا وتوصياهتا، من جهة أخرى
تمتع مبجموعـة مـن   وتؤكد املمثلة اخلاصة أن احلق يف االحتجاج حق كامل، يستتبع ال   
. املـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان       املتعلـق ب  عـالن   اإلتأكيـدها يف    وأُعيد   هبا دوليا    أُعترفاحلقوق  
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ــع          ــة التجم ــات، وحري ــوين اجلمعي ــة تك ــرأي، وحري ــبري وال ــة التع ــوق حري ــذه احلق ــشمل ه وت
 .السلمي، واحلقوق النقابية، مبا فيها احلق يف اإلضراب

 سياق حرية التجمع االلتزام باالمتناع عن التـدخل         ويستتبع احترام حق االحتجاج يف     
يف االحتجاجات السلمية وااللتزام حبمايـة أصـحاب احلقـوق، مبـا فـيهم املـدافعون عـن حقـوق          

 .اإلنسان، أثناء ممارسة حقهم يف االحتجاج
ــد املمثلــة اخلاصــة أنــه، باإلضــافة إىل هــذين االلتــزامني، يــستتبع احتــرام حــق           وتؤك

لــه أن تلتــزم الــدول باختــاذ تــدابري مدروســة وملموســة وموجهــة لبنــاء ودعــم  االحتجــاج وإعما
 .وتعزيز التعددية والتسامح واملواقف املتفتحة جتاه االختالف يف الرأي يف اجملتمع
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 مقدمة -أوال  

م إىل اجلمعيـة العامـة مـن املمثلـة اخلاصـة            هذا التقرير هو التقريـر الـسنوي الـسابع املقـد           - ١
ــة حبالــة املــدافعني عــن حقــوق اإلنــسان     مقــدم عمــال بقــرار اجلمعيــة  وهــو. لألمــني العــام املعني

 .٦٠/١٦١ العامة
وتـرد يف هـذه   . ويركز هذا التقريـر علـى احلـق يف االحتجـاج يف سـياق حريـة التجمـع              - ٢

ابطــة الــيت تناولتــها التقــارير الــسابقة للممثلــة الوثيقــة حتاليــل ومعلومــات تــستعرض املــسائل املتر
، )A/61/312(اخلاصة، وال سيما التقرير املقـدم إىل اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا احلاديـة والـستني                   

الذي ركـز علـى احلـق يف حريـة التجمـع فيمـا يتـصل بأنـشطة املـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان،                          
 . ويستند إىل تلك املسائل ويتعمق فيها

 املمثلة اخلاصة املنظمـات الـيت قـدمت وثـائق ومعلومـات بـشأن موضـوع هـذا                   وتشكر - ٣
ــوق         ــة حق ــة، ومنظم ــو الدولي ــة العف ــة األمريكــي، ومنظم ــات املدني ــر، وهــي احتــاد احلري التقري

وضــــية حقــــوق اإلنــــسان التابعــــة اإلنــــسان أوال، واالحتــــاد الــــدويل حلقــــوق اإلنــــسان، ومف 
 .أوروبا جمللس

ظــاهرات عــرب التــاريخ حمركــات تــدفع إىل التغــيري وعوامــل  وكانــت االحتجاجــات وامل - ٤
وقد شهدت مجيع املنـاطق وكافـة احلقـب التارخييـة           . رئيسية تسهم يف النهوض حبقوق اإلنسان     

مهـد    وكذا نشطاء رفيعي املستوى، مما     قيام حركات احتجاجية بقيادة وإهلام مدافعني جمهولني      
لعـصيان املـدين كـشكل لالحتجـاج     فمـن ا . انالسبيل لتحقيـق إجنـازات يف جمـال حقـوق اإلنـس         

عنف دعا إليه املهامتا غانـدي للمطالبـة حبـق الـشعب اهلنـدي يف تقريـر مـصريه، إىل املـسرية                       بال
اليت قادها مارتن لـوتر كينـغ االبـن يف واشـنطن العاصـمة للمطالبـة بإهنـاء الفـصل العنـصري يف                       

 بالزا دي مـايو بعـد ظهـر يـوم اخلمـيس يف           الواليات املتحدة، إىل املسرية اليت قامت هبا أمهات       
ــديكتاتوري يف      ــام الـ ــرائم النظـ ــدا جبـ ــضاء تنديـ ــحتهن البيـ ــن أوشـ ــن حيملـ بوينـــوس آيـــرس وهـ

ــة حبقــوق العمــال يف    ــتني، وحــىت املظــاهرات املطالب ــار١األرجن مــايو، كانــت احتجاجــات  / أي
 .ريخاملدافعني عن حقوق اإلنسان يف مجيع أحناء العامل عالمات بارزة يف التا

 ليــشكّوكمـا الحظـت املقـررة اخلاصـة يف تقريرهــا األخـري، فـإن احلـق يف االحتجـاج          - ٥
ــام دميقراطــي      ’’ ــشاركة يف أي نظ ــن عناصــر احلــق يف امل ــيا م ــصرا أساس ــسه، (‘‘ عن  املرجــع نف

وتكرر تأكيد هذا األمر يف املبادئ التوجيهية لالحتاد األورويب املتعلقـة باملـدافعني             ). ٥٦ الفقرة
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كـثريا مـا ينطـوي عمـل املـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان                ’’:  بالنص التايل  )١(ق اإلنسان عن حقو 
تنظـر نظـرة   أن ال بيـد أن احلكومـات ينبغـي هلـا     . على انتقاد السياسات واإلجراءات احلكوميـة   

 تواإلجـراءا  اجملال حلرية الفكر وحرية النقاش بشأن الـسياسات        إفساح فمبدأ. سلبية إىل ذلك  
ساســي، وطريقــة جــرى اختبارهــا وجتربتــها لتحــسني مــستوى محايــة حقــوق   احلكوميــة مبــدأ أ

 .‘‘اإلنسان
ــة  ) أ(ومــع تكــرار تأكيــد املــوقفني املبــدئيني ومهــا    - ٦ اإلقــرار باالحتجــاج يف ســياق حري

اعتبـار  ) ب( التجمع السلمي باعتباره حقا كامال ينبغي احترامه ومحايتـه وتعزيـزه وإحقاقـه، و             
ومكونـا للـدميقراطيات، فـإن احلـق يف االحتجـاج يف عالقتـه بأشـطة                هذا احلـق عنـصرا أساسـيا        

 .املدافعني عن حقوق اإلنسان ميكن أن حيلل من جوانب شىت
ن كيـف أن ممارسـة املـدافعني حـق االحتجـاج يزيـد مـن تعزيـز                  ـّيبي‘‘ التعزيز’’فجانب   - ٧

األمهيـة الـيت    ) أ: (لويتناول التحليل من هذا املنظور عناصـر مـن قبيـ          . حقوق اإلنسان ومحايتها  
وتوعيـة  ) ب( تضفيها االحتجاجات على شواغل حقوق اإلنسان والزخم الـذي تعطيـه هلـا؛ و             

الرأي العام اليت تتأتى من خالل االحتجاجات، وكـذا تغـيريات الـرأي العـام الـيت تـنجم عنـها؛               
تلـف  مشاركة خم ) د( دور وسائط اإلعالم يف إعالء صوت احملتجني ونشر شعاراهتم؛ و         ) ج( و

ـــ( قطاعــات اجملتمــع يف االحتجاجــات؛ و   ــل    ) ه ــا االحتجاجــات للتعجي ــيت تتيحه ــة ال اإلمكاني
النجاحات اليت حيققها احملتجون يف بلوغ أهدافهم من حيـث          ) و( بعملييت التغيري واإلصالح؛ و   

إحـــداث التغـــيريات يف التـــشريعات، والـــسياسات، والقـــرارات، واإلجـــراءات، واملواقـــف؛       
جراءات واألنشطة والعمليات اليت تصاحب املظاهرات والـيت هتـدف إىل تعزيـز             نتائج اإل  )ز( و

 .أثر االحتجاجات واالستفادة منها
مظاهر انتـهاك حـق املـدافعني املـشاركني يف املظـاهرات يف             ‘‘ احلماية’’ويتناول جانب    - ٨

 آليـات الرصـد     )ب( األطر القانونية واملؤسسية؛ و   ) أ: (ويعاجل. االحتجاج أو التهديد بانتهاكه   
ة اهلادفــة إىل مالحقــة مــرتكيب املــساءلعمليــات ) ج( الراميــة إىل محايــة احلــق يف االحتجــاج؛ و 

 .االنتهاكات، والتصدي لالنتهاكات، ومنع وقوعها يف املستقبل
ومهـا يكمـالن   . والنهجان كالمها ضروريان لفهم احلق يف االحتجاج من مجيع جوانبه   - ٩

من التمييز بينـهما إال توضـيح االهتمـام اخلـاص الـذي اختـارت               بعضهما البعض وليس الغرض     
 .املمثلة اخلاصة أن توليه هلذا املوضوع

__________ 

، وميكـن االطـالع عليهـا علـى العنـوان          ٥، الفقـرة    ٢٠٠٤يونيـه   /اعتمدها جملس االحتاد األورويب يف حزيـران       )١( 
 .ec.europa.eu/external_relations/human_rights/guidelines/index.htm: االلكتروين التايل
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 ، الــذي حيــدد واليــة املقــرر اخلــاص،     ٢٠٠٠/٦١ويف قــرار جلنــة حقــوق اإلنــسان     - ١٠
 ينبغـي أن تـشمل يف مفهومهـا    )٢(أسندت اللجنة إىل شـاغل هـذه الوظيفـة مهمـة محايـة رئيـسية              

وهلـذا الـسبب، فلـئن كـان        . فعني عن حقوق اإلنسان ومحاية حقهم يف الـدفاع عنـها          محاية املدا 
ــز هــذا احلــق،       ــر يــشري حتمــا إىل بعــض جوانــب احلــق يف االحتجــاج املتــصلة بتعزي هــذا التقري
ويشجع املدافعني، واحلكومات، وأصحاب املصلحة اآلخـرين علـى أن يستكـشفوا هـذا النـهج        

رجـوا مبمارسـات جيـدة ويستخلـصوا دروسـا بـشأن إعمـال              التحليلي متام االستكشاف وأن خي    
 .احلق يف االحتجاج وممارسته، فإنه يركز بصفة رئيسية على عناصر محاية احلق يف االحتجاج

وحيلل الفرع األول من هذا التقريـر اإلطـار القـانوين حلمايـة احلـق يف االحتجـاج علـى                     - ١١
وحيلل الفـرع الثـاين     . وأعمال آليات الرصد  الصعيدين الدويل واإلقليمي، وكذا أحكام القضاء       

أعمال املمثلة اخلاصة يف هذا اجملال، وخباصة الدور الذي تقـوم بـه يف جمـال احلمايـة مـن خـالل                
ــات   ــدمي البالغ ــراءات      . إجــراء تق ــارات إىل اإلج ــر إش ــن التقري ــرع األول م ــضا يف الف ــرد أي وت

ــصالت بــ      ــان ال ــة اخلاصــة لتبي ــيت اختــذهتا املمثل ــات   واملواقــف ال ــة اخلاصــة واآللي ني عمــل املمثل
 .اإلقليمية

 اإلطار القانوين وآليات الرصد - ثانيا 
 

  يف الصكوك الدولية واإلقليميةيف االحتجاجق احل - ألف 
االحتجاج يف االعتراف مبجموعة من احلقوق ومحايتها، وتـشمل         يف  ق  احلل محاية   ثتتم - ١٢

سلمي، وحقـوق نقابـات     التجمـع الـ    وحريـة     اجلمعيـات،  تكـوين حرية التعـبري والـرأي، وحريـة        
 . العمال، مبا يف ذلك احلق يف اإلضراب

 الــوارد يف الفقــرات التجمــعحبريــة  ويكمــل هــذا اجلــزء حتليــل اإلطــار القــانوين املتعلــق   - ١٣
 .  وينبغي قراءته باالقتران معه A/61/312 من الوثيقة ٩١-٧٦
 
 

__________ 

، الفــصل الثــاين، )E/2000/23 (٣، امللحــق رقــم ٢٠٠٠لــس االقتــصادي واالجتمــاعي  الوثــائق الرمسيــة للمج )٢( 
املـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان يف      تقريرا عن حالة    ” على أن يقدم املمثل اخلاص       ٣تنص الفقرة   . الفرع ألف 

 .“مجيع أحناء العامل وعن الوسائل املمكنة لتعزيز محايتهم مبا يتمشى متاما مع اإلعالن
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عــدة صــكوك دوليــة وإقليميــة ذات  يف يبــاحلق يف حريــة التجمــع الــسلم رفاعُتــوقــد  - ١٤
 .)٤(مثله مثل احلق يف حرية التعبري  )٣(طابع ملزم وغري ملزم

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة            ٨وتعترف املادة    - ١٥
باحلق يف اإلضراب، واحلق يف تكـوين نقابـات العمـال واالنـضمام إليهـا وحـق نقابـات العمـال             

 من اتفاقية جملس أوروبا حلماية حقوق اإلنسان واحلريـات          ١١وتعترف املادة   . يف العمل حبرية  
 .األساسية باحلق يف االنضمام إىل نقابات العمال

ويعترب احلق يف اإلضراب نتيجة طبيعيـة متأصـلة للحـق يف التنظـيم الـذي حتميـه اتفاقيـة                     - ١٦
 ومحايــة حــق  تكــوين اجلمعيــاتريــةتعلقــة حب امل)٧٨رقــم  (١٩٧٨ لعــام منظمــة العمــل الدوليــة

تعزيـز املـصاحل    الرامية إىل    نشاطها يف صياغة برامج     التنظيمات العمالية وينبثق عن حق    . التنظيم
 . االقتصادية واالجتماعية ألعضائها والدفاع عنها

اإلضراب معترف به أيضا يف الصكوك اإلقليمية، مبا يف ذلـك ميثـاق البلـدان         يف  ق  احلو - ١٧
، وامليثاق االجتمـاعي األورويب لعـام   )٢٧املادة  (١٩٤٨ألمريكية للضمانات االجتماعية لعام    ا

ــادة  (١٩٦١ ــق     )) ٤ (٦امل ــسان املتعل ــة حلقــوق اإلن ــة األمريكي والربوتوكــول اإلضــايف لالتفاقي
 )).ب) (١ (٨املادة  (١٩٨٨باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام 

 

__________ 

) د (٥املـادة   ) ب( من العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية؛            ٢١املادة  ) أ: (لصعيد الدويل على ا  )٣( 
 مـن اتفاقيـة حقـوق    ١٥املـادة  ) ج(من االتفاقية الدوليـة للقـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز العنـصري؛         ‘ ٩’

 مــن اإلعــالن املتعلــق حبــق ٥دة املــا) هـــ(مــن اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنــسان؛ ) ١ (٢٠املــادة  )د(الطفــل؛ 
ومسؤولية األفراد واجلماعات وهيئات اجملتمع يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية املعتـرف               

 .هبا عاملياً، املعروف بإعالن املدافعني عن حقوق اإلنسان
 مـن  ١٥املـادة  ) ب(وب؛  من امليثـاق األفريقـي حلقـوق اإلنـسان والـشع     ١١املادة  ) أ: (على الصعيد اإلقليمي    

ــسان؛    ــة حلقــوق اإلن ــة األمريكي ــادة ) ج(االتفاقي ــة  ١١امل ــا حلماي ــة جملــس أوروب ــسان   مــن اتفاقي  حقــوق اإلن
 .واحلريات األساسية

ــدويل  )٤(  ــصعيد ال ــى ال ــادة ) أ: (عل ــسياسية؛     ١٩امل ــة وال ــاحلقوق املدني ــدويل اخلــاص ب ــادة ) ب( مــن العهــد ال امل
 مـن اتفاقيـة     ١٢املـادة   ) ج(وليـة للقـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز العنـصري؛               من االتفاقيـة الد   ‘ ٩’ )د( ٥

 من االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين وأفـراد أسـرهم؛                    ١٣املادة  ) د(حقوق الطفل؛   
قوق  من اإلعالن العاملي حل    ١٩املادة  ) و( من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛        ١٢ و   ٧املادتان   )هـ(

 .عالن املدافعني عن حقوق اإلنسانمن إ) ج(و ) ب (٦املادتان ) ز(اإلنسان؛ 
 ١٣املـادة   ) ب( من امليثـاق األفريقـي حلقـوق اإلنـسان والـشعوب؛             ٩املادة  ) أ: (على الصعيد اإلقليمي     

اإلنـسان  قـوق   مـن اتفاقيـة جملـس أوروبـا حلمايـة ح     ١٠املـادة   ) ج(من االتفاقية األمريكيـة حلقـوق اإلنـسان؛         
 .واحلريات األساسية
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 لتجمع على الصعيد الدويل رصد حرية ا - باء 
أساسا رصد تنفيذ احلق يف حريـة التجمـع الـسلمي        اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان    تتوىل - ١٨

مبوجـب  على حنو ما نصت عليـه الـصكوك الدوليـة مـن خـالل نظـام اإلبـالغ للـهيئات املنـشأة                       
ل  طريــق جلنــة حقــوق الطفــل، الــيت شــجعت الــدو أدىنبدرجــة كمــا تتــوىل رصــده معاهــدات 

األطراف يف بضع مناسبات على تيسري ممارسة األطفال حلقوقهم يف حرية التعـبري، مبـا يف ذلـك           
حقهم يف حرية تكوين اجلمعيـات والتجمـع الـسلمي، حـىت يتمكنـوا مـن القيـام حبريـة مبناقـشة                      

واإلعراب عن آرائهـم ووجهـات نظـرهم بـشأهنا          فيها  مجيع املسائل اليت تؤثر عليهم واملشاركة       
 ).٣٤، الفقرة  CRC/C/15/ADD.180 و ٣٩ ، الفقرة  CRC/C/15/Add.252انظر (

للجنــة املعنيــة حبقــوق اإلنــسان   يف املالحظــات اخلتاميــة ددتوتــشبه املــشاكل الــيت حـُـ  - ١٩
ــة التجمــع املــشاكل الــيت     فيمــا ــها املمثلــة اخلاصــة قامــت يتعلــق بتنفيــذ احلــق يف حري يف بتحليل

ــة    تقريرهــا األخــري املقــدم إىل اجلمع  يــة العامــة يف اجلــزء الــذي يــستعرض رســائلها املتــصلة حبري
 ).، اجلزء الثالث، ألف A/61/312( التجمع

وتشمل ثغرات التنفيـذ الـيت حـددهتا اللجنـة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان فيمـا يتعلـق حبريـة                       - ٢٠
 قيــود ال مــربر هلـــا علــى املظـــاهرات؛    ضفـــر) ب(ظــر املظــاهرات؛   ح) أ( :التجمــع مــا يلـــي  

ــى   فــرض )ج( ــا للحــصول عل ــزوم هل ــا يــ  شــروط ال ل ــة التجمــع؛    إذن مم ــع حبري ــى التمت ؤثر عل
ــنح        )د( ــرفض م ــيت ت ــرارات ال ــن يف الق ــصاف للطع ــدام ســبل االنت ــام مبانع ــاهرات؛ إذن للقي ظ
وعــدم امتثــال ) و(االحتجــاز التعــسفي؛ صل إىل  يــعلــى حنــوإلقــاء القــبض علــى احملــتجني  )هـــ(

ــوق اإلنــسان الــ     ــشريعات لقــانون حق ــة التجمــع واحلــق يف      الت ــوق ممارســة حري دويل ألهنــا تع
القدرة الفعلية علـى التمتـع      ب لاالحتجاج وتعاقب عليهما على السواء وألهنا تتخذ إجراءات خت        

ــسلمي؛    ــع ال ــاحلق يف التجم ــاب    ) ز(ب ــة مبكافحــة اإلره ــشريعات متعلق ــاوجــود ت ــهل  اريف تع
 اجملتمـع الـدميقراطي، وال سـيما        باألنشطة املشروعة يف  إىل حد أهنا تضر      “لإلرهاب” فضفاضة

 .املشاركة يف املظاهرات العامة

 يف قرارها املتعلـق بقـضية أويل كيفينمـا ضـد     ،وضحت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان   أو - ٢١
 أن شـرط اإلخطـار املـسبق بتنظـيم مظـاهرة ميكـن أن يتوافـق مـع القيـود املـسموح هبـا                    )٥(فنلندا

ــة يف املــادة   ــسياسية شــرط أن يكــون     مــن العهــد  ٢١املبين ــة وال ــاحلقوق املدني ــدويل اخلــاص ب ال
محايـة الـصحة العامـة أو اآلداب أو محايـة            وأأو الـسالمة العامـة      الـوطين   ألسباب تتعلق بـاألمن     

 ارتـأت اللجنـة املعنيـة حبقـوق          ،ويف قضية أويل كيفينمـا ضـد فنلنـدا        . حقوق وحريات اآلخرين  
__________ 

، اجمللـد الثـاين،   )A/49/40 (٤٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة التاسـعة واألربعـون، امللحـق رقـم     انظر   )٥( 
 .املرفق التاسع، اجلزء نون
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اسـتقبال رئـيس دولـة أجـنيب يقـوم بزيـارة رمسيـة           سـم   موقـع مرا  اإلنسان أن جتمع عدة أفـراد يف        
وبنـاء علـى ذلـك، ال ميكـن اعتبـار تطبيـق القـانون الفنلنـدي                 . ميكن النظر إليه مبثابة مظـاهرة      ال

 مـن  ٢١تطبيق لقيد من القيود املـسموح هبـا مبوجـب املـادة     كاملتعلق باملظاهرات يف هذه احلالة     
ــة املع . العهــد ــارة أخــرى، ارتــأت اللجن ــود علــى    وبعب ــه جيــوز فــرض قي ــة حبقــوق اإلنــسان أن ني

 . ٢١املظاهرات العامة مادام الغرض منها هو محاية مصلحة من املصاحل املبينة يف املادة 
 

احلق يف اإلضراب يف أعمـال الرصـد الـيت تـضطلع هبـا جلنـة احلقـوق االقتـصادية              - جيم 
 واالجتماعية والثقافية

 املتعلقـة   احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة     حددت املالحظات اخلتامية للجنـة   - ٢٢
 ،احلق يف اإلضراب ثغـرات يف التنفيـذ تتـصل بعـدم وفـاء األطـر القانونيـة بااللتزامـات الدوليـة                     ب

 املـوظفني املـدنيني يف       حـق  تقييدات على  وأ وفرض حظر    ،وفرض قيود على احلق يف اإلضراب     
 .اإلضراب

ــا يلــي   وتتعلــق العيــوب املوجــودة يف   - ٢٣ ــاحلق يف اإلضــراب مب  :اإلطــار القــانوين املتعلــق ب
ــن اجلــرائم؛     )أ( ــة م ــار اإلضــراب جرمي ــوانني   ) ب(اعتب عــدم إدراج احلــق يف اإلضــراب يف الق

نـص القـوانني علـى إمكانيـة جلـب          ) د(نع العمـال مـن اإلضـراب؛         مت قواننيوجود  ) ج(احمللية؛  
ــا ) هـــ(مــن حيــل حمــل العمــال املــضربني؛    ت العمــال دون مــربر مــن احلــق يف  حرمــان بعــض فئ

حظــر اإلضــراب ) و(اجلامعــات؛ الكليــات واإلضــراب، مثــل معلمــي املــدارس العامــة وأســاتذة 
ــدنيني؛      ــوظفني املـ ــامني واملـ ــستخدمني العـ ــع املـ ــى مجيـ ــاريف  و) ز(علـ ــود تعـ ــدمات لل”جـ خـ

 .  مفرطة يف عموميتها تؤثر على حق املوظفني املدنيني يف اإلضراب“األساسية

تتراوح األشكال األخرى للقيـود املفروضـة علـى احلـق يف اإلضـراب مـا بـني أعمـال                    و - ٢٤
التخويف وفرض اجلزاءات على من ميارسون احلق يف اإلضراب وفرض شـروط إجرائيـة جتعـل                

 .تهمن الصعب ممارس

اختـــصاص اآلليـــات   :رصـــد احلـــق يف االحتجـــاج علـــى الـــصعيد اإلقليمـــي      - دال 
 هاومواقف اإلقليمية

 
 لجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوبال - ١ 

أشارت اللجنـة األفريقيـة حلقـوق اإلنـسان والـشعوب إىل املظـاهرات العامـة يف ثـالث                    - ٢٥
 .قضايا
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ادعـى املـشتكي، وهـو رئـيس غامبيـا       )٦(جاوارا ضـد غامبيـا  . في قضية السري داودا كف - ٢٦
ض حظــر علــى األحــزاب ر االنقــالب العــسكري الــذي أطــاح حبكومتــه، فُــ عقــبســابقا، أنــه 

ه بــسبب التخطــيط يــالــسياسية وألقــي القــبض علــى عــضو مــستقل مــن أعــضاء الربملــان ومؤيد  
 اللجنــة األفريقيــة أن حظــر األحــزاب الــسياسية يــشكل انتــهاكا حلريــة بينــتو. ملظـاهرة ســلمية 

 .   من امليثاق األفريقي١١التجمع اليت نصت عليها املادة 

 ،)٧(اسـو حلقـوق اإلنـسان والـشعوب ضـد بوركينـا فاسـو             ويف قضية حركـة بوركينـا ف       - ٢٧
ادعت املشتكية أن عدة انتهاكات حلقوق اإلنسان ارتكبت ضد أعضاء حركـة بوركينـا فاسـو            

. خالل إضرابات طالبيـة وأن بـضعة أفـراد كـانوا يف الـشوارع خـالل االحتجاجـات قـد قتلـوا                     
املـواد املتعلقـة حبريـة التجمـع وحريـة           أن الدولـة مل تنتـهك        يفيـد اللجنة األفريقية   قرار  ورغم أن   

الدولـة ضـد    الـذي متارسـه     عنـف   اللالستعمال التعسفي لوسائل    عربت عن أسفها    التعبري، فإهنا أ  
وذكـرت  . املتظاهرين حىت عندما ال تأذن السلطات اإلداريـة املختـصة بتنظـيم هـذه املظـاهرات               

 أدىن حـد مـن الـضرر    اللجنة أنـه علـى الـسلطات العامـة بـذل جهـد لكـي ال تتـسبب سـوى يف           
 .وانتهاك السالمة اجلسدية وأن حتترم األرواح اإلنسانية وتصوهنا

ويف قضية االحتاد الدويل للقلـم ومـشروع احلقـوق الدسـتورية وهيئـة إنترايـت ملناصـرة                   - ٢٨
زعمـت اجلهـات املـشتكية أن        )٨(كني سارو ويوا اإلبـن ومنظمـة احلريـات املدنيـة ضـد نيجرييـا              

مبــا يف ذلــك رئــيس حركــة بقــاء شــعوب أوغــوين، الــذين اعتقلــوا وقــدموا   مئــات األشــخاص، 
 خــالل أعمــال ١٩٩٤مــايو / أيــار٢١اء أوغــوين يف مــللمحاكمــة بتهمــة اغتيــال أربعــة مــن زع

 اإلعـراب شغب اندلعت يف اجتماع عام نظمته احلركة أدينوا وحكـم علـيهم باإلعـدام بـسبب                 
ألفريقيـة بـأن الـضحايا كـان ينـشرون معلومـات        وأقرت اللجنـة ا   . بالطريقة السلمية عن آرائهم   

وآراء عن حقوق الـشعب الـذي يعـيش يف أراضـي أوغـوين املنتجـة للـنفط مـن خـالل التجمـع                        
 وضـمنيا   ١١ و   ١٠الذي نظمتـه حركـة بقـاء شـعوب أوغـوين وبـأن الدولـة انتـهكت املـادتني                    

 . من امليثاق األفريقي٩املادة 
، يف أفريقيـا  حقـوق اإلنـسان     للمدافعني عن   األفريقية   املقررة اخلاصة للجنة     وما برحت  - ٢٩

ــيين  ــين أالب ــة     - ري ــة حلماي ــسو، تتخــذ مواقــف عام ــسان  غان ــدافعني عــن حقــوق اإلن ــذين  امل ال
__________ 

 )٦( Decision of 11 May 2000, Thirteenth Annual Activity Report of the African Commission on Human and 
Peoples’ Rights 1999-2000 AGH/222(XXXVI), communication Nos. 147/95 and 149/96, available at 

www.achpr.org. 
 )٧( Fourteenth Annual Activity Report of the African Commission on Human and Peoples’ Rights 2000-2001 

AHG/229(XXXVII), communication No. 204/97, available at www.achpr.org. 
 )٨( Decision of 31 October 1998, First Annual Activity Report of the African Commission on Human and 

Peoples’ Rights 1989-1988 AHG/215 (XXXV), communication Nos. 137/94, 139/94, 154/96 and 161/97. 
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 ١٨ومن األمثلـة احلديثـة علـى ذلـك البيـان الـصحفي الـصادر يف              .  يف االحتجاجات  يشاركون
سو عن قلقهـا إزاء أعمـال العنـف         غان - ت فيه السيدة أالبيين   ب الذي أعر  ٢٠٠٧يونيه  /حزيران

 عدد من عـضوات منظمـة صـحوة نـساء زمبـابوي يف سـياق                اليت تعرض هلا  واملضايقة املزعومة   
 لبــدء محلتــهن ٢٠٠٧يونيــه / حزيــران٦املــسرية الــسلمية الــصامتة الــيت نظمنــها يف بوالوايــو يف 

ب بتفريـق   فقامـت شـرطة مكافحـة الـشغ       . “شر خطوات إلنشاء زمبابوي اجلديـدة     ع”املسماة  
 عــن حقــوق اإلنــسان، واعتقــل بعــضهن اتربت بعــض املــدافعاملـسرية باســتخدام العنــف؛ وضـُـ 

 . الحق من االستعانة مبحاموحرمن يف وقت

 املمثلــة اخلاصــة مــرارا وتكــرارا فيمــا يتعلــق بادعــاءات املــضايقة وانتــهاكات توتــدخل - ٣٠
هـذه املنظمـة نفـسها      نتميـات إىل    امل عن حقوق اإلنسان     اتحقوق اإلنسان املرتكبة ضد املدافع    

ع و ســتة نــداءات عاجلــة تفيــد بوقــ    وجهــت ، ٢٠٠٣ومنــذ عــام  . مــن منظمــات زمبــابوي  
 .متها منظمة صحوة نساء زمبابويانتهاكات مزعومة خالل االحتجاجات اليت نظ

ورغم أنه من املفيد النظر إىل الكيفية اليت تتكامل هبا إجـراءات املمثلـة اخلاصـة لألمـني              - ٣١
الــذين  عــن حقــوق اإلنــسان نيام واملقــررة اخلاصــة للجنــة األفريقيــة يف جمــال محايــة املــدافع  العــ

 يف املظــاهرات، فــإن املمثلــة اخلاصــة مازالــت قلقــة إزاء حالــة املــدافعني عــن حقــوق  يــشاركون
، ألن الرسائل والبيانات املتكـررة الـصادرة عـن    النساء منهماإلنسان يف زمبابوي، مبا يف ذلك،       

خلـبريتني علـى الـسواء تـشري إىل وجـود منـط يف مـضايقة املـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان                        هاتني ا 
  املتعلـق بزمبـابوي املقـدم إىل       املـوازي تقريـر   الويـزعم   .  على مدى األعوام القليلة املاضـية      استمر

 مناسـبة  ٢٠اللجنة األفريقية أن عـضوات منظمـة صـحوة نـساء زمبـابوي اعـتقلن يف أكثـر مـن              
 .)٩( بسبب املشاركة يف مظاهرات سلمية٢٠٠٧ و ٢٠٠٣بني عامي  ما

 احلق يف االحتجاج يف منظومة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان - ٢ 
اقترح املقرر اخلاص حلرية التعبري بلجنة حقوق اإلنسان للبلـدان األمريكيـة، يف تقريـره                - ٣٢

.  املظـاهرات العامـة  ، مبادئ توجيهية بشأن تفـسري القيـود املفروضـة علـى         ٢٠٠٥السنوي لعام   
ــنظم        ــة يف الـ ــة حيويـ ــة اجتماعيـ ــاهر ذو أمهيـ ــى أن التظـ ــة علـ ــادئ التوجيهيـ ــذه املبـ ــشدد هـ وتـ

ــ ــا      . ةالدميقراطي ــاره مرادف ــأن احلــق يف التجمــع والتظــاهر ال ميكــن اعتب ــدفع املقــرر اخلــاص ب وي
داري ونظـر املقـرر يف النظـام التـشريعي واإل         . لإلخالل باألمن العام بغرض تقييده بـصفته تلـك        

__________ 

 صــحوة نــساء زمبــابوي، علــى ســبيل املثــال، بــسبب التظــاهر ضــد زيــادة رســوم    اعتقلــت عــضوات منظمــة )٩( 
أمـاكن عامـة؛ ويف اليـوم الـدويل للمـرأة؛ وبـسبب توزيـع الزهـور يف يـوم عيـد احلـب؛                         املدارس؛ والـصالة يف     

 Zimbabwe: Human rights on crisis, Shadow : انظـر . اجلهـات  وبسبب املـشاركة يف مـسرية ترعاهـا إحـدى     

report to the African Commission on Human and People's Rights, May 2007, pp. 40-41. 
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للمظاهرات العامة، واتفق مع املوقف الذي اختذته اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف قـضية أويل               
وحــذر املقـرر اخلــاص، يف معــرض  . كيفنمـا ضــد فنلنـدا فيمــا يتعلـق باشــتراط اإلخطــار املـسبق    

يف وتـرد  . تناوله ملسألة فـرض عقوبـات جنائيـة يف حالـة التظـاهر، مـن اآلثـار الترهيبيـة للتجـرمي           
ختام املبـادئ التوجيهيـة بعـض االعتبـارات املتعلقـة بـالقيود الـيت يفرضـها ضـباط الـشرطة عنـد                       

 .)١٠(ممارستهم لسلطاهتم
وكررت جلنة حقوق اإلنسان للبلدان األمريكية املبـادئ الـواردة يف املبـادئ التوجيهيـة           - ٣٣

. )١١( األمـريكتني   عـن وضـع املـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان يف             ٢٠٠٦الواردة يف تقريرها لعام     
وشــددت جلنــة البلــدان األمريكيــة يف تقريرهــا علــى أن املــشاركة الــسياسية واالجتماعيــة عــن    

وشـددت علـى أن     . احلياة الدميقراطيـة يف اجملتمعـات     اسم لتوطيد   طريق املظاهرات العامة أمر ح    
تمـع،  للمجذات أمهيـة شـديدة      هذه املشاركة، بوصفها ممارسـة حلريـة التعـبري وحريـة التجمـع،              

وتـرى جلنـة    . ض أي قيـود علـى هـذا احلـق         فريترك للدولة سوى هامش ضيق جدا لتربير         ال مبا
ــة عــدم اســتخدام القــوة يف  إداريــة البلــدان األمريكيــة أن علــى الــدول أن تــضع ضــوابط    لكفال

تـــدابري ُتعتمـــد  العامـــة، إال يف حـــاالت الـــضرورة، وأن اتمواجهـــة االحتجاجـــات واملظـــاهر
 .)١٢(استخدام القوة ومنعها والتحقيق فيهاساءة حاالت إتبع يف لتخطيط إجراءات ت

 
 احلق يف االحتجاج يف منظومة حقوق اإلنسان األوروبية - ٣ 

أصدر مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقـوق اإلنـسان التـابع ملنظمـة األمـن والتعـاون                 - ٣٤
ــشور   ــؤخرا منـ ــا مـ ــع الـــسلمي  ”يف أوروبـ ــة التجمـ ــة حلريـ ــادئ التوجيهيـ ــه إىل )١٣(“املبـ  املوجـ

ويـورد هـذا    . لتنفيـذ ااملسؤولني عن صياغة التشريعات، واملسؤولني عن تنفيذها واملتأثرين هبـذا           
واجــب الدولــة يف و) ب(عقــد التجمعــات؛ افتــراض حتبيــذ ) أ: (املنــشور ســتة مبــادئ إرشــادية

عـدم  ) و(سن اإلدارة؛ و   حُـ و) هــ (التناسـب؛   و) د(الشرعية؛  و) ج(محاية التجمعات السلمية؛    
وُيــدرج املنــشور، ضــمن الفئــات الــواردة يف إطــار مبــدأ عــدم التمييــز، املــدافعني عــن    . التمييــز

 . من إعالن املدافعني عن حقوق اإلنسان٥حقوق اإلنسان مع التذكري باملادة 

__________ 

 )١٠( Inter-American Commission on Human Rights, Report of the Office of the Special Rapporteur for 

freedom of expression, 2006, pp. 140-145. 
 )١١( Inter-American Commission on Human Rights, Report on the situation of human rights defenders in the 

Americas, OEA/Ser.L/V/II.124, Doc, 5rev.1, 7March 2006, paras. 52-68. 
 .٦٨املرجع نفسه، الفقرة  )١٢( 
 )١٣( OSCE/ODHIR, Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly, Warsaw, 2007. .  ع علـى  وميكـن االطـال

 .www.osce.org/odihr/item_11_23835.htmlاملنشور بزيارة املوقع 
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وقــد جتمعــت لــدى احملكمــة األوروبيــة حلقــوق اإلنــسان التابعــة جمللــس أوروبــا بعــض     - ٣٥
 مـــن اتفاقيـــة محايـــة حقـــوق اإلنـــسان واحلريـــات  ١١تعلقـــة باملـــادة القـــضائية املاالجتـــهادات 

 .وتتضمن الفقرات التالية سردا ألهم األحكام الصادرة يف هذا اجملال. األساسية
 نظمـت الرابطـة مقدمـة       ،)١٤(ضد النمسا “ املدافعون عن احلياة  األطباء  ”يف قضية منرب     - ٣٦

 تــرفض تــوفري احلمايــة للمتظــاهرين ويف حــني أن الــشرطة مل. الطلــب مظــاهرة ضــد اإلجهــاض
 مـن تعطيـل   نيمنـاوئ ين ظاهرتبأنه سيكون من املستحيل منع أي م       منظمي املظاهرة    فإهنا أبلغت 
بـني اجملمـوعتني    ، مت الفـصل     وبفـضل وجـود قـوات الـشرطة       . بالفعـل وهو مـا حـدث      مسريهتم،  

خطـــرة وســـارت املظـــاهرة حـــسب     صـــدامات  ى تفـــادي حـــدوث أي   تـــسنّ املتعارضـــتني و 
 . خمطط هلا حىت هنايتها هو ما
ورأت احملكمــة األوروبيــة أن أي مظــاهرة قــد تــؤدي إىل انزعــاج أو اســتياء أشــخاص    - ٣٧

بيـــد أن . حيملــون أفكــارا أو دعـــاوى مناهــضة لتلــك الـــيت تــسعى املظــاهرة إىل التـــرويج هلــا       
ــن     ــوا م ــشاركني جيــب أن يتمكن ــام مبامل ــف     القي ــن تعرضــهم ألي عن ــاهرهتم دون اخلــوف م ظ

مـن  أخـرى  عـة  افمـن شـأن هـذا اخلـوف أن يـردع أي رابطـة أو مج      . دي من قبل غرمائهم  جس
مــن اإلعــراب عــن آرائهــا علــى حنــو صــريح بــشأن قــضايا  ، أومــشتركةدعــم أفكــار أو مــصاحل 
 ات ال جيـوز أن ميتـد احلـق يف تنظـيم املظـاهر             ،ففـي النظـام الـدميقراطي     . خالفية تؤثر يف اجملتمـع    

 .ة احلق يف التظاهركبح ممارسليشمل املضادة 
ــة أيــضا    - ٣٨ ــة   إوأشــارت احملكمــة األوروبي ــة والفعلي ــة التجمــع الــسلمي احلقيقي ىل أن حري
حكـام حريــة التجمــع  ألفاالمتثــال . جيـوز أن تقتــصر علـى جمــرد التـزام الدولــة بعــدم التـدخل     ال

ام أن االلتـز  كـذلك   فـضال عـن ذلـك، أوضـحت اللجنـة           . السلمي تترتب عليه التزامات إجيابيـة     
وهلـذا فقـد أُعتـرب أن      . اإلجيايب يف احلالة املذكورة هو التـزام باختـاذ تـدابري ولـيس بتحقيـق نتـائج                

 .قولة واملالئمةعختفق يف اختاذ التدابري امل السلطات النمساوية مل
 الـيت  ،)١٥(يف قـضية أولينغـر ضـد النمـسا        منهاجها الفكـري    احملكمة األوروبية   طورت  و - ٣٩

 عن حزب اخلـضر، الـسلطات بأنـه سـينظم اجتماعـا      ب، وهو عضو برملاين  أبلغ فيها مقدم الطل   
لستة أشخاص تقريبا يف مقربة سالزبورج إلحياء ذكرى اليهود الذي قتلوا أثناء احلرب العامليـة               

وكـان مـن املتوقـع أن يتـزامن االجتمـاع مـع          . الثانية، وذلك عـن طريـق محـل رسـائل تذكاريـة           

__________ 

ميكـن االطـالع علـى هـذا احلكـم          . ١٩٨٨يونيـه   / حزيران ٢١؛ احلكم الصادر يف     ١٠١٢٦/٨٢الطلب رقم    )١٤( 
 .www.echr.coe.intواألحكام التالية يف قاعدة بيانات احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، يف املوقع 

 .٢٠٠٠يونيه / حزيران١٩، احلكم الصادر يف ٧٦٩٠٠/٠١الطلب رقم  )١٥( 
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 نلتخليـد ذكـرى اجلنـود النـازيني الـذي         ) الفرقـة الرابعـة   رفـاق   (“ ٤كومرادشب  ”جتمع منظمة   
 .ومل يصرح ملقدم الطلب بعقد اجتماعه. قتلوا يف احلرب العاملية الثانية

. ورأت احملكمة أن لب القضية يكمـن يف حتقيـق التـوازن العـادل بـني حقـني متنافـسني                 - ٤٠
سلمي ينطـوي علـى التزامـات       وأعادت إىل األذهان أن االمتثال للحكم املتصل حبرية التجمع ال         

فالدولة ملزمة من جانب باالمتناع عن املساس بـاحلق         . ةالدولجانب  إجيابية وأخرى سلبية من     
ــها     ميتــد ليف التجمــع، والــذي  ــستاء من يــشمل أيــضا احلــق يف تنظــيم مظــاهرة قــد يتــضايق أو ي

وإذا . ويج هلـا  أشخاص حيملون أفكارا أو دعاوى مناوئة لتلك الـيت يـسعى املتظـاهرون إىل التـر               
ــاء   أي كــان مــن شــأن احتمــال حــدوث    تــوتر أو نقــاش حمتــدم بــني جمموعــات متــضادة يف أثن

وجهــات نظــر تلقــي حرمــان اجملتمــع مــن فرصــة إمكانيــة املظــاهرة أن يــربر إلغاءهــا فهــذا يعــين 
  من اجلانب اآلخر، قد تضطر الدولة إىل اختـاذ تـدابري إجيابيـة حلمايـة املظـاهرات                 هبيد أن . خمتلفة

 .ضادةاملظاهرات املاملشروعة من 
. تناسـب مـع اهلـدف املنـشود       ال ي ورأت احملكمة أن منع عقد االجتماع يف هذه احلالـة            - ٤١

اسـتخدام  وخـون   كـانوا يت  و .مـن املـشاركني   فحـسب   فمقدم الطلـب كـان يتوقـع عـددا صـغريا            
لقائلــة بــأن ومل تقتنــع احملكمــة حبجــة احلكومــة ا . رائهــمآ للتعــبري عــن ةوســائل ســلمية وصــامت 

م حريـة مقـدّ  حيفـظ  السماح بتنظيم االجتماعني مع اختاذ إجراءات وقائية مل يكن خيـارا ناجعـا             
.  يف الوقــت نفــسهار املقــربةلطلــب يف التجمــع مــع تــوفري قــدر كــاف مــن احلمايــة حلقــوق زوّ ا

م الطلـب، مل تعـط      ورأت احملكمة أن السلطات، بفرضها حظرا غـري مـشروط علـى جتمـع مقـدّ               
 يذكر ملصلحة مقدم الطلب يف عقد اجتماعه واإلعراب عن احتجاجـه، وهـي بالتـايل                أي وزن 

 . أخفقت يف حتقيق توازن عادل بني املصلحتني املتنافستني
 عقــد عــدد مــن احلركــات املطالبــة باالســتقالل      )١٦(ويف قــضية إيــزالن ضــد فرنــسا    - ٤٢

 مـن حمكمـة بإدانـة ثالثـة     حتجاج على قرارات صادرة  الوالنقابات يف غوادلوب مظاهرة عامة ل     
 مت تـشويه بعـض املبـاين        ،ويف أثنـاء املظـاهرة    . ناشطني بتهمة إحلاق الضرر اجلنائي باملباين العامة      

تب عليهـا مهنتـه واجلهـة الـيت     م الطلب، حيمل الفتة كُ    وكان أحد املتظاهرين، وهو مقدّ    . العامة
 هاحملكمــة األوروبيــة يف هــذورأت . ينتـسب إليهــا، فــتم التعــرف عليـه وتوقيفــه بنــاء علــى ذلـك   

 . مساسا مبمارسة مقدم الطلب حلريته يف التجمع السلمياحلالة 
ــا   - ٤٣ ــا أومتــان ضــد تركي ــة قــضية اإلخطــار   ،)١٧(ويف قــضية أوي  تناولــت احملكمــة األوروبي

كيفنمـا  يل  وأقوق اإلنـسان يف قـضية       املعنية حب لجنة  الومتاشيا مع موقف    . املسبق عن املظاهرات  
__________ 

 .١٩٩١أبريل / نيسان٢٦، احلكم الصادر يف ١١٨٠٠/٨٥الطلب رقم  )١٦( 
 .٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٥، احلكم الصادر يف ٤٥٥٢/٠١الطلب رقم  )١٧( 
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 )١٨(املذكورة أعاله، ومـع رأي املفوضـية األوروبيـة للدميقراطيـة مـن خـالل القـانون                 اضد فنلند 
رأت احملكمة أن إقامة نظام اإلخطار املسبق عن التجمعات السلمية ال ينطوي بالـضرورة علـى      

عقـد  ع اشـتراط اإلخطـار املـسبق قيـودا غـري مباشـرة علـى        ضانتهاك لـذلك احلـق، شـريطة أال يـ       
 .جتمعات سلمية

 نظـم  ،هو عـضو يف الرابطـة التركيـة حلقـوق اإلنـسان      وم الطلب يف هذه القضية،      مقّدف - ٤٤
ــسرية  ــدان يف اســطنبول  م ــى  يف مي ــا عل ــشاء  احتجاج ــة  خطــط إن وقامــت . “و”ســجون الفئ

شــرط اإلخطــار مل يــتم اســتيفاء و. الــشرطة بتفريــق املظــاهرة مــستخدمة الغــاز املــسيل للــدموع 
بيـد أن احملكمـة أشـارت إىل أن         . االحتجاج غري شرعي   أن   األوروبيةاعتربت احملكمة   و ،املسبق

ورأت احملكمة أنـه لـيس هنـاك مـا يـشري إىل       . عدم شرعية احلالة ال يسوغ انتهاك حرية التجمع       
وكـان مـن    . ، باسـتثناء التعطيـل احملتمـل حلركـة املـرور          اجلمـاهري أن التجمع شـكل خطـرا علـى         

 ضـالعني يف أعمـال عنـف فمـن املهـم أن تبـدي               غـري تظـاهرون   رأي احملكمة أيـضا أنـه مـا دام امل         
وتبعـا لـذلك، اعتـربت احملكمـة أن      . قدرا من التسامح جتاه التجمعات السلمية     العامة  السلطات  

 .لنظامالتدخل القوي لقوات الشرطة كان غري متناسب وغري ضروري ملنع حدوث إخالل با
لـدى احلكومـة التركيـة بغيـة        ومن املهم مالحظة أن املمثلة اخلاصة دأبت على التدخل           - ٤٥

املــزاعم املتعلقــة حبــدوث مــضايقات وانتــهاكات متنوعــة حبــق أعــضاء مــن    إىل توجيــه انتباههــا 
للقـضية الـيت أصـدرت      بعيـد   الرابطة التركية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك حالة مشاهبة إىل حـد             

ــة يف تعــرض أحــد أعــضاء الرابطــة لال      ــة حكمــا، املتمثل ــاء  فيهــا احملكمــة األوروبي عتقــال يف أثن
املناهـضة  الرابطـة   فيمـا زعـم أنـه مـرتبط حبمـالت           املنظمـة،   مظاهرة وقيام الشرطة مبدامهة مباين      

 إىل ٢٠٠١ويف الفتــرة مــن  . )٣٦٤، الفقــرة E/CN.4/2002/206انظــر  (“و”لــسجون الفئــة  
 بعثت املمثلة اخلاصة بثماين رسائل بشأن مزاعم حبـدوث انتـهاكات يف حـق مـدافعني                ،٢٠٠٣

 .“و”ن حقوق اإلنسان شاركوا يف احتجاجات ضد سجون الفئة ع
، مل ُيـصرح بـالتجمع ملقـدمي الطلـب،          )١٩(ويف قضية باكوفسكي وآخرون ضد بولندا      - ٤٦

وهم أعضاء يف منظمات غري حكومية ناشطة، ضمن أشـياء أخـرى، يف جمـال مكافحـة التمييـز                   
. املظــاهرات يف موعــدها احملــددقامــت  ،وعلــى الــرغم مــن ذلــك . القــائم علــى امليــول اجلنــسية 

ــراض الــشرعية، وأن هــذا         ــات مل تــتم يف إطــار افت ــة األوروبيــة أن هــذه التجمع ورأت احملكم
__________ 

 هـي اهليئـة     ،ت اسـم مفوضـية البندقيـة      املعروفـة أكثـر حتـ      لدميقراطيـة مـن خـالل القـانون،       لاملفوضية األوروبيـة     )١٨( 
، قامـت بـدور رائـد       ١٩٩٠واملفوضـية، الـيت أنـشئت عـام         . االستشارية جمللس أوروبـا يف املـسائل الدسـتورية        

ــا مــستقال معــاً وقــد أصــبحت املفوضــية جم . اعتمــاد دســاتري تــستند إىل اإلرث الدســتوري األورويب  يف فكري
 . به دوليامعترفاً

 .٢٠٠٧مايو / أيار٣، احلكم الصادر يف ١٥٤٣/٠٦الطلب رقم  )١٩( 
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وأشـارت احملكمـة    . لممارسة الفعالة حلرية التجمع دون عوائق     لعنصرا حيويا   يشكل  االفتراض  
ــشاركني      ــة املـ ــور مهـ ــى فتـ ــساعد علـ ــن أن يـ ــن املمكـ ــان مـ ــاء اإلذن كـ  يف إىل أن رفـــض إعطـ

ورأت احملكمـة أيـضا أنـه مـن املهـم جـدا يف أي جمتمـع دميقراطـي احتـرام التعدديـة                . التجمعات
فالدميقراطية ال تعين فقط أن رأي األغلبية جيب أن يكـون هـو      . والتحلي بسعة األفق والتسامح   

ت، ، بل تعين أيضا أنه جيب حتقيق توازن يكفل معاملة عادلة والئقة لألقليـا              دائما الرأي السائد 
فالدولـة يف نظـر احملكمـة هـي الـضامن النـهائي ملبـدأ               . لبـة غوحيول دون سـوء اسـتخدام موقـع ال        

ــة التمتــع الفعلــي بــاحلقوق     ـــزامات إجيابيــة تقــضي بكفال . التعدديــة، وهــو دور تترتــب عليــه الت
وتكتسي هـذه االلتــزامات أمهيـة خاصـة بالنـسبة لألشـخاص الـذين ال حتظـى آراؤهـم بـالقبول                     

 .للتعرض لإليذاءأكثر  بسبب قابليتهم ،جملتمع، أو الذين ينتمون إىل األقلياتعلى صعيد ا
وقبل إصدار احملكمة األوروبية حكمها يف قضية باسكوفسكي وآخـرون ضـد بولنـدا،              - ٤٧

 بثالث رسـائل حلكومـة بولنـدا تتعلـق بـاحلظر            ٢٠٠٦ و   ٢٠٠٥بعثت املمثلة اخلاصة يف عامي      
املــضايقات والتهديــدات املوجهــة ضــد املتظــاهرين املطــالبني   املفــروض علــى مــسرية املــساواة و 

جنـسيا يف بوزنـان،     سحاقيات واللواطيني ومشتهي اجلنـسني واملتحـولني        باملساواة يف احلقوق لل   
 وحتث احلكومة على اختاذ التدابري الالزمة حلمايـة املـشاركني يف مـسرية املـساواة يف كراكـوف                 

 ٥٦٠، الفقرات   A/HRC/4/37/Add.1وانظر   (.)٤٣٢ ، الفقرة E/CN.4/2006/95/Add.1انظر  (
 فاملزاعم حبدوث أعمال عنف يف حميط مـسرية املـساواة يف بوزنـان          .)٥٦٦ و   ٥٦٤ و   ٥٦٣و  

تؤكــد موقــف احملكمــة األوروبيــة القاضــي بــأن رفــض مــنح التــصريح بتنظــيم املــسرية أدى           
ــن    إىل ــشاركني م ــان امل ــن   احلحرم ــهجوم والتحــرش م ــة وإىل تعرضــهم لل ــاهرين  ماي ــل املتظ  ِقب

 .املناوئني هلم
إىل حكومـة االحتـاد الروسـي والتفيـا        رسـالتني    بعثت املمثلـة اخلاصـة ب      ٢٠٠٦ويف عام    - ٤٨

املقامــة يف إطــار محــالت    “ ريات االعتــزاز مــس ”بــشأن احلظــر واملــضايقات املفروضــة علــى     
ــدفاعا ــوق   ل ــسني   عــن حق ــشتهي اجلن ــواطيني وم ــسحاقيات والل ــسيا ال انظــر ( .واملتحــولني جن

A/HRC/4/37/Add.1 ٥٨٣ و ٥٦٨ و ٤٠٣ و ٤٠٢، الفقرات.( 
وتــشري هاتــان الرســالتان إىل منــط مــن التعــصب والعنــف الــسائدين يف أوروبــا الــشرقية  - ٤٩

وأكد مفوض حقـوق اإلنـسان جمللـس    . ضد املدافعني العاملني يف جمال حقوق الفئات املذكورة  
فقـد أشـار   . )٢٠(٢٠٠٧مـايو  / أيـار ١٦صادرة يف  وجهـة النظـر الـ     يف  د هذه النـزعة    وأوروبا وج 

 وموســكو، وتــالينني ،املقــرر إىل احلظــر املفــروض علــى مــسريات االعتــزاز للمثلــيني يف شــيزيناو
وحث املقرر احلكومات على اختاذ مواقف أكثر صرامة جتاه املسؤولني الـذين يتخـذون              . وريفا

__________ 

 ./Viewpoints/07/0516_en.aspwww.coe.int/commissionerميكن االطالع عليه يف املوقع اإللكتروين  )٢٠( 
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ناصـبهم  لسياسيني الذين يـستخدمون م    ، وجتاه ا  ظاهراتقرارات خمالفة للقانون حبظرهم هذه امل     
احلكومـات إىل   أيـضا   ودعـا املقـرر     . لنشر رؤى متحاملة ضد أشخاص بـسبب ميـوهلم اجلنـسية          

واملتحــولني الــسحاقيات واللــواطيني ومــشتهي اجلنــسني معاملــة املنظمــات املدافعــة عــن حقــوق 
 .ري احلكوميةجنسيا بذات القدر من االحترام الذي يتوقع أن تعامل به سائر املنظمات غ

ــة         - ٥٠ ــسلطات احمللي ــؤمتر ال ــاج، اعتمــد م ــثري لالنزع ــنمط امل ــذا ال ــالقلق إزاء ه ــشعوره ب ول
ــا مــؤخرا توصــية بــضرورة محايــة حريــة التعــبري والتجمــع هلــذه      واإلقليميــة التــابع جمللــس أوروب

 .)٢١(الفئات
 حلمايـة  وتشعر املمثلة اخلاصة بارتياح حلدوث بعض التحسن يف جمـال جهـود الـشرطة            - ٥١

واملتحـــولني جنـــسيا الـــيت نظمـــت يف  الـــسحاقيات واللـــواطيني ومـــشتهي اجلنـــسني  مـــسريات 
 مــن اعتــداءات  ٢٠٠٧يونيــه /مــايو وحزيــران /بوخارســت ووارســو وريفــا يف شــهري أيــار    

بيد أهنـا تـشعر بـالقلق بـسبب حـاالت احلظـر واالعتـداء               . )٢٢(ضنيعارومضايقات املتظاهرين امل  
 حـدثت يف مـدن أوروبـا الـشرقية األخـرى خـالل مـسريات هـذه                وسائر أشكال التعـصب الـيت     

 .٢٠٠٧يونيه /مايو وحزيران/الفئات يف شهري أيار
 

مـداخالت املمثلـة    : املدافعون عـن حقـوق اإلنـسان واحلـق يف االحتجـاج            - الثاث 
 اخلاصة ومواقفها

 االجتاهات الرئيسية - ألف 
مــن أصــل مــا )  يف املائــة١٣( رســالة ٢٠٠، تنــاول زهــاء ٢٠٠٦ و٢٠٠١بــني عــامي  - ٥٢

 رســالة أرســـلتها املمثلـــة اخلاصــة، احلـــق يف االحتجــاج يف ســـياق حريـــة    ١ ٥٠٠يربــو علـــى  
كمــا هــو مــبني يف   )٢٣( بلــدا٥٤ وأُرســلت رســائل بــشأن احلــق يف االحتجــاج إىل . االجتمــاع

__________ 

حاقيات واللــواطيني للــسحريــة التجمــع والتعــبري   ”بــشأن ) ٢٠٠٧ (٢٣٠والقــرار ) ٢٠٠٧ (٢١١التوصــية  )٢١( 
 .“واملتحولني جنسياومشتهي اجلنسني 

 .٢٠٠٧يوليه /حقوق اإلنسان أوال، مذكرة عن احلق يف االحتجاج حمالة لعناية املمثلة اخلاصة، متوز )٢٢( 
 مجهوريـة (االحتاد الروسي وإثيوبيا وأذربيجان واألرجنتني وإسرائيل وإكوادور وإندونيسيا وأوزبكستان وإيران            )٢٣( 

وباكــستان والبحــرين والربازيــل وبــنغالديش وبولنــدا وبوليفيــا وبــريو وبــيالروس وتايلنــد وتركيــا ) اإلســالمية -
وتشاد وتونس وجامايكا واجلزائر واجلمهورية العربية السورية ومجهورية كوريا ومجهورية الكونغو الدميقراطيـة    

وفييـت نـام    ) البوليفارية - مجهورية(وفرتويال  وزمبابوي والسودان وشيلي والصني وغامبيا وغواتيماال والفلبني        
وقريغيزستان والكرسي الرسويل وكمبوديا وكوبـا وكـوت ديفـوار وكولومبيـا وكينيـا والتفيـا وماليزيـا ومـصر                    
واملغرب واملكسيك وملديف واململكة العربية الـسعودية وموريتانيـا وميامنـار ونيبـال واهلنـد والواليـات املتحـدة                   

 .األمريكية
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ريقيـة  املخطط أدنـاه، وقـد أُرسـل معظـم هـذه الرسـائل إىل البلـدان اآلسـيوية تلتـها البلـدان األف                      
 .بيةوبلدان يف األمريكيتني فالدول العربية إىل البلدان األور مث
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وكررت املمثلـة اخلاصـة التأكيـد علـى التحـذير املوجـه يف تقـارير سـابقة مـن أن عـدد                        - ٥٣
االنتـــهاكات، وتـــرية احلـــاالت املعروضـــة عليهـــا مـــن بعـــض البلـــدان قـــد ال يعـــرب دائمـــا عـــن  

قص أو نـدرة احلـاالت مـن البلـدان األخـرى علـى أهنـا تعكـس حالـة مـن              ميكن اعتبار ن   ال كما
 .الرضا
. وأُرســلت معظــم الرســائل باالشــتراك مــع املقــرر اخلــاص املعــين حبريــة الــرأي والتعــبري  - ٥٤

 .وهذا ما يظهر كيف أن احلق يف االحتجاج يستلزم كالً من حرية التعبري وحرية االجتماع
اليات املتعلقة بـاإلجراءات اخلاصـة إىل املمثلـة اخلاصـة يف            وانضم مكلفون آخرون بالو    - ٥٥

: مـــثال( طبيعـــة االنتـــهاكات املزعومـــة )أ(:  حـــسب مـــا يلـــيرســائلها بـــشأن االحتجاجـــات، 
ــائرة، إخل      ــة اجلـ ــسفي واحملاكمـ ــاز التعـ ــوجزة واالحتجـ ــإجراءات مـ ــدام بـ ــذيب، واإلعـ ؛ .)التعـ

ــة لالحتجاجــات    )ب( ــثال(اجلماعــات املنظم ــش : م ــساء وال  اجملــاالت )ج(؛ )عوب األصــليةالن
استقالل السلطة القـضائية، أو املطالبـات البيئيـة املتـصلة بـاحلق          : مثال(املواضيعية لالحتجاجات   
 ).يف الغذاء أو السكن الالئق

وباإلضافة إىل مراعاة هذا التحليل للرسائل، فإنه يراعـي النـشرات الـصحفية والتقـارير           - ٥٦
 .فيها التقارير عن الزيارات القطريةالسابقة للممثلة اخلاصة، مبا 

األمريكتين; %18

أفريقيا; %20

آسيا; %41

الدول العربية; 11%أوروبا; %10

أوروبا آسيا أفریقيا األمریكتين الدول العربية
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ويف حــني اســتند تقريــر العــام املاضــي عــن حريــة االجتمــاع إىل حتديــد وحتليــل فئــات     - ٥٧
انتــهاكات حقــوق اإلنــسان الــيت يعــاين منــها املــدافعون عــن حقــوق اإلنــسان يف ســياق حريــة    

، “وعـات احملـتجني   جمم” )أ(: االجتماع، يربز هذا التقرير عنصر االحتجاج عرب حتديد ما يلـي          
املدافعات عن حقوق اإلنسان، والناشطون مـن الطـالب، والنقـابيون، واملـدافعون الـذين               : مثال

؛ املتحـــولني جنـــسيااجلنـــسني والـــسحاقيات واللـــواطيني ومـــشتهي يعملـــون يف جمـــال حقـــوق 
حركـة مناهـضة العوملـة، واملظـاهرات املتـصلة          :  لالحتجـاج، مـثال    “اجملاالت املواضـيعية  ” )ب(
االنتخابات، واملظاهرات الـسلمية، واالحتجاجـات املتـصلة باملطالبـات بـاحلقوق يف األراضـي               ب

ويسلط التحليل الـضوء أيـضا علـى الـدور الـذي يـضطلع بـه مراقبـو حقـوق           . واملطالبات البيئية 
 .اإلنسان والصحفيون يف توثيق املظاهرات وما يواجهونه من خماطر وانتهاكات

 الرسائل بشأن احلق يف االحتجاج بناء على الفئـات سـالفة الـذكر،             وهلذا فقد مت حتليل    - ٥٨
حتديد االجتاهات الرئيسية السائدة على النطـاق العـاملي لالحتجاجـات الـيت جتـري يف                يتيح  ا  ممو

ومع ذلك، تشري معظم الرسائل املتعلقة باملظاهرات إىل مـزاعم بانتـهاكات وقعـت              . أيامنا هذه 
االحتجاجات املتصلة حبالـة معينـة علـى الـصعيد الـوطين ال تقـع بالـضرورة أو ال تقـع                     يف سياق   

وانـصب االهتمـام يف هـذه االحتجاجـات علـى           . بكاملها ضمن الفئات املستعملة هلذا التحليـل      
ــل  ــسائل مثـ ــئني     : مـ ــع الالجـ ــضائية، ووضـ ــسلطة القـ ــتقالل الـ ــتورية، واسـ ــالحات الدسـ اإلصـ

وق الطفـل، وحـاالت التعـذيب، واإلفـالت مـن العقـاب،            واألشخاص املـشردين داخليـا، وحقـ      
واختفــاء األشــخاص، والتــضامن مــع املــدافعني عــن حقــوق اإلنــسان احملتجــزين، واالحتفــاالت  

 .حبقوق اإلنسان
 املدافعات عن حقوق اإلنسان اللوايت يشتركن يف مظاهرات - باء 

تواجــه ”: مــا يلــي) ٧٢ة الفقــرA/61/312(األخــري كتبــت املمثلــة اخلاصــة يف تقريرهــا   - ٥٩
املدافعات عن حقوق اإلنسان يف كـثري مـن األحيـان خمـاطر أكثـر لـدى مـشاركتهن يف أنـشطة                      
عامة مجاعية بسبب التصورات اخلاصة بالدور التقليدي للمـرأة يف بعـض اجملتمعـات، فيـضحني                

 ).٧٢، الفقرة A/61/312(“ مستهدفات من جانب جهات من غري الدول
ــذ عــام   - ٦٠ ــة اخلاصــة  ٢٠٠١ومن ــدان ١٧، أرســلت املمثل ــسعة بل ــق  )٢٤( رســالة إىل ت تتعل

وأُرســل حــوايل ثلــث هــذه  . حبــاالت مــدافعات عــن حقــوق اإلنــسان اشــتركن يف مظــاهرات   
إىل حكومة زمبابوي تتعلـق باملـضايقات واالنتـهاكات الـيت تـؤثر علـى               ) ست رسائل (الرسائل  

 .ه املشار إليها أعال“نساء زمبابويصحوة ”عضوات منظمة 
__________ 

ــران   أ )٢٤(  ــسيا وأوزبكــستان وإي ــة(ذربيجــان وإندوني ــا   ) اإلســالمية - مجهوري ــابوي وكولومبي ــشاد وزمب ــا وت وتركي
 .واململكة العربية السعودية
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وانــصب االهتمــام يف االحتجاجــات الــيت نظمتــها املــدافعات املــشار إليهــا يف هــذه          - ٦١
 رسالة، على املدافعات املنتظمات يف مجاعـات أو رابطـات بـصفتهن     ١٧الرسائل البالغ عددها    

ــسان، وكــذا احملتجــات     ونــساء  ــسية حلقــوق اإلن ــة باملــسائل الرئي يــشتركن يف املظــاهرات املعني
وخـري مثـال علـى ذلـك        .  للمرأة يري والتقدم يف جمال محاية وتعزيز حقوق اإلنسان       للمطالبة بالتغ 

مـثال  (املـرأة   ، اليت تتظاهر عضواهتا بشأن كل من حقـوق          “نساء زمبابوي صحوة  ”هو منظمة   
 .وكذا الشواغل األخرى حلقوق اإلنسان) املظاهرات احتفاال بذكرى اليوم الدويل للمرأة

حقوق اإلنسان ضد مسائل مثل العنف الـذي ترتكبـه قـوات            واحتجت املدافعات عن     - ٦٢
وانــصب . اتالــشرطة، وعقوبــة اإلعــدام، والتعــذيب، واإلصــالح الــسياسي، وتزويــر االنتخابــ 

 االحتفال بـاليوم الـدويل   )أ(: اهتمام املدافعات يف االحتجاجات اليت نظمنها على األمور التالية 
 إجـراء تغـيريات   )ج(والرجـل؛   املـرأة   يف املعاملـة بـني       املساواة يف األجر واملساواة      )ب(للمرأة؛  

 الشعارات اهلادفة إىل توجيـه      )د(احلقوق وإلغاء األحكام التمييزية؛     املساواة يف   تشريعية لكفالة   
انظـر   (“احقوقهـ املـرأة   أعطـوا   ”مـثال   (انتباه الرأي العام وصانعي القرارات إىل حقـوق النـساء           

A/HRC/4/37/Add.1 ٥٨٦، الفقرة.( 
ــشاركتهن يف        - ٦٣ ــة ملــ ــدافعات نتيجــ ــا املــ ــت هلــ ــيت تعرضــ ــهاكات الــ ــت االنتــ وتراوحــ

االحتجاجات، بني التهديـدات يف أعقـاب املظـاهرات، واالعتقـاالت واسـتعمال القـوة بـشكل                 
إىل املــرأة وانــضم املقــرر اخلــاص املعــين بــالعنف ضــد . مفــرط يف قمــع االجتماعــات واملــسريات

ســائلها عــن املــدافعات عنــدما كانــت املــزاعم تــشري إىل أن  املمثلــة اخلاصــة يف حــوايل نــصف ر 
 .استهداف املدافعات كان بسبب نوع جنسهن

وحيث أن املدافعات عن حقـوق اإلنـسان هـن الراعيـات األساسـيات لألطفـال فكـان                   - ٦٤
وكانـت الـشرطة    . غالبا ما يتعني عليهن اصطحاب أوالدهـن الرضـع واألطفـال إىل املظـاهرات             

ــان  ــدافعات مــع أوالدهــن الرضــع واألطفــال وحتتجــزهم يف ظــروف     يف بعــض األحي  تعتقــل امل
 .)٢٥(الإنسانية

وانصب االهتمـام يف حـوايل ربـع الرسـائل بـشأن املـدافعات، علـى مـزاعم بانتـهاكات             - ٦٥
ومضايقات تعرضـت هلـا املـدافعات ذات صـلة باملظـاهرات الـيت جـرت احتفـاال بـاليوم الـدويل                  

ا مؤشــر يقــرع جــرس اإلنــذار بــشأن مــدى اخلــالف يف مــسألة وهــذ. مــارس/ آذار٨للمــرأة يف 
الذي ما زال يدب يف عدد من البلدان حول العـامل، ومـستوى التعـصب والعنـف                 املرأة  حقوق  

__________ 

 .ذكور آنفامنظمة حقوق اإلنسان أوالً، املرجع امل )٢٥( 
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ضد املدافعات الاليت يعملن يف جمال حقوق اإلنسان، حىت عندما يتظـاهرن يف إطـار مـا أصـبح                   
 . به على الصعيد الدويلاومعترفراسخا  اليعترب اليوم على نطاق واسع احتفا

ويف مثــال آخــر علــى التعاضــد بــني أدوار احلمايــة والرصــد الــيت تــضطلع هبــا اآلليــات     - ٦٦
اإلقليمية واملمثلة اخلاصة، ُوجهـت رسـالة إىل حكومـة كولومبيـا تفيـد بـصدور هتديـدات ضـد                    

 ردهــا وأفــادت احلكومــة يف. املـدافعات ذات صــلة بأنــشطتهن لالحتفـال بــاليوم الــدويل للمـرأة   
على الرسالة أن جلنة حقوق اإلنسان للبلـدان األمريكيـة كانـت حتقـق يف احلادثـة ذاهتـا وأمـرت         

 ٦٨ ، الفقرتــان E/CN.4/2002/106انظــر (باختــاذ تــدابري احتياطيــة لــصاحل عــدد مــن املــدافعات  
 )١١٨ و
 

 االحتجاجات الطالبية -جيم  
 تتعلـق باالحتجاجـات الطالبيـة     رسـائل ١٠، أرسـلت املمثلـة اخلاصـة       ٢٠٠١منذ عام    - ٦٧

.  مجهوريــة إيــران اإلســالمية وماليزيــا عــداوالبلــدان املعنيــة بلــدان أفريقيــة  . )٢٦(إىل ســتة بلــدان
وكانـت الرسـائل بـشأن االحتجاجـات        . وأُرسلت ثالث رسائل إىل السودان وثالث إىل إيران       

 .٢٠٠٤  و٢٠٠٣  و٢٠٠١الطالبية أُرسلت يف أعوام 
ــا - ٦٨ ــة   وانـــصب االهتمـ ــاهرات املتعلقـ ــة علـــى كـــل مـــن املظـ م يف االحتجاجـــات الطالبيـ

ــل رفــض مــنحهم      ــا، مث ــا بأوضــاعهم وحقــوقهم بوصــفهم طالب ــة،  إذن ــشاء احتــادات طالبي إلن
والتأخر يف تلقيهم املنح والقـروض، وكـذا املـسائل الرئيـسية حلقـوق اإلنـسان مثـل التجمعـات                     

حتجاجـات الـيت تنـدد حبـاالت التعـذيب          ضد قوانني الصحافة الـيت حتـد مـن حريـة التعـبري، واال             
واالغتصاب، واالحتفاالت اليت تقام إحيـاء لإلجنـازات يف جمـال حقـوق اإلنـسان، واملظـاهرات        
اليت تنشد اإلفراج عن السجناء الـسياسيني، وتعـديل القـوانني الـيت تتعـدي علـى مظـاهر التمتـع           

 .حبقوق اإلنسان
ــا الناشـــط  - ٦٩ ــراء مـــشاركتهم يف  وتـــشمل االنتـــهاكات الـــيت يعانيهـ ون مـــن الطـــالب جـ

احلـبس االنفـرادي، واسـتعمال القـوة بـشكل          فـضي إىل    املظاهرات، االعتقاالت، اليت عادة ما ت     
 ١٠ويف حالــة املظــاهرة الــيت نظمهــا احتــاد الطــالب الغــامبيني يف  . مفــرط مــن جانــب الــشرطة

انظـر  (ظـاهرا    مت ١٤، أدى استعمال القوة بـشكل مفـرط إىل وفـاة            ٢٠٠٠أبريل  / نيسان ١١ و
E/CN.4/2004/94/Add.3 ١٧٥ الفقرة.( 

وتعــرض الناشــطون مــن الطــالب الــذين اشــتركوا يف االحتجاجــات إىل أعمــال قمــع     - ٧٠
وواقعــة انــضمام املقــرر اخلــاص املعــين مبــسألة التعــذيب إىل . وانتقـام شرســة علــى حنــو اســتثنائي 

__________ 

 .وزمبابوي والسودان وغامبيا وكينيا وماليزيا)  اإلسالمية-مجهورية (إيران  )٢٦( 
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ــة، يــشري إىل   رســائل أرســلتها عــن االحتجا ١٠ مــن أصــل ٩املمثلــة اخلاصــة يف  جــات الطالبي
بـل أن هـذا مـا يـشكل     . الطـالب املـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان     متس وحشية االنتهاكات اليت    

 عامـا؛   ١٨شاغال أكرب بسبب حداثة سن الطالب إذ أن سـنهم ال يتجـاوز يف بعـض احلـاالت                   
وعـالوة علـى ذلـك،    . وحداثة سنهم هذه جتعل من االنتهاكات اليت يتعرضـون هلـا أشـد قـسوة     

الطالب الصغار واليافعون من وسائل، مبا فيها الوسائل االقتـصادية، السـتخدامها            لدى  فإن ما   
البـالغون  لـدى  دون ما  هي  يف الدفاع عن أنفسهم بصفتهم ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان،          

فمثال، مل يتمكن الطالب الذي اعتقلوا خالل إحـدى املظـاهرات الـيت جـرت يف كينيـا،                  . منها
 ).٢٢٧الفقرة , E/CN.4/2002/106انظر (الة لإلفراج عنهم من دفع الكف

 
 املدافعون وحقوق العمال -دال  

ــة اخلاصــة   - ٧١ ــدان رســائل إىل مثــاين ١٠أرســلت املمثل  تتعلــق باالحتجاجــات ذات  )٢٧( بل
ويف التقريـرين عـن بعثتيهـا إىل كولومبيـا ونيجرييـا، تناولـت بـشكل                . الصلة باحلقوق يف العمل   

وأبــدت مالحظــات علــى اســتخدام القــوة مــن   . قــابيني والناشــطني العمــاليني موســع وضــع الن
ــة، واالحتجــازات         ــى االحتجاجــات العمالي ــسيطرة عل ــة يف ال ــن الكولومبي ــوات األم ــب ق جان

). ١١٥، الفقـرة    E/CN.4/2002/106/Add.2انظـر   (التعسفية للنقابيني اليت تقـوم هبـــا الـشـــرطـة          
 بشأن وضع النقابيني يف نيجرييا إىل أن النـشاط النقـايب هـو              وأشارت النتائج اليت خلصت إليها    

عموما أمر غري حمبذ أو عرضة للعقاب من خالل اعتقال املشاركني يف اإلضـرابات أو طـردهم                 
كمــا أن احلــق يف االعتــصام واإلضــراب حتــد منــه تــشريعات  . درجتــهمختفــيض مــن العمــل أو 

، واحملظــورين مــن “أساســيني”ن يعتــربون تقييديــة تقــدم تعريفــا فــضفاضا لفئــات العمــال الــذي 
 ).٧٤ و ٧٠  و٦٦ الفقرات E/CN.4/2006/95/Add.2انظر (املشاركة يف اإلضرابات 

وانــصب االهتمــام يف االحتجاجــات املتعلقــة حبقــوق العمــال املــشار إليهــا يف رســائل      - ٧٢
رويج ملعـايري  التـ  )ب( محالت الدفاع عن حقوق العمال؛     )أ(: املمثلة اخلاصة، على مسائل مثل    

أعــضاء نقابــات العمــال املــشتركني يف  ملناصــرة  االجتماعــات الــسلمية )ج(العمــل األساســية؛ 
االحتجـاج   )هــ ( اإلضـراب مـن أجـل رفـع األجـور؛      )د(االحتجاجات باإلضراب عن الطعام؛    
 املظـاهرات ضـد اإلسـاءات حلقـوق اإلنـسان املتـصلة             )و(ضد انتهاك حقـوق نقابـات العمـال؛         

 . االحتجاج ضد السخرة)ح( االحتجاج ضد ظروف العمل؛ )ز(االقتصادية؛ باألزمات 

__________ 

وباكـــستان واجلزائـــر ومجهوريـــة كوريـــا وزمبـــابوي وغواتيمـــاال وكمبوديـــا  )  اإلســـالمية-مجهوريـــة  (إيـــران )٢٧( 
 .واملكسيك
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وقد وقـع معظـم االنتـهاكات الـيت تعـرض هلـا املـدافعون املـشتركون يف االحتجاجـات                     - ٧٣
بشأن حقوق العمال، قبل املظاهرات وخالهلا وبعدها، ونتيجة الستعمال القوة بـشكل مفـرط              

صــابات يف صــفوف احملــتجني، ووفــاة أحــد     مــن جانــب الــشرطة، الــذي جنــم عنــه وقــوع إ      
 ).٤٣٥ الفقرة ،A/HRC/4/37/Add.1انظر (املتظاهرين يف حالة وحيدة 

وباإلضافة إىل هذه االنتهاكات، أفادت املمثلة اخلاصـة يف رسـائلها بوقـوع انتـهاكات                - ٧٤
وأنواع من االنتقـام أثـرت بـشكل خـاص علـى املـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان احملـتجني بـشأن                   

سائل تتعلق بالعمـل، مثـل الطـرد مـن العمـل املتـصل باملـشاركة يف اإلضـرابات ووضـع أمسـاء                       م
 .أعضاء نقابات العمال على القائمة السوداء

 
 االحتجاج من أجل احلقوق االجتماعية واالقتصادية: احلركة املناهضة للعوملة -هاء  

عامليـة الـذي ُعقـد يف سـياتل     كان من شأن االحتجاج يف مؤمتر القمة ملنظمة التجـارة ال           - ٧٥
 أن لفـت أنظـار وسـائط اإلعـالم          ١٩٩٨نـوفمرب   /بالواليات املتحدة األمريكية يف تشرين الثـاين      

وتـضم هـذه   . أصبح يعرف منـذ ذاك احلـني باسـم احلركـة املناهـضة للعوملـة       والرأي العام إىل ما 
لبيئـة، ووسـطاء لـدى      احلركة ناشطني سياسيني وأعضاء يف النقابـات العماليـة، ومـدافعني عـن ا             

ــا يتظــاهرون ضــد        ــسائية، وفوضــويني، وطالب ــزارعني، ومناصــرين للحركــة الن ــسلطات، وم ال
جمموعة واسعة من املسائل اليت ُتـربط بالعوملـة مـن بـاب التبـسيط، مثـل ازديـاد قـوة الـشركات                      

عي متعددة اجلنسيات، واالتفاقات العامليـة بـشأن النمـو االقتـصادي، وانعـدام الـضمان االجتمـا            
للعمال، واهلندسة البيولوجية للمحاصيل الزراعيـة، وانتـهاكات حقـوق احليـوان، والتواطـؤ مـع              

 .النظم القمعية
وقد ُوصفت احلركة املناهضة للعوملة، على سبيل املثال، بأهنا متعددة األجيـال متعـددة               - ٧٦

. والتظـاهر كمـا ينطبـق هـذا التنـوع علـى طـابع وطبيعـة االحتجـاج                 . الطبقات متعددة املـسائل   
ففــي حــني أن نــسبة كــبرية مــن الناشــطني سياســيا تــشترك يف املــسريات وغريهــا مــن أشــكال     
االحتجاج السلمية، هناك أيضا عناصر جانبية تستخدم أشكاال من التظاهر أكثـر عنفـا، مبـا يف                 

ووجـود العناصـر العنيفـة بـني املتظـاهرين وهـو عـادة مـا تغطيـه وسـائط                    . ذلك إشـعال احلرائـق    
وكـان مـن شـأن هـذا أن ضـاعت رسـالة حقـوق اإلنـسان الـيت حيملـها                     .  على األرجـح   اإلعالم

 .املتظاهرون يف خضم األفعال املثرية والتغطية اإلعالمية
حـدث مـثال، خـالل املظـاهرات املناهـضة للعوملـة الـيت أحاطـت مبـؤمتر القمـة                 وهذا مـا   - ٧٧

ففـي حـني أن األكثريـة       . ٢٠٠١ه  يوليـ /جملموعة الثمانيـة الـذي عقـد يف جنـوة بإيطاليـا يف متـوز              
الساحقة كانت حتتج بطريقة سلمية، انزلقت بعض املظاهرات إىل العنـف الـذي حظـي مبعظـم                 

وحىت هناية مؤمتر القمة املذكور، كانت قد أُصـيبت مئـات األشـخاص،             . انتباه وسائط اإلعالم  
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مـا مل ُيـسمح   واحُتجزت مئات عديدة، فهاجم موظفو إنفـاذ القـانون املتظـاهرين وضـربوهم ك       
ــا والــذهاب إىل جنــوة   برحــت التحقيقــات جاريــة   ومــا. )٢٨(لــبعض املتظــاهرين بــدخول إيطالي

 . للتأكد من املسؤولية عن استعمال القوة املفرطة
وكــان أن بعثــت املمثلــة اخلاصــة برســاالت عديــدة ميكــن الــربط بينــها واالحتجاجــات  - ٧٨

 تلـك الرسـائل باملظـاهرات الـيت جـرت أو الـيت              وتتعلـق . اليت قامت هبا احلركة املناهضة للعوملـة      
كان من املقرر أن جتـري، وذلـك يف سـياق مـؤمتر القمـة للتعـاون االقتـصادي يف آسـيا واحملـيط                      

، أو االجتمــاع الــوزاري ملنظمــة التجــارة    )٢٠٠٣أكتــوبر /بــانكوك، تــشرين األول (اهلــادئ 
ــة،  ــانون األول (العامليـ ــغ، كـ ــغ كونـ ــسمرب /هونـ ــد  ، أو اجتما)٢٠٠٥ديـ ــندوق النقـ ــات صـ عـ
، أو أهنــا كانــت ضــد توقيــع اتفــاق )٢٠٠٦ســبتمرب /ســنغافورة، أيلــول(البنــك الــدويل /الــدويل

 .)٢٩(، يف أمريكا الالتينية)Tratado de Libre Comercio(التجارة احلرة 
 

 االحتجاجات املتصلة باالنتخابات -واو  
ـــ   - ٧٩ ــة بـ ــالة إىل ١٢بعثـــت املمثلـــة اخلاصـ ن احتجاجـــات تتـــصل  بـــشأ)٣٠( بلـــدان٧ رسـ

وتـدعو هـذه االحتجاجـات إىل إجـراء انتخابـات حـرة عادلـة، وتطعـن يف نتـائج                    . باالنتخابات
االنتخابات، وتشجب الترشيح غري النظامي وإجراءات التسجيل غري النظاميـة للمرشـحني، أو             

 .تزعم حدوث انتهاكات لألنظمة االنتخابية
لغــازات املــسيلة للــدموع، والرصاصــات  وقــد اســُتخدمت مــرارا وســائل عنيفــة مثــل ا   - ٨٠

ويف معظـم هـذه   . املعدنية املغطاة باملطـاط، والقنابـل املـسببة للـذهول، لتفريـق هـذه التجمعـات              
وغالبـا  . احلاالت ُزعم أن املدافعني عن احلقوق كـانوا ُيحتجـزون أو يعتقلـون بـشكل عـشوائي          

عــدد كــبري مــن الــذين  مــا كانــت عمليــات االعتقــال مــصحوبة بــالعنف كمــا أُســيئت معاملــة   
ملدافعون عن احلقوق أمام احملكمة أبدا، بل أُطلـق         اويف كثري من هذه احلاالت مل َيمثْل        . اعتقلوا

 . سراحهم بكفالة بعد مرور بعض الوقت، أو احُتجزوا بدون مثوهلم أمام القضاء
 عـن   ٢٠٠٦مـارس   /ففي بيالروس، أسـفرت االحتجاجـات الـيت تلـت انتخابـات آذار             - ٨١
وفــرق أفــراد . االت مجاعيــة ملتظــاهرين مــساملني يــدعون إىل إجــراء انتخابــات حــرة عادلــةاعتقــ

ــف، واحتجــزوا    ــشرطة املظــاهرة بعن ــيهم   ٤٠٠ - ٣٠٠ال ــن القاصــرين  ٤٥ شــخص مبــن ف  م
.  يومــا١٥وقــد ُحكــم علــى بعــض املــدافعني عــن احلقــوق بالــسجن        . مــن الــصحفيني  ٣ و

__________ 

 .http://web.amnesty.org/report2002/evr/italy.open، املتوفر يف موقع الشبكة ٢٠٠٢ هيئة العفو الدولية، تقرير )٢٨( 
 . وكولومبيا،الصنيإندونيسيا، وإكوادور، وتايلند، و:  هذه الرسائل إىل البلدان التاليةتعثُب )٢٩( 
 .وبنغالديش، وبيالروس، وتشاد، وزمبابوي، وقريغيزستان، ونيبالإثيوبيا،  )٣٠( 
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وذكـرت  . وأساءت معاملتـهم عنـد احتجـازهم      القاصرون واآلخرون فقد ضربتهم الشرطة       أما
 شخـصا قـد حوكمـوا علـى عجـل دون أن حيـصلوا علـى حمـام،           ١٥٠يزيـد عـن      التقارير أن ما  

وقـال إن عـدد كـبري مـن         . وأُعرب عـن القلـق الـشديد بـشأن انتـهاك حقهـم يف حماكمـة عادلـة                 
تراكهم يف املتظــاهرين كــانوا مــن الطــالب الــذين ميكــن أن يتعرضــوا للطــرد مــن اجلامعــة الشــ    

 ).٧٤ و ٥٦، الفقرتني A/HRC/C/37/Add.1نظر ا(املظاهرات 
وتعــرب املمثلــة اخلاصــة عــن القلــق ألن فــرض قيــود علــى احلــق يف االحتجــاج بــشأن     - ٨٢

االنتخابــات ميكــن أن يطعــن يف نزاهــة االنتخابــات، األمــر الــذي يــشكل حمــورا أساســيا للــنظم  
تعــبري أساسـي وهــام بالنــسبة لـضمان انتخابــات حــرة   فــالتمتع حبريـة االجتمــاع وال . الدميقراطيـة 

 . عادلة
 املظاهرات من أجل السالم -زاي  

طُبقت القيود املفروضة على حرية التجمع حبرية حلظر التجمعات السلمية مـن أجـل         ” - ٨٣
حقــوق اإلنــسان أو وقفهــا، مــرارا بذريعــة احلفــاظ علــى النظــام العــام، ومعتمــدة بــاطراد علــى   

 ٢٠٠٣، هـذا مـا كتبتـه املمثلـة اخلاصـة يف عـام       “آليات مكافحة اإلرهابتشريعات وحجج و  
)A/58/380   وقد أثَّرت تدابري مكافحة اإلرهاب اليت اسُتخدمت كذريعـة لتقييـد           ). ٢٥، الفقرة

احلــق يف االحتجــاج ويف حريــة التجمــع، بوجــه خــاص، يف املظــاهرات مــن أجــل الــسالم بعــد   
ــة احلك. ٢٠٠١أيلــول ســبتمرب  ١١ ــة   فمراقب ــة بالــسالم واملعادي ومــة ألنــشطة اجلماعــات املنادي

 .)٣١(للحرب ازدادت بشكل هائل، مما أثَّر يف التمتع باحلق يف االحتجاج
بـشأن االدعـاءات املتعلقـة بوقـف        )٣٢(وقد بعثت املمثلة اخلاصة برسـائل إىل سـتة بلـدان           - ٨٤

اهرات جتــري ضــد ويف العديــد مــن هــذه احلــاالت، كانــت املظــ . املظــاهرات الــسلمية بــالعنف
 .احلرب يف العراق وضد القرارات السياسية اليت اختذهتا إدارة الواليات املتحدة

وتشعر املمثلة اخلاصة بالقلق ألن اعتقال احملتجني يف سـياق هـذه املظـاهرات يبـدو أنـه                   - ٨٥
يقوم على أساس انتماء احملتجزين املعـروف أو املزعـوم إىل منظمـات تنتقـد سياسـات احلكومـة                   

 .ليس على أساس البينات الداعمة للتهم اجلنائية اليت وجهت إليهم يف هناية املطافو
 

__________ 

الكالم والتجمـع، رسـالة كـي تنظـر         االحتاد األمريكي للحريات املدنية، قضايا خمتارة للدفاع عن احلق يف حرية             )٣١( 
 .٢٠٠٧يوليه /فيها املمثلة اخلاصة، متوز

 .االحتاد الروسي، وإندونيسيا، وباكستان، والربازيل، ومصر، والواليات املتحدة األمريكية )٣٢( 



A/62/225  
 

07-45724 27 
 

 االحتجاجات املتصلة باحلقوق يف األرض والشكاوى املتعلقة بالبيئة -حاء  
 قـــضية إىل ٢٥ وبعثـــت حبـــوايل )٣٣(أصـــدرت املمثلـــة الشخـــصية نـــشرتني صـــحفيتني  - ٨٦
 اإلنـسان املـشتركني يف االحتجاجـات املتـصلة          ؛ وذلك بشأن املدافعني عن حقـوق      )٣٤(بلدا ١٥

واملناطق املعنية هبـذا النـوع مـن االحتجاجـات     . باحلقوق يف األرض أو الشكاوى املتعلقة بالبيئة  
وكــان أعلــى رقــم لرســائل االحتجاجــات املتــصلة مبــسائل البيئــة  . هــي أمريكــا الالتينيــة وآســيا

 .واحلقوق يف األرض قد أُرسلت إىل الصني والربازيل
وكمـــا أشـــارت املمثلـــة اخلاصـــة يف تقريرهـــا املرفـــوع إىل جملـــس حقـــوق اإلنـــسان،     - ٨٧
ــة هتــم عــددا كــبريا مــن املــدافعني الــذين     ” فاملــسائل املتعلقــة بــاحلق يف األرض واملــوارد الطبيعي

ويف غالب احليان، يسعى هـؤالء الـسكان إىل ضـمان          . ينتمون إىل السكان األصليني واألقليات    
ــتخد  ــم يف اســ ــي    حقهــ ــذه األراضــ ــى هــ ــيش علــ ــم، ويف العــ ــا هلــ ــا ملكــ “ ام أراض يعتربوهنــ

)A/HRC/4/39   والرسـائل املرسـلة تـضمنت حـاالت اعتقـال واحتجـاز وهتديـد،              ). ٤١، الفقرة
ويف بعــض احلــاالت قتــل املــدافعني عــن حقــوق اإلنــسان الــذين حيتجــون بــشأن مــسائل البيئــة    

 .وحقوق األرض
يارهتــا للربازيــل أشــارت إىل أن العنــف املرتكــب ضــد ويف تقريــر املمثلــة اخلاصــة عــن ز - ٨٨

يرتكــب بقــصد معاقبــة الزعمــاء علــى احتجــاجهم ضــد احليــازة غــري    ”املــدافعني عــن احلقــوق  
املــشروعة لألراضــي، أو بــسبب دعمهــم للفقــراء احملــرومني مــن األرض الــذين يــشغلون أرضــا   

 عــن حقــوق اإلنــسان  واملــدافعون). ١٨، الفقــرة A/HRC/4/37/Add.2 (“شــاغرة غــري منتجــة 
الذين يعملون على احلفاظ على البيئة يصبحون أكثر تعرضا لالعتداء بـسبب ُبعـد املنـاطق الـيت                  

فقـد ذكـرت التقـارير أن الكــثري مـن املـدافعني الـذين يـشجبون قطـع األشــجار         . ينـشطون فيهـا  
ى وصيد األمساك على نطاق واسـع بـشكل غـري مـشروع واملـدافعني العـاملني علـى احلفـاظ علـ                     

املوائل الطبيعية للحيوانات الربيـة يف منطقـة األمـازون ويف املنـاطق اجلنوبيـة والـشرقية الـشمالية                   
 ).٢٣ املرجع ذاته، الفقرة(من البلد يواجهون اعتداءات وهتديدات ضد حياهتم 

، بعثت املمثلة اخلاصة بعدة رسـائل إىل حكومـة شـيلي بـشأن زعيمـة                ٢٠٠٤ويف عام    - ٨٩
فقد كانت املدافعة وأفراد أسرهتا ضـحايا االعتـداءات اجلـسدية بـسبب عملـها               . قبيلة مابوتشيه 

يف الــدفاع عــن حقــوق اإلنــسان جملتمعهــا والحتجاجهــا علــى قطــع األشــجار بــشكل غــري           
__________ 

 ونـشرة صـحفية بـشأن الـسد     ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول١٦نشرة صحفية بشأن احلالة يف بوليفيا صادرة يف   )٣٣( 
 .٢٠٠٦أبريل / نيسان١٣ى هنر نارمادا يف اهلند، صادرة يف عل

ــصني،         )٣٤(  ــابوي، وشــيلي، وال ــا، وزمب ــة كوري ــد، ومجهوري ــا، وتايلن ــل، وبوليفي إكــوادور، وباكــستان، والربازي
 .وغواتيماال، وفييت نام، وكمبوديا، وكولومبيا، واملكسيك، واهلند
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، تعرضت زعيمة املابوتشيه للضرب من قبل الشرطة، وكانـت          ٢٠٠٤مايو  /ويف أيار . مشروع
، ُبعثــت ٢٠٠٦أكتــوبر / وتــشرين األولأغــسطس/ويف آب. حــامال، ممــا تــسبب يف إجهاضــها

ــم مبوجــب تــشريعات        ــال ابنــها الــذي اهت ــائل تتعلــق باعتق انظــر  (“مكافحــة اإلرهــاب ”رس
E/CN.4/2005/101/Add.1 ؛ و ١٠٧ و ١٠٥ و ١٠٤، الفقــــــــراتE/CN.4/2006/95/Add.1 ،

ــرات  ــرات A/HRC/4/37/Add.1و : ٧٨-٧٦الفقـــــ ــرتني ١٢٧-١٢٥، الفقـــــ  ١٣٦ والفقـــــ
 ).١٣٧ و

وجتــرمي احلركــات االجتماعيــة الــيت تعمــل يف جمــال احلقــوق املتعلقــة بــاألرض ومــسائل   - ٩٠
أن بـ ”البيئة هو مصدر قلق آخر أشارت إليه املمثلة اخلاصة يف مناسبات سابقة، عنـدما أفـادت           

املزارعني قد تعرضوا للمقاضاة أمام حماكم مكافحة اإلرهاب، الحتجاجهم على حماولة قـوات             
أمـا القرويـون الـذين تظـاهروا ضـد املـشاريع الـضخمة الـيت         . هـم عـن األرض  أمن الدولـة إجالئ  

، الفقـرة   A/58/380(،  “هتدد بيئتهم وسبل معيشتهم فقد اهتموا بالقيام بأنشطة مناهـضة للدولـة           
 ).٤٢-٣٦، الفقرات A/HRC/4/37/Add.2؛ انظر أيضا ٢٥

 رصد املظاهرات واإلبالغ عنها - طاء 
 أن يقدم وصفا نزيها وموضوعيا ملا حيدث، مبا يف ذلـك سـجل              َرْصد التجمعات ميكن   - ٩١

وهــذه مــسامهة قيمــة يف . واقعــي لــسلوك املــشتركني ومــوظفي إنفــاذ القــانون، علــى حــد ســواء
فمجرد وجود راصدين حلقوق اإلنسان خالل املظـاهرات        . التمتع الفعلي حبق التجمع السلمي    

 مــن املهــم الــسماح للمــدافعني عــن  ولــذلك كــان. ميكــن أن مينــع انتــهاكات حقــوق اإلنــسان 
 .)٣٥(حقوق اإلنسان بأن يعملوا حبرية يف إطار حرية التجمع

والتجربــة اإلجيابيــة يف هــذا الــصدد كانــت دور الرصــد الــدقيق الــذي قــام بــه مكتــب     - ٩٢
ــسامية حلقــوق اإلنــسان خــالل احتجاجــات نيــسان    فقــد .  يف نيبــال٢٠٠٦أبريــل /املفوضــة ال

الــذي قامــت بــه مفوضــية حقــوق اإلنــسان كــان أساســيا يف احتــواء   اعُتــرف بــأن دور الرصــد 
انتــهاكات حقــوق اإلنــسان ويف توثيــق مــا حــدث مــن انتــهاكات مــن أجــل األغــراض املتعلقــة  

 .)٣٦(باملساءلة

__________ 

ــن والتعــاون يف أوروبــا    )٣٥(  ــة األم ــوق اإلنــسان،    مكتــب املؤ/منظم املرجــع املــذكور،  ســسات الدميقراطيــة وحق
 .٧٣ الصفحة

احلقـوق الدميقراطيـة واالسـتعمال املفـرط        : أبريـل /مكتب املفوضة السامية حلقوق اإلنـسان، احتجاجـات نيـسان          )٣٦( 
، للقوة، نتائج الرصد والتحقيقات الـيت قامـت هبـا مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان يف نيبـال، كامتانـدو                  

 .٢٠٠٦سبتمرب /أيلول
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والــصحفيون كــذلك هلــم دور هــام يقومــون بــه يف تــوفري تغطيــة مــستقلة للمظــاهرات   - ٩٣
التجمعـات غالبـا مـا تكـون الوسـيلة الوحيـدة            فاالجتماعات واالستعراضات و  . واالحتجاجات

املتــوفرة للــذين ال يــستطيعون الوصــول إىل وســائط اإلعــالم مــن أجــل لفــت نظــر اجلمهــور إىل 
كمــا تقــدم التغطيــة اإلعالميــة عنــصرا هامــا مــن عناصــر املــساءلة ملنظمــي املناســبات   . مظــاملهم

اإلعــالم إمكانيــة الوصــول إىل لــذا، ال بــد أن يتــوفر لوســائل . وللمــسؤولني عــن إنفــاذ القــانون
 .)٣٧(االجتماعات وإىل العمليات اليت تقوم هبا الشرطة لتسهيلها

 نـداء عـاجال بـشأن االنتـهاكات الـيت          ١٧، أرسـلت املمثلـة اخلاصـة        ٢٠٠١ومنذ عـام     - ٩٤
يتعرض هلا املدافعون عن حقوق اإلنسان للتحقيق يف االحتجاجات واملظـاهرات أو توثيقهـا أو          

إذ . )٣٨( بلـدا ١٢وقد صدرت رسائل ونشرات صحفية بشأن قضايا حـدثت يف    . ااإلبالغ عنه 
ــسان والــصحفيني، وتعــرض هــؤالء لالعتقــال،       ــصوير راصــدي حقــوق اإلن صــودرت آالت ت

 .وللتهديد باملوت، ويف بعض احلاالت قُتلوا وهم يقومون بتغطية املظاهرات
األراضي الفلسطينية احملتلـة، أشـارت    ويف تقرير املمثلة اخلاصة عن بعثتها إىل إسرائيل و         - ٩٥

إىل اعتقال الصحفيني الـذين يغطـون االحتجاجـات الـسلمية ضـد انتـهاك حقـوق الفلـسطينيني                   
فقد كان شريط الفيديو الذي سـجله الـصحفيون هامـا يف تـوفري األدلـة           ”. نتيجة تشييد اجلدار  

 ).٥٣، الفقرة A/CN.4/2006/95/Add.3 (“للمحاكم على أن هذه املظاهرات كانت سلمية
 

 استنتاجات وتوصيات - رابعا 
 احلــق يف االحتجــاج هــو حــق كامــل مكتمــل ويــستتبع التمتــع مبجموعــة مــن احلقــوق  - ٩٦

وتـشمل هـذه احلقـوق      . املعترف هبـا دوليـا واملؤكـدة يف إعـالن املـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان                 
ــة التجمــع       ــات، وحري ــساب إىل مجعي ــة االنت ــرأي، وحري ــبري وال ــة التع ــوق  حري ــسلمي، وحق ال

 .النقابات العمالية، مبا فيها احلق يف اإلضراب
ومحاية احلق يف االحتجاج يف إطار حرية التجمع تستتبع التزامات إجيابية وسلبية علـى               - ٩٧

فــااللتزام الــسليب مــن جانــب الدولــة بعــدم التــدخل يف االحتجاجــات الــسلمية مــرتبط  . الــسواء
ــة أصــحاب ا   ــااللتزام اإلجيــايب حبماي ــدما يكــون     ب حلقــوق يف ممارســة هــذا احلــق، وال ســيما عن

األشخاص الذين حيتجون حيملون وجهـات نظـر غـري سـائغة أو مـثرية للجـدل، أو ينتمـون إىل                     

__________ 

ــن والتعــاون يف أوروبــا    )٣٧(  ــة األم ــوق اإلنــسان،     /منظم املرجــع املــذكور،  مكتــب املؤســسات الدميقراطيــة وحق
 .٧٥ الصفحة

إثيوبيــا، وأذربيجــان، وإســرائيل، واألرجنــتني، وباكــستان، وبــنغالديش، وبــيالروس، وزمبــابوي، والــصني،          )٣٨( 
 .ألمريكيةوملديف، ونيبال، والواليات املتحدة ا
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أقليات أو جمموعات أخرى تتعرض لدرجـة أعلـى مـن أخطـار االعتـداء أو التـهجم وغـريه مـن           
 .ضروب التعصب

ة احلـق يف االحتجـاج مـن خـالل تفـسري      وألفراد السلك القـضائي دور خـاص يف محايـ     - ٩٨
وتطبيق القوانني الوطنية اليت تفضي إىل حتقيق احلق يف حرية التجمع، ومن خالل ضـمان عـدم                 
ــوق         ــز حقـ ــبيل تعزيـ ــق يف سـ ــذا احلـ ــتعماهلم هـ ــسان السـ ــوق اإلنـ ــن حقـ ــدافعني عـ ــة املـ معاقبـ

 .ومحايتها اإلنسان
ريــة التجمــع الــسلمي، وحريــة التعــبري،  وباإلضــافة إىل االلتزامــات القانونيــة املتــصلة حب  - ٩٩

وحرية االنتساب إىل مجعيات، وحقوق النقابات العمالية، مبـا فيهـا احلـق يف اإلضـراب، جتـادل         
املمثلة اخلاصة بأن احترام وحتقيق احلق يف االحتجاج يستتبع االلتزام مـن جانـب الـدول باختـاذ                  

 واملوقـف املنفـتح إزاء التعـبري عـن     خطوات متعمدة عملية مـستهدفة إلجيـاد التعدديـة والتـسامح     
 .الرأي اآلخر يف اجملتمع، واحلفاظ على ذلك وتعزيزه

 كمــا ينبغــي للــدول أن تنفــذ مدونــة قواعــد الــسلوك املتعلقــة مبــوظفي إنفــاذ القــانون،   - ١٠٠
سيما فيمـا يتعلـق بالـسيطرة علـى اجلمـاهري واسـتعمال القـوة، وضـمان أن يتـضمن اإلطـار                 وال

ــانوين أحكامــ  ــق        الق ــا يتعل ــساءلتهم، وخباصــة فيم ــوظفني وم ــى امل ــة عل ــن أجــل الرقاب ــة م ا فعال
 .باستجاباهتم ألعمال االحتجاج من قبل اجلمهور

 وينبغــي للــدول، علــى وجــه اخلــصوص، أن تتخــذ تــدابري كافيــة لتــدارك الثغــرات يف    - ١٠١
مت حتليلـها ودور    احلماية املذكورة يف هذا التقرير فيما يتعلق مبختلف أنواع االحتجاجـات الـيت              

 : ولتحقيق هذا ُيوصى باختاذ التدابري التالية. املدافعني عن حقوق اإلنسان فيها
 :فيما يتعلق باملدافعات عن حقوق اإلنسان واملشتركات يف املظاهرات )أ( 
التحقيـــق يف حـــاالت العنـــف، القـــائم علـــى أســـاس جنـــساين واملوجـــه ضـــد   ‘١’ 

دث خــالل املظــاهرات، علــى ســبيل املــدافعات عــن حقــوق اإلنــسان، الــيت حتــ
ومن املهم إعطاء إشارات بعـدم التـسامح بـشأن العنـف            . األولوية، ومقاضاهتا 

وهذا يساعد يف التعجيل بتغيري املواقف والـسلوك      . القائم على أساس جنساين   
 يف قطاعات اجملتمع املعادية حلقوق املرأة؛

ـــ    ‘٢’  ــدابري احلماي ــشأن تـ ــانون بـ ــاذ القـ ــوظفي إنفـ ــدريب مـ ــا  تـ ة الواجـــب اختاذهـ
يتعلـــق باألطفـــال املـــشتركني يف املظـــاهرات مـــع أمهـــاهتم، وتزويـــدهم   فيمـــا

 بالتعليمات الالزمة؛
اختـاذ خطـوات إلجيـاد بيئـة        : فيما يتعلق بالطالب املشتركني يف االحتجاجات      )ب( 

تفضي إىل السماح لألطفال والـشباب بـالتجمع والتعـبري عـن وجهـات نظـرهم بـشأن املـسائل                     
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كمـا أن االحتجاجـات     . تؤثر فيهم وكذلك بشأن مسائل حقـوق اإلنـسان األوسـع نطاقـا            اليت  
الــيت يقــوم هبــا الطــالب هلــا قيمــة تعليميــة عاليــة بــالنظر إىل أهنــا مــن أوىل اخلــربات يف املــشاركة 

وضـمان بيئـة مواتيـة لالحتجاجـات الطالبيــة     . العامـة ويف دفـاع الطـالب عـن حقـوق اإلنـسان      
  فضال عن كونه التزاما قانونيا؛استثمار اجتماعي هو

بشأن أفـراد النقابـات العماليـة، واالحتجاجـات بـشأن حقـوق العمـال واحلـق                )ج( 
 :اإلضراب يف

استعراض التشريعات التقييدية املتعلقة باحلق يف اإلضـراب، مبـا فيهـا األحكـام               ‘١’ 
ذات التعـــاريف الفـــضفاضة جـــدا للخـــدمات األساســـية الـــيت تقيـــد أو متنـــع   

 اب من قبل قطاعات كبرية من موظفي اخلدمة املدنية؛اإلضر
االعتراف بأفراد النقابات العمالية كمـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان ويتمتعـون           ‘٢’ 

 باحلقوق واحلماية املنصوص عليهما يف إعالن املدافعني عن حقوق اإلنسان؛
املظـــاهرات املتعلقـــة حبقـــوق الـــسحاقيات واللـــواطيني ومـــشتهي اجلنـــسني        )د( 

 :املتحولني جنسياو
اختـــاذ التـــدابري الكافيـــة العتبـــار املـــوظفني والـــسلطات مـــسؤولني عـــن اختـــاذ  ‘١’ 

 القرارات غري القانونية اليت حتظر املظاهرات؛
ــا     ‘٢’  ــة املـــشتركني يف استعراضـــات املثلـــيني، قبـــل املـــسرية وخالهلـ ضـــمان محايـ

 وئني؛وبعدها، من أعمال العنف والتعصب من جانب املتظاهرين املنا
تدريب موظفي إنفاذ القانون بشأن الـسلوك املناسـب، وال سـيما فيمـا يتعلـق                 ‘٣’ 

 بتنفيذ مبدأ عدم التمييز واحترام التنوع؛
ــسالم    )هـ(  ــق باملظــاهرات مــن أجــل ال ــشريعات   : فيمــا يتعل ــق ت ضــمان عــدم تطبي

قــة حبقــوق وتــدابري مكافحــة اإلرهــاب علــى املــدافعني عــن حقــوق اإلنــسان ملنــع أعمــاهلم املتعل 
وفيما يتعلق هبذه النقطـة، تؤكـد املمثلـة اخلاصـة التوصـيات الـواردة يف تقريرهـا لعـام                    . اإلنسان
 املقدم إىل اجلمعية العامة عن آثار التشريعات األمنية يف املـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان           ٢٠٠٣

 ؛)٧٤-٧٠، الفقرات A/58/380انظر (
ــه املـــ    ) و(  ــوم بـ ــذي يقـ ــد الـ ــدور الرصـ ــق بـ ــا يتعلـ ــسان  فيمـ ــوق اإلنـ ــن حقـ دافعون عـ

 :والصحفيون خالل املظاهرات
السماح للمدافعني عن حقوق اإلنسان بالعمـل حبريـة يف إطـار حريـة التجمـع             ‘١’ 

 لتمكينهم من أداء دورهم يف الرصد؛
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مـــنح وســـائط اإلعـــالم إمكانيـــة الوصـــول إىل التجمعـــات لتـــسهيل التغطيـــة    ‘٢’ 
اصــة بــأن تغطــي وســائط اإلعــالم     وتوصــي املمثلــة اخل . اإلعالميــة املــستقلة 

جوانب االحتجاج املتعلقة حبقـوق اإلنـسان وأن تلـتمس املعلومـات والتعـاون              
 .الغرض من املدافعني عن حقوق اإلنسان من أجل هذا

 وتــرى املمثلــة اخلاصــة أن التعــبري عــن الــرأي اآلخــر بــشكل ســلمي وبنَّــاء حيــول دون   - ١٠٢
 حقوق اإلنسان يؤدون دورا رئيسيا يف ضـمان التعـبري           فاملدافعون عن . اندالع الصراع والعنف  

وتوصي املمثلة اخلاصـة بـأن تـضفي الـدول الـصبغة            . عن االحتجاج والنقد بطريقة سلمية بنَّاءة     
الشرعية على املدافعني عن حقوق اإلنسان ومتكينهم يف هذا الدور، كما تشجع املـدافعني عـن         

 .حقوق اإلنسان على متلك هذا الدور بشكل كامل
 ودور آليـــات الرصـــد اإلقليمـــي والـــدويل أساســـي مـــن أجـــل إجيـــاد فكـــرة احلـــق يف  - ١٠٣

االحتجاج وفهمه مـن مجيـع جوانبـه وكـذلك مـن أجـل محايـة أصـحاب هـذه احلقـوق، مبـا يف                         
وتـشجع املمثلـة اخلاصـة اآلليـات الدوليـة          . ذلك املدافعون عـن حقـوق اإلنـسان، يف التمتـع هبـا            

 احلق يف االحتجاج وتفـسريه بطريقـة تقدميـة تتجـاوب مـع واقـع          واإلقليمية على مواصلة رصد   
 .الوقت احلاضر

 ويبني التقرير احلايل كيف أن نظم وآليات حقوق اإلنسان الدوليـة واإلقليميـة يكمـل                 - ١٠٤
وتــشجع املمثلــة . ويعــزز بعــضها بعــضا بــشكل متبــادل يف رصــد ومحايــة احلــق يف االحتجــاج   

ــة واإلقلي  ــات الدوليـ ــة اآلليـ ــادة    اخلاصـ ــات لزيـ ــاون بـــني اآلليـ ــادرات التعـ ــز مبـ ــة علـــى تعزيـ ميـ
 .الشامل اإلغناء
 وتوصــي املمثلــة اخلاصــة باســتخدام الــسياقني الــوطين واإلقليمــي للمبــادئ التوجيهيــة    - ١٠٥

مكتــب املؤســسات /املتعلقــة حبريــة التجمــع واملعتمــدة لــدى منظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا 
 .تكيف معهماالدميقراطية وحقوق اإلنسان، وال

 وتعترب املمثلة اخلاصة التوصيات املقدمة يف تقريرها، بشأن حريـة التجمـع فيمـا يتعلـق                 - ١٠٦
، الفقــرات A/61/312انظــر (بأنــشطة املــدافعني عــن حقــوق اإلنــسان، صــحيحة وتؤكــد عليهــا  

١٠١-٩٢.( 
ات  وأخريا، تـشجع املمثلـة اخلاصـة املـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان وغريهـم مـن اجلهـ                     - ١٠٧

من احلـق يف االحتجـاج عـن طريـق          “ التروجيي”الفاعلة املعنية على القيام بسرب كامل للجانب        
فتوثيــق األثــر . مجــع ونــشر اإلجنــازات والــدروس املكتــسبة بــشأن إعمــال احلــق يف االحتجــاج   

اإلجيايب للتعبري عن الرأي اآلخر بشكل سلمي بنَّاء من شأنه التخفيف مـن املواقـف واألوضـاع          
 .ية املتعلقة باحلق يف االحتجاج يف جمتمعاتناالتقييد

 


