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  الدورة الرابعة والستون
  *من جدول األعمال املؤقت) ب (٧١البند 

  مسائــــل: قوق اإلنسان ومحايتهاتعزيز ح
  مبا فــي ذلك النهــجان، ـــــحقــوق اإلنس

  حبقــــوق ع الفعليــالبديلــة لتحسني التمت
        اإلنسان واحلريـــات األساسيــة

  إلنساناملدافعون عن حقوق ا    
  مذكرة من األمني العام    

يتــشرف األمــني العــام بــأن حييــل إىل أعــضاء اجلمعيــة العامــة هــذا التقريــر الــذي قدمتــه    
 املـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان، الـسيدة مارغريـت سـيكاغيا، وفقـا                 الةاملقررة اخلاصة املعنية حب   

  .٦٢/١٥٢لقرار اجلمعية العامة 
  ق اإلنسان املدافعني عن حقولةاتقرير املقررة اخلاصة املعنية حب    

  

  موجز  
ــات        ــة تكــوين اجلمعي ــى احلــق يف حري ــر عل ــىيركــز هــذا التقري  مــضمون احلــق  ، وعل

ويستند التقرير إىل القضايا املتداخلة اليت تناولتها التقارير الـسابقة،          .  على أرض الواقع   إعمالهو
املعنيــة باملــدافعني عــن  العــام لألمــنيالــسابقة  ة اخلاصــةه املمثلــتــمبــا يف ذلــك التقريــر الــذي قدم

 ويتعمـق أكثـر   ،  )A/59/401( يف دورهتا التاسـعة واخلمـسني        ،إىل اجلمعية العامة  حقوق اإلنسان   
  .يف دراستها

 
  

  *  A/64/150. 
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وحتدد مقدمة التقرير دواعي إعادة مناقشة موضوع احلق يف حريـة تكـوين اجلمعيـات                 
  .بعد مرور مخس سنوات على تقدمي التقرير السابق

 األول من التقرير، تقدم املقررة اخلاصة حتليال لإلطار القـانوين حلمايـة احلـق               ويف اجلزء   
ــدويل واإلقليمــي     ــصعيدين ال ــى ال ــات عل ــة تكــوين اجلمعي وتــصف نطــاق هــذا احلــق   . يف حري

  . وحتلل ما يشكل قيودا مسموحا هبا،ومضمونه
 عطــيوت.  وعمــل آليــات الرصــدة القــضائيمــن التقريــر الــسوابق اجلــزء الثــاين فويــص  

 إىل اآلليات الدولية واإلقليميـة معـا، وتـبني كيـف أن             ةقدماملاالت  احلاملقررة اخلاصة أمثلة عن     
وتـساعد القـرارات الـصادرة عـن اللجنـة املعنيـة            . النظم املختلفة تكمـل وتعـزز بعـضها الـبعض         

ن احبقوق اإلنسان واللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان وحمكمة البلـدان األمريكيـة حلقـوق اإلنـس              
ــوق اإل   ــة حلقــ ــة األوروبيــ ــة     واحملكمــ ــق يف حريــ ــضمون احلــ ــاق ومــ ــيح نطــ ــسان يف توضــ نــ

  .اجلمعيات تكوين
 احلـق   عمـال إويف اجلزء الثالث من التقرير، تبني املقررة اخلاصة االجتاهات الرئيسية يف              

تكــوين وتــسجيل مجعيــات حقــوق   ب املرتبطــة مبــا يف ذلــك الــصعوبات  ،يف تكــوين اجلمعيــات
ــسان والع ــا؛ ورفــض       اإلن ــشطة غــري مــرخص هب ــة املفروضــة يف حــال ممارســة أن ــات اجلنائي قوب

ــة   ــة عــن القيــود   . التــسجيل وشــطبه؛ وإجــراءات التــسجيل املعقــدة والطويل وتعطــي أيــضا أمثل
، وعـن اإلشـراف والرصـد احلكـوميني؛          غري احلكومية  الدوليةعلى تسجيل املنظمات    املفروضة  

خـريا، يقـدم التقريـر أمثلـة عـن القيـود املفروضـة علـى                وأ. وعن املـضايقات اإلداريـة والقـضائية      
  . التمويلاحلصول علىسبل 

ــدم توصــيات ملعاجلــة          ــدة ويق ــة عــن املمارســات اجلي ــر أمثل ــسوق التقري ــام، ي ويف اخلت
  .الشواغل والثغرات احملددة

  
  



A/64/226  
 

09-44196 3 
 

  احملتويات
الصفحة  

٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  - أوال   
.اإلطار القانوين وآليات الرصد  -ثانيا    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .٥

٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نطاق حمتوى احلق يف حرية تكوين اجلمعيات  -ألف     
١٠. . . . . . . . . . . . . . . . القيود املسموح هبا على احلق يف حرية تكوين اجلمعيات   - باء     

١١. . . . . . . السوابق القضائية للجنة حقوق اإلنسان ومواقفها واآلليات اإلقليمية حلقوق اإلنسان  - ثالثا   
١١. . . . . . . . . . . . . . ة حقوق اإلنساناحلق يف حرية تكوين اجلمعيات يف عمل جلن  -ألف     
١٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السوابق القضائية للجنة األفريقية حلقوق اإلنسان   - باء     
١٤. . . . . . . . . . . . . . . السوابق القضائية حملكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان  - جيم     
١٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . السوابق القانونية للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان  - دال     

١٧تدخالت املقررة اخلاصة ومواقفها:  حرية تكوين اجلمعياتاملدافعون عن حقوق اإلنسان واحلق يف  - رابعا   
١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االجتاهات الرئيسية  -ألف     
الصعوبات املالزمة لتكوين وتسجيل مجعيات حقوق اإلنسان، والعقوبات اجلنائية على    - باء     

١٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األنشطة غري املسجلة
٢٣. . . . . . . . . . . . . . احلكوميةالقيود املفروضة على تسجيل املنظمات الدولية غري    - يم ج    
٢٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . اإلشراف والرصد احلكوميان: القيود على األنشطة  - دال     
٢٥. . . . . . . . . . . . أسباب وإجراءات حق املنظمات: املضايقات اإلدارية والقضائية  - هاء     
٢٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احلصول على التمويل  - واو     
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  مقدمة  -أوال   
 اجلمعية العامة املقررة اخلاصـة املعنيـة حبالـة املـدافعني عـن              هذا هو ثاين تقرير تقدمه إىل       - ١

 الواليـة املتعلقـة حبالـة املـدافعني عـن حقـوق             تنفيـذ حقوق اإلنسان، وتاسع تقرير يقدم يف إطار        
  .٦٢/١٥٢والتقرير مقدم عمال بقرار اجلمعية العامة . ٢٠٠٠اإلنسان منذ إنشائها يف عام 

ــد اســتعرض جملــس حقــوق اإلنــس    - ٢ ــسابعة يف آذار وق ــه ال ، ٢٠٠٨مــارس /ان، يف دورت
الوالية املتعلقـة حبالـة املـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان، عنـد تعـيني املقـررة اخلاصـة اجلديـدة الـيت                      

  .٢٠٠٨مايو / أيار١ مهامها يف باشرت
، ٢٠٠٤ويأيت هذا التقرير استكماال للتقرير الذي قدمتـه إىل اجلمعيـة العامـة، يف عـام                   - ٣

 جـيالين، املمثلــة اخلاصـة الـسابقة لألمــني العـام املعنيـة حبالــة املـدافعني عـن حقــوق        الـسيدة هينـا  
إنـشاء  ب رتبطـة ويف ذلك التقرير، قدمت املمثلة اخلاصة عرضا مفصال للصعوبات امل         . )١(اإلنسان

 يف إدارة املنظمـات غـري احلكوميـة         قوق اإلنسان؛ وتدقيق سـلطات الـدول      وتسجيل مجعيات ح  
 اإلداريــة والقـضائية وأســباب وإجــراءات حـل اجلمعيــات؛ والقيــود   اتضايقويف أنـشطتها؛ واملــ 

  . املفروضة على التمويل
 منـذ تقـدمي     املاضـية وترى املقررة اخلاصة أن التطورات اليت شـهدهتا الـسنوات اخلمـس               - ٤

تقرير املمثلة اخلاصة السابقة قد تضمنت تغريات كـبرية، سـواء مـن حيـث التـشريعات املتعلقـة                   
 املنظمــات غـري احلكوميــة أو ممارســات الـدول إزاء احلــق يف حريـة تكــوين اجلمعيــات،    بأنـشطة 

  .وهو ما يتطلب املتابعة
كما تود املقررة اخلاصة أن تقـدم حتلـيال لإلطـار القـانوين ذي الـصلة، علـى الـصعيدين           - ٥

ن ويف هـذا الـصدد، يتـضم      . الدويل واإلقليمـي، فيمـا يتعلـق بـاحلق يف حريـة تكـوين اجلمعيـات               
ــصلة        ــق اإلطــار ذي ال ــة يف تطبي ــة واإلقليمي ــات الدولي ــه القــضائي لآللي ــر استعراضــا للفق التقري

  .ن احلق يف حرية تكوين اجلمعياتوحتديد مضمو
وتود املقررة اخلاصة أن تعرب عن بالغ قلقها إزاء التطورات الـيت شـهدهتا التـشريعات                  - ٦

 منـذ   ،فقد شهدت السنوات اخلمس املاضـية     .  بعمل املنظمات غري احلكومية    فيما يتعلق الوطنية  
 عمـل   لتنظـيم  اجتاها متناميا حنو اعتماد قوانني تقييدية        ،نشر التقرير السابق بشأن هذا املوضوع     

 املنظمـات، بـل     تلـك عمل  بث االضطراب يف    املنظمات غري احلكومية، وهي قوانني هتدف إىل        
  . ووقفه متاما يف بعض احلاالت

__________ 
  )١(  A/59/2004.  
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  ين وآليات الرصداإلطار القانو  -ثانياً   
العديــد مــن الــصكوك الدوليــة واإلقليميــة،  يف احلق يف حريــة تكــوين اجلمعيــات بــأُقــر   - ٧

أساســي ألي جمتمــع أمــر ومحايــة احلــق يف حريــة تكــوين اجلمعيــات . امللزمــة منــها وغــري امللزمــة
دميقراطـــــي، ذلـــــك أن هنـــــاك عالقـــــة مباشـــــرة بـــــني الدميقراطيـــــة والتعدديـــــة وحريـــــة         

  .)٢(تاجلمعيا تكوين
ن ألول مـرة علـى الـصعيد الـدويل يف العهـد        وِّاحلق يف حرية تكـوين اجلمعيـات دُ        ومع أن    - ٨

ــة والــسياسية    التــدوين يــستند إىل حــد كــبري إىل  ذلــك، فــإن )٣(الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدني
ــذا اجملــال، وال ســيما     ــسابقة يف ه ــيت  اإلجنــازات ال ــك ال ــتتل ــوق    يفمتثل ــاملي حلق  اإلعــالن الع

  . وخمتلف اتفاقيات منظمة العمل الدولية املعتمدة يف هذا الشأن)٤(اناإلنس
 لكـل شـخص احلـق يف    ه من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان علـى أنـ         ٢٠وتنص املادة     - ٩

حرية االشتراك يف اجلمعيات واجلماعات السلمية؛ وأنه ال جيوز إرغام أحد على االنـضمام إىل               
  . مجعية ما

صــياغة اإلعــالن أن مثــة صــلة وثيقــة بــني حريــة تكــوين اجلمعيــات  طريقــةويتــضح مــن   - ١٠
إال أن اقتراح معاملتهما على حنـو مـشترك يف العهـد الـدويل كـذلك مل يلـق                   . وحرية االجتماع 

 أيـضا   ذلك  ومع ذلك، فهذان احلقان هلما صلة وثيقة ببعضهما البعض، كما يتجلى           .)٥(ترحيبا
  .  أرض الواقعصياغتهما وتطبيقهما علىطريقة من خالل 

  :ما يلي من العهد الدويل على ٢٢وتنص املادة   - ١١
يكون لكل إنسان حق يف حريـة تكـوين اجلمعيـات مـع الغـري واالنتمـاء إليهـا                     - ١”  

  .يوليه حق تكوين النقابات واالنتماء إليها حلماية مصاحله
نون وتقتـضيها   ال جيوز تقييد استعمال هذا احلق بأية قيود غري اليت يقررها القا             - ٢”  

الضرورة يف جمتمع دميقراطي لصيانة األمن القـومي أو الـسالمة العامـة أو النظـام العـام                  
ــاهتم      ــري وحريـ ــوق الغـ ــة حقـ ــة أو حلمايـ ــة أو اآلداب العامـ ــصحة العامـ ــة الـ . أو حلمايـ

__________ 
قـضية غورزليـك    كررت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان تأكيد هذه العالقة يف عدة مناسبات، انظـر مـثال                  )٢(  

  .٨٨  الفقرة،44158/98، رقم )Gorzelik and others v. Poland(وآخرون ضد بولندا 
  . ، املرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠انظر قرار اجلمعية العامة   )٣(  
  ).٣-د( ألف ٢١٧انظر قرار اجلمعية العامة   )٤(  
  )٥(  Manfred Nowak: UN Covenant on Civil and Political Rights, CCPR Commentary P. 496, 2nd revised 

edition (N.P. Engel, 2005) P. 496.  
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تتضمن هذه املادة أي حكم حيول دون فرض القيود القانونيـة الالزمـة علـى أفـراد            وال
  .الشرطة يف استعماهلم هلذا احلقالقوات املسلحة و

ــة منظمــة       - ٣”   ال تتــضمن هــذه املــادة أي حكــم جييــز، للــدول األطــراف يف اتفاقي
 بشأن احلرية النقابيـة ومحايـة حـق التنظـيم النقـايب،             ١٩٤٨العمل الدولية املعقودة عام     

اختــاذ أيــة تــدابري تــشريعية أو تطبيــق القــانون بأيــة طريقــة تكــون خملــة بالــضمانات           
  .“نصوص عليها يف تلك االتفاقيةامل

 .)٥(ريــة تكــوين اجلمعيــات يف منطقــة تقــاطع بــني احلقــوق املدنيــة والــسياسية  قــع حوت  - ١٢
وكالئهـا  لمتـنح احلمايـة مـن التـدخل التعـسفي للدولـة أو              إهنا   حقا مدنيا، ف   باعتبار تلك احلرية  و

، أو يكـون  الغـري ع اخلواص عندما يرغب فرد ما، ألي سبب وأي غرض كان، تكوين مجعية م     
ــ قــامقــد  ــا.  بالفعــلذلكب ــام  إهنــا حقــا سياســيا، ف تلــك احلريــةروباعتب ــه لقي  عنــصر ال غــىن عن

ة الدميقراطية وسريها على حنـو سـليم، ذلـك أنـه ال ميكـن الـدفاع عـن املـصاحل الـسياسية بفعاليـ                       
  .يف إطار مجاعي مع اآلخرين إال
ــادة    - ١٣ ــضمن امل ــدي  ٢٢وت ــصاديا تقلي ــا اقت ــضا حق ــة   أي ــو حري ــات تكــوينا، أال وه  النقاب
 مـن العهـد     ٨ إليهـا تنظمـه املـادة        تمـاء  النقابـات واالن   تكـوين ومـع أن احلـق يف       .  إليهـا  تماءواالن

ــة والثقافيــ   ــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعي ــه مــضمون كــذلك مبوجــب  الــدويل اخلــاص ب ة، فإن
  .)٦(أيضا حق مدين، وذلك للتأكيد على أنه ليس حقا اقتصاديا فحسب، بل هو ٢٢ املادة
باحلريــة النقابيــة  املتعلقــة ٨٧ مــن اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم  ٢وتــنص املــادة   - ١٤

  :حق التنظيم على ما يليومحاية 
للعمال وألصحاب العمـل، دون أي متييـز، احلـق، دون تـرخيص سـابق، يف                ”    

قيـد بلـوائح    تكوين منظمـات خيتاروهنـا، وكـذلك احلـق يف االنـضمام إليهـا، بـشرط الت                
  .“املنظمات هذه

واحلــق يف حريــة تكــوين اجلمعيــات، يف ســياق عمــل املــدافعني عــن حقــوق اإلنــسان،     - ١٥
  :)٧( من اإلعالن املتعلق باملدافعني عن حقوق اإلنسان٥تتضمنه أيضا املادة 

__________ 
  .٤٩٧. املرجع السابق، ص  )٦(  
ــسؤولي    )٧(   ــق حبــق وم ــسان      اإلعــالن املتعل ــوق اإلن ــة حق ــز ومحاي ــات اجملتمــع يف تعزي ــراد واجلماعــات وهيئ ة األف

  ).، املرفق٥٣/١٤٤قرار اجلمعية العامة (واحلريات األساسية املعترف هبا عامليا 



A/64/226  
 

09-44196 7 
 

لغــرض تعزيــز ومحايــة حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية، يكــون لكــل    ”     
  :شتراك مع غريه، على الصعيدين الوطين والدويل، يفشخص احلق، مبفرده وباال

  [...]  
ــا        )ب(   ــضمام إليه ــة أو رابطــات أو مجاعــات واالن ــشكيل منظمــات غــري حكومي ت

  .“واالشتراك فيها
 ١فـالفقرة   . وميكن إجياد صياغات مماثلة يف الصكوك املعتمـدة علـى الـصعيد اإلقليمـي               - ١٦

 مــن امليثــاق ١٠ املــادة  مــن١؛ الفقــرة نــسانقــوق اإل مــن االتفاقيــة األوروبيــة حل١١مــن املــادة 
 ؛نــسان مــن االتفاقيــة األمريكيــة حلقــوق اإل١٦ واملــادة ؛فريقــي حلقــوق اإلنــسان والــشعوباأل

 من امليثاق العريب حلقـوق اإلنـسان تـضمن كلـها احلـق يف حريـة تكـوين اجلمعيـات                     ٢٨واملادة  
  . الغري مع
 االجتماع وتكـوين اجلمعيـات معـا،        يتنسان حري اإلطي االتفاقية األوروبية حلقوق     وتغ  - ١٧

علـى   ١١ مـن املـادة      ١يف الفقـرة    وتـنص   . شأهنا يف ذلك شأن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان        
  : ما يلي

حرية تكوين اجلمعيـات     و ق يف حرية االجتماع السلمي    احليكون لكل إنسان      - ١”  
  . ء إليها حلماية مصاحلهتكوين النقابات واالنتمايف ق احل ، مبا يشملمع الغري

 بأيــة قيــود غــري الــيت يقررهــا القــانون هــذه احلقــوقوال جيــوز تقييــد اســتعمال   - ٢”  
ــصيانة األمــن القــومي أو الــسالمة العامــة     ، وتقتــضيها الــضرورة يف جمتمــع دميقراطــي ل

 أو اآلداب العامة أو حلمايـة حقـوق         ،أو حلماية الصحة العامة   ملنع الفوضى واجلرمية     أو
 هـذه املـادة دون فـرض القيـود القانونيـة الالزمـة علـى أفـراد         حتولوال  . وحرياهتم الغري

  . “هلذه احلقوقموظفي الدولة يف استعماهلم  القوات املسلحة أو أفراد الشرطة أو
علـى  حلقـوق اإلنـسان والـشعوب    امليثـاق األفريقـي     مـن    ١٠ من املادة    ١تنص الفقرة   و  - ١٨
ومع أن الغـرض مـن       .“ين اجلمعيات بشرط االلتزام بالقانون    لكل فرد احلق يف حرية تكو     ”أن  

االتفاقيـة األمريكيـة     مـن    ١٦املـادة   تكوين اجلمعيـات غـري حمـدد يف الـصكوك األخـرى، إال أن               
ن اجلمعيـات مـن أجلـها،       وَّري حصرية بـاألغراض احملتمـل أن تكـ        نسان تشمل قائمة غ   حلقوق اإل 

سية واالقتــصادية واملهنيــة واالجتماعيــة والثقافيــة مثــل األغــراض اإليديولوجيــة والدينيــة والــسيا
  .والرياضية وغريها
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  نطاق وحمتوى احلق يف حرية تكوين اجلمعيات  -ألف   
ُتعّرف احلرية يف تكوين اجلمعيات عموما بأهنا احلق يف تكوين اجلمعيات مع اآلخـرين                - ١٩

ــق مــصلحة مــشتركة  ــسابقة حلقــ  . )٨(لتحقي ــة ال ــة  وعرفــت املفوضــية األوروبي ــسان حري وق اإلن
حرية تكوين اجلمعيات هي قدرة عامـة متاحـة للمـواطنني           : تكوين اجلمعيات على النحو التايل    

. )٩(يف الدخول دون تدخل غري مـربر مـن الدولـة يف مجعيـات مـن أجـل حتقيـق أهـداف خمتلفـة                        
إىل  ال ترمـي     ١١وأوضحت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف سـوابقها القـضائية أن املـادة              

 وتتـابع بـالقول إنـه ولكـي     “صـحبة بعـضهم الـبعض    ”محاية جمرد جتمـع ألشـخاص يرغبـون يف          
يكون للتجمع مجعية فـإن األمـر يتطلـب نوعـا مـن اهليكـل التنظيمـي، حـىت لـو كـان هـيكال                  ما
  .)١٠(رمسي غري
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية قائمـة صـرحية             ٢٢وتتضمن املادة     - ٢٠
وُيفترض أن النطاق الوقائي هلذه املادة هـو        . هداف احملتملة اليت قد تسعى لتحقيقها اجلمعية      باأل

فاجلمعيات الدينية واألحزاب السياسية والشراكات التجارية واالحتادات النقابيـة         . نطاٌق واسع 
كـرة  تتمتع حبماية هذه املادة مثلها مثل املنظمات الثقافية أو منظمات حقـوق اإلنـسان وأنديـة                 

  .)١١(القدم أو احتادات هواة مجع الطوابع الربيدية
 فإهنـا ال حتتـاج إىل اكتـساب شخـصية           ٢٢ولكي ما تقع اجلمعيات ضمن نطاق املادة          - ٢١

إال أنـه مثلمـا ورد سـابقا حيتـاج          . قانونية، فاجلمعيات الفعليـة تتمتـع بالقـدر نفـسه مـن احلمايـة             
  . مع املنظمات الفعليةاألمر إىل وجود نوع من اهليكل التنظيمي حىت

 مـن العهـد الـدويل اخلـاص         ٢٢وتعين حريـة تكـوين اجلمعيـات مبوجـب أحكـام املـادة                - ٢٢
باحلقوق املدنية والسياسية حق الفرد يف تكوين مجعيـة مـع أشـخاص يتفقـون معـه يف الـرأي أو                     

مــاعي ويف الوقــت ذاتــه، تــشمل املــادة أيــضا احلــق اجل  . يف االنــضمام إىل مجعيــة قائمــة بالفعــل 
ولـذلك ال تـستطيع الـدول       . جلمعية قائمة يف القيام بأنشطة لتحقيق مصاحل مشتركة ألعـضائها         

__________ 
  )٨(  S. Joseph, J. Schutz, M. Caslan The International Convenant on Civil and Political Rights: cases, 

materials and commentary, (Oxford University Press, 2000).  
  )٩(  Freedom of Association, Thematic monitoring report presented by the Secretary-General and decisions 

on follow-up action taken by the Committee of Ministers. CM Monitor 2005, volume I final revised, 11 

October, para 1.b.4.  
  .املرجع نفسه  )١٠(  
  )١١(  Manfred Nowak, UN Convenant on Civil and Political Rights, CCPR Commentary, p.497, 2nd revised 

edition (N.P. Engel 2005).  
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ومت التــشديد علــى ذلــك . )١٢(األطــراف حظــر اجلمعيــات أو التــدخل يف تكوينــها أو أنــشطتها 
بشكل أكرب من قبل احملكمة األوروبيـة حلقـوق اإلنـسان عنـدما أعلنـت أن احلـق الـذي تـضمنه                   

كون حقـا نظريـا وومهيـا إىل درجـة كـبرية إذا اقتـصر علـى تكـوين اجلمعيـة نظـرا                        سي ١١املادة  
ويتبع ذلـك أن احلمايـة الـيت توفرهـا          [...]. ألنه السلطات الوطنية ميكنها أن حتل اجلمعية فورا         

  .)١٣( تتوفر للجمعية طوال فترة وجودها١١املادة 
عيات فإن هلـا جانبـا إجيابيـا وآخـر          وجبانب األبعاد الفردية واجلماعية حلرية تكوين اجلم        - ٢٣

 ٢٢فاملـادة   . سلبيا يتمثل يف احلق يف تكـوين اجلمعيـات واحلـق يف عـدم االرتبـاط مـع اآلخـرين                   
تؤكد احلق يف حرية تكوين اجلمعيـات ممـا يعـين أن تكـوين اجلمعيـة واالنـضمام إليهـا جيـب أن             

ى باتفاقـات األبـواب املغلقـة       وبالتايل فإن العضوية القسرية يف اجلمعية ومـا يـسم         . يكون طوعيا 
ويعين ذلـك أيـضا احلريـة يف اختيـار املنظمـات الـيت       . تتعارض مع فكرة حرية تكوين اجلمعيات 

فعندما تكون للبلد منظمةٌ واحدة لتعزيز حقوق اإلنـسان ولكـن هنـاك             . يود املرء االنتماء إليها   
معيـات ال تكـون   شخص ال يتفق مع طرقها وأهدافها فإن حرية ذلـك الـشخص يف تكـوين اجل          

وعلـى العكـس مـن ذلـك،        . قد حتققت ألنه ببساطة مل يكـره علـى االنـضمام إىل تلـك املنظمـة               
 تكفــل أيــضا احلــق يف تكــوين منظمــة ثانيــة حلقــوق اإلنــسان مــع  ٢٢ مــن املــادة ١فــإن الفقــرة 

لــذلك ال تكــون احلالــة الــيت ال تــسمح فيهــا      . )١٤(أشــخاص آخــرين يتفقــون معــه يف الــرأي    
كون منظمة جديـدة علـى أسـاس أن هنالـك منظمـة قائمـة بالفعـل تعمـل يف نفـس                  السلطات بت 

اجملــال متفقــة متامــا مــع هــذا احلــق ويــتعني تربيــر ذلــك علــى أســاس أحــد املــسوغات الــواردة يف 
  .)١٥( من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية٢٢ من املادة ٢الفقرة 
  :ق باملدافعني عن حقوق اإلنسان على ما يلي من اإلعالن املتعل٥وتنص املادة   - ٢٤

لغــرض تعزيــز ومحايــة حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية، يكــون لكــل    ”  
: شــخص احلــق مبفــرده وباالشــتراك مــع غــريه، علــى الــصعيدين الــوطين والــدويل، يف    

تشكيل منظمات غري حكومية أو رابطات أو مجاعات واالنـضمام إليهـا             )ب[....] (
  .“واالشتراك فيها

__________ 
  .٤٩٨املرجع نفسه، صفحة   )١٢(  
  )١٣(  United Communist Party of Turkey and others v. Turkey, No. 19392/92, para 33, European Court of 

Human Rights 1998-I..  
  )١٤(  Manfred Nowak, UN Covenant on Civil and Polictical Rights, CCPR Commentary, p. 500 2nd revised 

edition (N.P. Engle 2005).  
  )١٥(  Right to freedom of association - Human rights defenders briefing paper series, April 2009, 

International Service for Human Rights, part I.  
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وباإلشارة إىل حـق كـل فـرد يف املـشاركة يف املنظمـات غـري احلكوميـة يعـزز اإلعـالن                        - ٢٥
بــشكل أكــرب الُبعــد اجلمــاعي الــضمين للجمعيــات يف أداء أنــشطة لتحقيــق مــصلحة مــشتركة      

  .ألعضائها بعيدا عن التدخل دون املربر من الدولة
  

  معياتالقيود املسموح هبا على احلق يف حرية تكوين اجل  -باء   
إن احلــق يف تكــوين اجلمعيــة لــيس حقــا مطلقــا وإمنــا خيــضع لقيــود كغــريه مــن البنــود      - ٢٦

ــسانية    ــة حلقــوق اإلن ــصكوك اإلقليمي ــالفقرة . األخــرى يف العهــد وال ــادة  ٢ف ــدم ٢٢ مــن امل  تق
فلكــي يكــون أي قيــد علــى احلــق يف . تفــصيال بــشروط هــذه القيــود حــىت تكــون مــسموحا بــه

جيب أن يكـون منـصوصا   ) أ: ( جيب أن يستويف الشروط التالية جمتمعةتكوين اجلمعيات سليما  
ــانون؛   ــه يف الق ــرة       ) ب(علي ــواردة يف الفق ــن أجــل أحــد األغــراض ال ؛ ٢جيــوز فرضــه فقــط م

وميكـن فـرض هـذه    . جيب أن يكون ضروريا يف جمتمع دميقراطـي لتحقيـق هـذه األهـداف              )ج(
 أو النظـام العـام، أو حلمايـة الـصحة العامـة أو              القيود ملصلحة األمن الوطين أو الـسالمة العامـة،        
  .األخالق أو حلماية حقوق وحريات اآلخرين

  
  اإلجراء الذين ينص عليه القانون    

ال يكــون أي قيــد علــى احلــق يف حريــة تكــوين اجلمعيــات جــائزا إال إذا اســتوىف مجيــع   - ٢٧
علـى احلـق يف حريـة        توّضـح أن القيـود       “وفـق مـا يـنص عليـه القـانون         ”فعبـارة   . هذه الشروط 

مـن خـالل قـانون يـسنه     (تكوين اجلمعيات ال تكون صحيحة إال إذا مت فرضها مبوجـب قـانون       
، وال يكــون القيــد جــائزا إذا مت عــن طريــق  )الربملــان أو قاعــدة عرفيــة مماثلــة مــن القــانون العــام 

ون ويبــدو أن مــن املعقــول افتــراض أن التــدخل يكــ  . مرســوم حكــومي أو أوامــر إداريــة مماثلــة 
 فقـط إذا اسـتند إىل أي قـانون أو قاعـدة أو مرسـوم أو أمـر أو         “وفق مـا يـنص عليـه القـانون        ”

وعلى العكـس مـن ذلـك، فـإن أفعـال املـسؤولني             . قرار صادر من هيئة قضائية حسب األصول      
 علـى األقـل     “وفق القانون ” املتجاوزة للسلطة تكون غري مستوفية لشرط صدورها         احلكوميني

  .)١٦(حة نتيجة لذلكإذا كانت غري صحي
  

  أن يكون ضروريا يف جمتمع دميقراطي    
 ممـا يـشري   ،“ضـرورية يف جمتمـع دميقراطـي    ”عالوة على ذلك، جيب أن تكـون القيـود            - ٢٨

إىل أن وجود وعمل عدد من اجلمعيات، مبا فيها تلك اليت تعمل سـلميا لنـشر أفكـار ال تالئـم                     
__________ 

  )١٦(  Leon E. Irish, Karla W. Simon “Freedom of association: - Recent developments regarding the Neglected 

Right”, International Journal of Non-Profit Law, vol. 3, Issue 2, December 2000.  
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ولـذلك فـإن وجـود أي       . اجملتمـع الـدميقراطي   رؤية احلكومة أو أغلبية السكان ميثل أحد أسـس          
تربيــر معقــول وموضــوعي لفــرض قيــد علــى حريــة تكــوين اجلمعيــات ال يكفــي، وجيــب علــى   
الدولة الطرف أن تـبني كـذلك أن حظـر تكـوين اجلمعيـات واحملاكمـة اجلنائيـة لألفـراد بـسبب                      

قـط علـى   عضويتهم يف تلك املنظمـات كـان ضـروريا لتفـادي خطـر حقيقـي ولـيس افتراضـيا ف          
النظــام الــدميقراطي وأن التــدابري األقــل تــدخال مل تكــن كافيــة لتحقيــق ذلــك    األمــن الــوطين أو

  .)١٧(اهلدف
 مبوجـب  “اإلحـراج أو الـصدمة أو اإلزعـاج   ”وتتوفر احلماية لألفكار الـيت تفـضي إىل          - ٢٩

وم بانتقـاد  وبالتايل فإن اجلمعيات اليت تتخذ مواقـف مـثرية للجـدل أو تقـ          . احلق يف حرية التعبري   
ــؤدي إىل    ــة ت ــة بطريق ــاج  ”احلكوم ــصدمة أو اإلزع ــة    “اإلحــراج أو ال ــة التام ــا احلماي ــوفر هل  تت

ويـشكل  . وباختـصار تتمتـع اجلمعيـات، يف الواقـع، باحلريـة الكاملـة يف التعـبري               . مبوجب العهـد  
ويـستدعي مبـدأ التناسـبية أيـضا        . “اجملتمـع الـدميقراطي   ”ذلك جزءا حامسا فيمـا يتطلبـه وجـود          

  .)١٨(حتقيق توازن دقيق بني درجة اإلجراء والسبب احملدد للتدخل
  

  األغراض املشروعة للتدخل    
إن األساس الوحيـد الـذي ميكـن بنـاءا عليـه التـدخل يف حريـة تكـوين اجلمعيـة وميكـن                         - ٣٠

أهــداف ”يــنص عليــه القــانون هــو إذا كــان ذلــك التــدخل يهــدف إىل تعزيــز    تربيــره وفــق مــا
ي أن يكـون ملـصلحة األمـن الـوطين أو الـسالمة العامـة؛ أو النظـام العـام؛                     مما يستدع  “مشروعة

  .)١٩(محاية الصحة العامة أو األخالق؛ أو حلماية حقوق وحريات اآلخرين أو
  

السوابق القـضائية للجنـة حقـوق اإلنـسان ومواقفهـا واآلليـات اإلقليميـة                 -ثالثا   
  حلقوق اإلنسان

   يف عمل جلنة حقوق اإلنسان احلق يف حرية تكوين اجلمعيات  -ألف   
مل تصدر اللجنة تعليقا عاما بعد بشأن حرية تكـوين اجلمعيـات ومل تعـاجل سـوى عـدد         - ٣١

بـل أن تلـك القـرارات تتعلـق يف معظمهـا            . قليل نسبيا مـن هـذه القـضايا يف سـوابقها القـضائية            
لقـضايا احلـق يف   وتناولـت إحـدى ا  . بقضايا ال صلة هلا باملنظمات غـري احلكوميـة أو اجلمعيـات         

__________ 
 .Lee vs. The Republic of Korea, 824 HRC 2005 Report, vol. II, annex V, sect ١١١٩/٢٠٠٢القضية رقـم    )١٧(  

U, paras 7.2-7.3.  
  )١٨(  Manfred Nowak, UN Covenant on Civil and Polictical Rights, CCPR Commentary, p. 505 2nd revised 

edition (N.P. Engle 2005).  
  .٢، الفقرة ٢٢نظر العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، املادة ا  )١٩(  
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ــيمني مــن احلــق يف        ــدي احلــايل للمــوظفني اإلقل ــانون الكن ــا إذا كــان حرمــان الق اإلضــراب وم
وتـرتبط قـضيةٌ أخـرى معروضـة        . )٢٠(اإلضراب يعترب انتهاكا للحق يف حرية تكـوين اجلمعيـات         

على اللجنة بفرض رسوم عضوية سنوية على أحد الفنادق مـن جانـب إحـدى غـرف التجـارة                   
  .)٢١(اإلقليمية

ويف إحدى القضايا ذات الصلة، اّدعـى الـشاكي أن إدانتـه بـسبب عـضويته يف االحتـاد                     - ٣٢
ــة      ــه يف تكــوين اجلمعي ــدا غــري معقــول علــى حريت ــشكّل قي ــة ُي . )٢٢(الكــوري للمجــالس الطالبي

يكون ضـروريا يف    ”واشتملت استنتاجات اللجنة على أفكار قّيمة للغاية فيما يتعلق بشرط أن            
ــات متعــددة يف أي     “يجمتمــع دميقراطــ  ــق بوجــود وعمــل مجعي ــذي ورد ســابقا، وفيمــا يتعل  ال

  .دميقراطي جمتمع
  

  للجنة األفريقية حلقوق اإلنسانئيةالقضاالسوابق   - باء  
لة حريــة تكــوين اجلمعيــات الــيت كــان هلــا دور أ اللجنــة اهتمامــا كــبريا مبــسأولــتلقــد   - ٣٣

للتهديـد مـن    كثريا ما تتعـرض     ا يف أفريقيا واليت     حاسم يف عملية إرساء الدميقراطية اجلارية حالي      
ريـة تكـوين    حل )٢٤(وكرسـت اللجنـة أيـضا أحـد قراراهتـا         . )٢٣(عديـد مـن الـدول األطـراف       قبل ال 

ال جيـوز للـسلطات املختـصة جتـاوز األحكـام الدسـتورية أو النيـل مـن            ”اجلمعيات، معتـربة أنـه      
ال جيوز للسلطات املختـصة يف سـبيل        ” نه وأ )٢٤(“احلقوق اليت كفلها الدستور واملعايري الدولية     

 .)٢٤(“تنظيم استعمال هذا احلق أن تسن أحكاما تقيد ممارسة هذه احلرية

ويف شكوى مقدمة ضد مرسوم صـادر عـن حكومـة نيجرييـا، توصـلت اللجنـة إىل أن          - ٣٤
يجرييـا نقابـة     منحت حكومـة ن    ،ويف املرسوم املعين   .حرية تكوين اجلمعيات قد جرى انتهاكها     

احلكومــة ن ونــص املرســوم علــى أن تعــيِّ) هيئــة احملــامني( هيئــة إداريــة جديــدة ةاحملــامني النيجرييــ
 . عضوا١٢٨عضوا من أعضاء اهليئة البالغ عددهم  ٩٧

__________ 
، املرفـق   ١٩٨٦، تقريـر جلنـة حقـوق اإلنـسان لعـام            وآخرون ضد كندا  . ب. ج،  ١١٨/١٩٨٢القضية رقم     )٢٠(  

  .٤-٦التاسع، الفرع باء، الفقرة 
، اجمللــد الثــاين، ٢٠٠٤سان لعــام ، تقريــر جلنــة حقــوق اإلنــوليــام ضــد النمــسا، ١٠٠٢/٢٠٠١القــضية رقــم   )٢١(  

  .٥-٩ إىل ٣-٩الفرع ثاء، الفقرات من 
، اجمللــد ٢٠٠٥، تقريــر جلنــة حقــوق اإلنــسان لعــام  ضــد مجهوريــة كوريــا،يل، ١١١٩/٢٠٠٢القــضية رقــم   )٢٢(  

  .٣-٢ و ٢-٧الثاين، املرفق اخلامس، القسم شني، الفقرتان 
  )٢٣(  Fatsah Ouguergouz: The African Charter on Human and Peoples’Rights: a comprehensive agenda for 

human dignity and sustainable democracy in Africa (Martinus Nijhoff Publishers 2003).  
  )٢٤(  African Commission on Human and Peoples’ Rights, resolution 5 (XI) 92: Resolution on the right to 

freedom of association (1992)..  
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 :ما يليالحظت اللجنة و  - ٣٥

لقد أعلنت حريـة تكـوين اجلمعيـات بوصـفها حقـا فرديـا وعلـى الدولـة أن                   ”    
وجيـب أن تكـون    .خل يف حريـة تـشكيل اجلمعيـات   متتنع أوال وقبل كل شيء عن التد

يف اجلمعيـات مـن    دون تدخل من الدولة،   هناك دائما قدرة للمواطنني على االشتراك،     
احلـق، ال جيـوز للـسلطات    ذلـك  وفيمـا يتعلـق باسـتخدام     .أجل حتقيق خمتلـف الغايـات   

اوز وال جيوز للـسلطات املختـصة جتـ       .  تلك احلرية  املختصة سن أحكام حتد من ممارسة     
ــها الدســتور و     عــايري املاألحكــام الدســتورية أو النيــل مــن احلقــوق األساســية الــيت كفل

  .)٢٥(“قوق اإلنسان الدوليةالدولية حل
واعتربت أيضا أنه ملا كانت هيئـة احملـامني تقـع حتـت سـيطرة ممثلـي احلكومـة، وتتمتـع                       - ٣٦

عيات فيما يتعلـق بنقابـة   بسلطات تقديرية واسعة، فإهنا تكون قد تدخلت يف حرية تكوين اجلم        
 .ةاحملامني النيجريي

منظمـة احلريـات      تقرير  منذ رسالتها املنشورة يف    ١٠مل تطور اللجنة تفسريها للمادة      و  - ٣٧
وانتـهت إىل أن املـادة قـد جـرى      . ضـد نيجرييـا  ةنقابة احملامني النيجرييقضية املدنية فيما يتعلق ب

وانتـهت اللجنـة يف    .)٢٧( وزامبيا)٢٦(تني ضد نيجرييا أخريني مقدمرسالتنيانتهاكها فيما يتعلق ب
واضحا ضد منظمة حركة بقاء شـعب أوغـوين   يزا قضية نيجرييا إىل أن احلكومة قد أظهرت حت     

 مــن امليثــاق األفريقــي حلقــوق اإلنــسان  ١٠ مــن للمــادة ١يرقــى إىل أن يــشكل انتــهاكا للفقــرة
  .)٢٨(والشعوب

الـشعوب املعنيـة باملـدافعني      ويقيـة حلقـوق اإلنـسان       أكدت املقررة اخلاصة للجنة األفر    و  - ٣٨
حريــة ”غانــسو يف تقريرهــا األخــري علــى أن   - ريــن أالبــيين عــن حقــوق اإلنــسان يف أفريقيــا، 

__________ 
  )٢٥(  Communication 101/93, Civil Liberties Organization in respect of the Nigerian Bar Association v. Nigeria, 

8th Annual Activity Report of the Commission, para. 17 (retrieved from 

http://www1.umn.edu/humanrts/africa/comcases/101-93.html)..  
  )٢٦(  Communications 137/94, 139/94, 154/96 and 161/97, International Pen, Constitutional Rights Project, 

Interights on behalf of Ken Saro-Wiwa Jr. and Civil Liberties Organization v. Nigeria, 12th Annual Activity 

Report of the Commission, 1998/1999, p. 72, para. 108..  
  )٢٧(  Communication 212/98, Amnesty International v. Zambia, 12th Annual Report of the Commission, 

1998/1999, p. 81, para. 49..  
  )٢٨(  Communications 137/94, 139/94, 154/96 and 161/97, International Pen, Constitutional Rights Project, 

Interights on behalf of Ken Saro-Wiwa Jr and Civil Liberties Organization v. Nigeria, 12th Annual Report 

of the Commission, 1998/1999, p72, para108.  
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مـشكلة   ، أمـرا واقعـا حـىت اآلن وتظـل، يف معظـم البلـدان               لألسـف  ن اجلمعيات مل تـصبح    يتكو
توغـو،  وهـذه هـي احلالـة يف         . فعليـا  تنفيـذها بيتصل بترمجتها إىل قانون وما يتـصل         حقيقية فيما 

 .)٢٩(“العديد من البلدان األخرى يف قارتناويف  ،تونسيف أنغوال، وويف 
  

 كمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسانالسوابق القضائية حمل  -جيم   
تناولــت حمكمــة البلــدان األمريكيــة حلقــوق اإلنــسان مــسألة حريــة تكــوين اجلمعيــات      - ٣٩

 مع ذلك، آثار هامـة تتعلـق        ،ضايا املتصلة بأنشطة نقابات العمال، واليت هلا      بصفة رئيسية يف الق   
مـسألة  نظرهتـا   وتناولـت احملكمـة يف أحـدث قـضية           .مبضمون هذا احلق تتجاوز نقابات العمـال      

الــسوابق القــضائية إعــدام أحــد املــدافعني عــن حقــوق اإلنــسان بــإجراءات مــوجزة وأوجــزت    
 .تفاقية األمريكية حلقوق اإلنسانن اال م١٦محكمة فيما يتعلق باملادة لل

يف املـسائل   ” أنه    ضد بنما، جاء يف حكم احملكمة      ريكاردو وآخرين  ‐ بايناويف قضية     - ٤٠
نـشاء  إاملتعلقة بنقابات العمال، تتألف حرية تكوين اجلمعيات بـصفة رئيـسية مـن القـدرة علـى                  

ا وبرنـامج عملـها، دون أي   هيكلها الداخلي وأنـشطته   تشغيل  على  منظمات نقابات العمال، و   
وقـضت احملكمـة    .)٣٠(تدخل من السلطات العامة قد حيد من ممارسة احلق املعين أو حيول دوهنـا        

أيضا أن فصل أعداد كبرية من قادة نقابـة العمـال ومـن العمـال مـن جـراء التوقـف عـن العمـل                
ــستويف الــشرط  ١٩٩٠ ديــسمرب/األول/ كــانون٥الــذي حــدث يف   ــأن يكــو ، ال ي  نالقاضــي ب

 .“ضروريا يف جمتمع دميقراطي

إعـدام قائـد نقابـة    ” ضد بريو، كان من رأي احملكمـة أن        تيكسي ‐ قضية هويلكا ويف    - ٤١
ال يقيد حرية الفرد يف تكوين اجلمعيات فحسب، بـل أيـضا حـق وحريـة مجاعـة                  (...) العمال  

بعـدي  وأسـهبت احملكمـة أيـضا يف شـرح           .)٣١(“، دون خوف   طوعا معينة يف تكوين اجلمعيات   
، حرية تكوين اجلمعيات فيما يتعلق بالعمال ال تتحقـق        ” وقضت بأن  .حرية تكوين اجلمعيات  

، ولكـن بـربط    فحـسب بالتـسليم النظـري بـاحلق يف تكـوين نقابـات العمـال       يف ُبعدها الفردي،    
  احلريـة تلـك مالئمـة ملمارسـة   كـل وسـيلة   ، بـاحلق يف اسـتخدام   منفـص يذلك احلق على حنو ال 

آليــة تتــيح ألعــضاء جتمعــات  حريــة تكــوين اجلمعيــات، يف ُبعــدها االجتمــاعي،  وتــشكِّل(...)
__________ 

غانـسو املقـررة اخلاصـة املعنيـة باملـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان يف                  -  ألبـيين  نتقرير ما بـني الـدورات أعدتـه ريـ           )٢٩(  
  .٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين- ٢٠٠٨مايو /يارأفريقيا أ

  )٣٠(  Case of Baena-Ricardo et al. v. Panama, Judgment of 2 February 2001, of the Inter-American Court of 

Human Rights, para. 156..  
  )٣١(  Case of Huilca-Tecse v. Peru, Judgment of 3 March 2005, of the Inter-American Court of Human Rights, 

para. 69..  
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والحظــت  .)٣٢(“العمــال أو مجاعــاهتم أن حيققــوا ســويا أهــدافا وحيــصلوا علــى مزايــا ألنفــسهم
املمارسة احلرة حلريتـهم يف تكـوين   على البشر قدرة جيب على الدولة كفالة     ” احملكمة أيضا أنه  

وإال فــإن قــدرة األفــراد علــى تنظــيم    العنــف،نــوع مــن رض لاجلمعيــات دون خــوف مــن التعــ 
 .)٣٣(“أنفسهم من أجل محاية مصاحلهم تكون حمدودة

 مجلـة   يف سانتا ضد بريو، تناولت احملكمـة،      - هوزاماين وغارسيا  ‐ كاواسويف قضية     - ٤٢
 علـى  إذ ال يقـع  .١٦املـادة  مبوجـب  جيابية للدولة إلمسائل أخرى، مسألة االلتزامات السلبية وا     

جيابيـة  إ احلد من ممارسة هذا احلق أو عرقلتها فحسب، بـل عليهـا التزامـات                أن متتنع عن  الدول  
  )٣٤(“منع اهلجمات عليه، ومحاية أولئك الذين ميارسونه والتحقيق يف انتهاكاته” من قبيل

ــضية   - ٤٣ ــدوراس  ويف ق ــديز ضــد هن ــضائية  وجــزت احملكمــة   أ،كــاواس فرينان ســوابقها الق
ملتعلقــة بااللتزامــات الــسلبية  وأكــدت آراءهــا الــسابقة ا . حبريــة تكــوين اجلمعيــات يتعلــق  فيمــا
جيابية املنبثقة من احلق يف حرية تكوين اجلمعيات، مبا فيها االلتـزام مبنـع انتـهاكات احلـق يف       واإل

احلــق والتحقيــق يف انتــهاكات لــك حريــة تكــوين اجلمعيــات، ومحايــة أولئــك الــذين ميارســون ذ
على الدول واجب توفري الوسائل الالزمـة  ” املبدأ القائل بأن ت احملكمة أيضاوأرس . احلقلكذ

 م إن تعرضــوا للتهديــدلــتمكني املــدافعني عــن حقــوق اإلنــسان مــن القيــام بأنــشطتهم؛ ومحايتــه
تجنب اهلجمات على حياهتم أو سـالمتهم؛ واالمتنـاع عـن وضـع العراقيـل يف طـريقهم حبيـث                   ل

 التحقيـق اجلـاد واملتـسم بالكفـاءة يف أي انتـهاكات ترتكـب               تزيد من صعوبة عملـهم، وإجـراء      
وشـــددت احملكمـــة أيـــضا علـــى أن  .)٣٥(“ضـــدهم، وبالتـــايل مكافحـــة اإلفـــالت مـــن العقـــاب

 تـــشمل احلـــق لكـــل شـــخص يف تكـــوين املنظمـــات واجلمعيـــات واجلماعـــات غـــري ١٦ املـــادة
 . وتعزيــز حقــوق اإلنــسانبــالغ،اإل/دانــةاإلراقبــة، واملاحلكوميــة واملــشاركة احلــرة فيهــا بغــرض 

ونظرا ألمهية الدور الذي يضطلع به املدافعون عن حقـوق اإلنـسان يف اجملتمعـات الدميقراطيـة،                 
الـدول واجـب هتيئـة الظـروف القانونيـة          عـاتق   فإن املمارسة احلرة والتامة هلذا احلق تلقـي علـى           
  .والفعلية اليت متكنهم من القيام بأنشطتهم حبرية

__________ 
  .٧١-٧٠ن ااملرجع السابق الفقرت  )٣٢(  
  .٧٧ الفقرةاملرجع السابق،   )٣٣(  
  )٣٤(  Case of Cantoral-Huamani and Garcia-Santa Cruz v. Peru, Preliminary objection, merits, reparation and 

costs, 10 July 2007, order of the Inter-American Court of Human Rights, para. 144.  
  )٣٥(  Case of Kawas Fernandez v. Honduras, judgment of April 3, 2009, of the Inter-American Court o 

Human Rights, para 145.  
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  لمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان لةلقانونياالسوابق   - دال  
 مـن  ١١احملكمة األوروبية حلقـوق اإلنـسان عـددا مـن القـضايا املتعلقـة باملـادة                تناولت    - ٤٤

 السنوات املاضـية، وكـان      خاللاالتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية        
بثبـات  خت قـرارات احملكمـة   سَّـ َرو .معيـات هلا تأثري كبري على تفسري احلق يف حرية تكـوين اجل    

 مـسجلة قانونيـا، وأنـه مبجـرد         مجعيـات تـشكيل   هنـاك حـق يف       ،مبوجب القـانون الـدويل    بأنه، و 
الـرغم مـن   وعلـى   .)٣٦( النطـاق ة احلق يف محاية قانونية واسـع  هلا، يصبح    تلك اجلمعيات  تشكيل

أن  إالية أو النقابـات العماليـة،       األحزاب الـسياس  ب تتصل   ناولتها احملكمة أن معظم القضايا اليت ت    
 تكــوينملنظمـات اجملتمــع املـدين فيمـا يتعلـق بتفــسري مـضمون احلـق يف حريـة        بالنـسبة  هلـا أمهيـة   
  . اجلمعيات

، قـضت احملكمـة     “وآخـرون ضـد تركيـا      املتحـد التركي  احلزب الشيوعي   ”ففي قضية     - ٤٥
تـشارك يف أنـشطة غـري مـشروعة         ل أحـد األحـزاب الـسياسية الـيت مل           حتتركيا أن   لميكن    ال هبأن

وأكــدت . قــوض اهلياكــل الدســتورية للدولــةي  أن احلــزب أن الــسلطات الوطنيــة اعتــربتجملــرد
 اقتـصر لـو    مهيـا ووكـبري   حـد   إىل  صبح نظريـا    يـ قـد    ١١تكفلـه املـادة     الـذي   ق  احل”:  أن احملكمة
 ةجلمعيـ اتلـك   فـورا حبـل     أن تقـوم    ، حيـث ميكـن للـسلطات الوطنيـة          ما مجعية   تكوين على   فقط
ن احلمايـة املنـصوص عليهـا يف املـادة          أذلـك   يستتبع  و. التفاقيةبااالمتثال  ب أن تكون ملزمة  دون  
أن جيـب   بلـد   أي  ل سـلطات    بَـ مـن قِ  مـا   له، وأن حل مجعيـة      امكبجلمعية  تستمر طيلة عمر ا    ١١
  .)٣٧(“تلك املادة من ٢ الواردة يف الفقرة تطلبات امل،وفقا لذلك، ستويفي

 حـق األفـراد يف      احملكمـة لـت   وان ت ،“سيديروبولوس وآخرون ضـد اليونـان     ”  قضية يفو  - ٤٦
ليونـان أن تـرفض تـسجيل       ل بأنـه ال ميكـن     ويف حكمهـا  . ل اجلمعيات املعتـرف هبـا قانونـا       يسجت

حلفـاظ علـى    يف ا أهـدافها املعلنـة     الـيت تنحـصر     ، و “املقدونيةموطن الثقافة   ”سمى  م حتتمجعية  
احلـق يف   ”ن  أ، وجـدت احملكمـة      تلـك التقاليـد   وتطـوير    لورينـا تقاليد الثقافات الـشعبية ملنطقـة ف      

 املـادة   كانتلو  و، حىت   ١١ من احلق املنصوص عليه يف املادة        أصيل جزءهو  ،  ة ما تكوين مجعي 
 علـى تـشكيل كيـان    فقـدرة املـواطنني   . نقابـات عماليـة  كـوين فقـط إىل احلـق يف ت     صراحة  تشري  

حد أهم جوانـب احلـق      أ متثل االهتمام املشترك حيظى ب قانوين من أجل العمل اجلماعي يف حقل        
  .)٣٨(“ أي معىنفارغا مناحلق ذلك  يصبح ادوهنمن   اليت اجلمعياتتكوينيف حرية 

__________ 
  )٣٦(  Leon E. Irish, Karla W. Simon: “Freedom of association: recent developments regarding the Neglected 

Right”, International Journal of Non-Profit Law, vol. 3, issue 2, December 2000, p 2..  
  )٣٧(  European Court of Human Rights, Reports of judgments and decisions, 1998-I, January 30, 1998, para. 33..  
  )٣٨(  European Court of Human Rights, Reports of judgments and decisions, 1998-IV, 10 July 1998, para. 40..  
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 العالقـة بـني     علـى ، أكدت احملكمة    “حزب احلرية والدميقراطية ضد تركيا    ”قضية  يف  و  - ٤٧
ء وحرية التعـبري عنـها هـي        اية اآلرا محإن  ”:  قائلة حرية تكوين اجلمعيات وحرية الرأي والتعبري     

. ١١واحــدة مــن حريــات التجمــع وتكــوين اجلمعيــات علــى النحــو املنــصوص عليــه يف املــادة   
األحزاب الـسياسية نظـرا لـدورها األساسـي يف ضـمان            بـ  فيما يتعلق  بصفة خاصة ذلك  ينطبق  و

  .)٣٩(“التعددية واألداء السليم للدميقراطية
 أكـدت احملكمـة أن املـادة        ،“ ضد آيـسالند   سيغورجونسون. سيغوردور أ ”قضية  يف  و  - ٤٨
ها  ولكنـ يهـا، أو االنـضمام إل   مجعية مـا،     كوينتيف  جيايب  إلحلق ا ا فقط   ال حتمي  من االتفاقية    ١١

وقــضت احملكمــة بــأن . يهــا اجلمعيــات أو عــدم االنــضمام إلتكــوين أيــضا احلــق يف عــدم حتمــي
يقة أو بأخرى، اجلانب الـسليب      بطر ، تكفل عددا كبريا من النظم احمللية حتتوي على ضمانات       ”

االنــسحاب يف أو إىل مجعيــة مــا عــدم االنــضمام يف ريــة احل  أيحريــة تكــوين اجلمعيــات، مــن 
  .)٤٠(“ يف هذا اجملال أيضا على الصعيد الدويلمن االتفاق نام متقدر قد ظهرو. هامن
يت الـ ، أكـدت احملكمـة أمهيـة اجلمعيـات        “ وآخرون ضد بولنـدا    غورزيليك”  قضية يفو  - ٤٩

يف  مبـا ” ، األحزاب السياسية من أجل األداء السليم للدميقراطية       خبالفألغراض أخرى   ُتَشكَّل  
ــوأ الــيت حتمــي التــراث الثقــايف أو الروحــي،   اجلمعيــاتذلــك  ــة ى سع الــيت ت ألهــداف اجتماعي

هويـة  عـن    بحـث ت الـيت    وأالـدين،   ب للتثقيـف  أو   ُتنـشأ للـدعوة الدينيـة     أو اليت    ة،اقتصادية خمتلف و
ــ” لُتقــر احملكمــة واصــلتو .)٤١(“ة مــاأقليــتــسعى إلثبــات وعــي   قيــة أوعر ــة تكــوين ب أن حري

تسم بأمهيـة خاصـة بالنـسبة لألشـخاص املنـتمني إىل أقليـات، مبـا يف ذلـك األقليـات                   تاجلمعيات  
  .)٤٢(“والعرقية القومية

  
:  اجلمعيـــاتتكـــويناملـــدافعون عـــن حقـــوق اإلنـــسان واحلـــق يف حريـــة    - رابعا  

  ومواقفها ة اخلاصةررملقاتدخالت 
  االجتاهات الرئيسية  - ألف  

ــيت الحظ إن   - ٥٠ ــاالجتاهــات ال ــةها املت ــصب    ة  اخلاصــمثل ــوىل املن ــت تت ــيت كان ــذاكال  يف آن
غــري أن املقــررة .  بــشكل ملحــوظ خــالل الــسنوات اخلمــس املاضــية  الــسابق مل تــتغري هــاتقرير

__________ 
  )٣٩(  European Court of Human Rights, 23885/94, 1999-VIII, para. 37..  
  )٤٠(  European Court of Human Rights, 27 October 1975, Series A, no. 19, para. 38.  
  )٤١(  European Court of Human Rights, Gorzelik and Others v. Poland, No. 44158/98, 17 February 2004, para. 92.  
  .٩٣املرجع نفسه، الفقرة   )٤٢(  
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 البلدان من أجل احلد مـن أنـشطة    أن الطرق والوسائل املطبقة يف بعض     ها من   قلقاخلاصة ُتبدي   
  .  يف مجيع مناطق العاملعلى نطاق أوسعاآلن ُتستخدم منظمات حقوق اإلنسان أصبحت 

 اختــذت بعــض احلكومــات قــوانني  ،٢٠٠١ســبتمرب / أيلــول١١يف أعقــاب أحــداث و  - ٥١
ــاب واإلمكافحــة ايف جمــاالت جديــدة وأكثــر صــرامة    ذه هلــو. مكافحــة التطــرف ومــن ألره

، لوظائفـه  قطـاع اجملتمـع املـدين    تأديـة علـى   كـبري  ي تقييـد  يف كثري من األحيان تأثري     شريعاتالت
 ا ناقــداتخــذ موقفــترصــد انتــهاكات حقــوق اإلنــسان و الــيت تقــوم بنظمــات امل علــى ال ســيماو
  .إلجراءات والسياسات احلكوميةل

تقييد احلـق  ب ةي من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياس   ٢٢ املادة   سمحبينما ت و  - ٥٢
 القيـود  تلـك  ، إال أناألمـن القـومي والـسالمة    هاأغراض، من بينعدة يف حرية تكوين اجلمعيات ل    

ما هــو حــسب، ٢٢املــادة الفقــرة الثانيــة مــن  أخــرى منــصوص عليهــا يف استويف شــروطتــجيــب أن 
 املفروضة  القيوديتم اإلعالن عن     أنه يف كثري من األحيان       ة اخلاص ةالحظ املقرر تو. أعالهموضح  

 بالتـايل، ماثلـة، و امل التـشريعية  يف الـصكوك و ةيـ على حريـة تكـوين اجلمعيـات يف املراسـيم احلكوم      
 تلـك عالوة على ذلـك، تتـضمن       . “القانونيف   عليها   وصانصم” أن يكون     شرط عليها ينطبق ال

جيعلــها تتعــرض  ممــا تعريف الفــضفاضالغموض وبــالتتــسم بــ االقــوانني علــى حنــو متزايــد أحكامــ 
ن األمال ُتـستخدم التـشريعات املتـصلة بـ      وينبغـي أن    . السـتخدام  أو سـوء ا    التفـسري هولة لـسوء    بس
  .  ومحايتها إىل تعزيز حقوق اإلنسانرميتاليت نشطة األإلرهاب لقمع اناهضة ومب
مـدت  ملنظمـات غـري احلكوميـة الـيت اعتُ        خلاصـة با   ا يـة طاراإلبعض القوانني   لقد فََرضت     - ٥٣

علــى قــدرة املنظمــات علــى االضــطالع  بالغــة الــشدة  يــودااملاضــية قخــالل الــسنوات اخلمــس 
ــدخل  ــشطتها دون ت ــد     و. بأن ــشكل متزاي ــسجيل ب ــل ســلطات الت ــلتعم ــبري يف ظ ــأثري ك ــن  ت  م

املنظمـــات غـــري اإلطاريـــة اخلاصـــة بقـــوانني التـــرك تو. سيطرة احلكوميـــةحتـــت الـــأو احلكومـــة 
يف كــثري مــن و ،تــسجيلاللطات  مــن الــسلطة التقديريــة لقــرارات ســ  ا واســعااحلكوميــة هامــش

كمـا   مثـل هـذه القـرارات،    لالعتـراض علـى  دون تـوفري الوسـائل الكافيـة    يكـون ذلـك     األحيان  
  . ستقلةاملقضائية التام للرقابة الالنعدام با من احلاالت العديدسمح يف ت

تلجـأ   حقـوق اإلنـسان،   ةنشطأللمنظمات غري احلكومية أو     لح  يصرالظر  من احل بدال  و  - ٥٤
حلـد مـن أنـشطة اجملتمـع        ا حماولـة    طريـق  عـن مكـرا   ومات على حنو متزايد إىل وسائل أكثر        احلك

القوانني واللـوائح احلاليـة غالبـا مـا تطبـق مـن قبـل               فـ .  القضاء أو اإلدارة العامـة     باستخداماملدين  
. متعــاٍف  مــدينٍستقل جملتمــعٍاملــلعمــل با للغايــة ةضــاربطريقــة تــسجيل  الاحلكومــات وســلطات

 ، هـي أمـور متتلـك مجيعهـا        املطولـة رهقة و املتطلبات، وانعدام الشفافية، واإلجراءات     غموض امل ف
  .  اجلمعياتتكوينالقدرة على تقييد احلق يف حرية 
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عمــل وأداء منظمــات اجملتمــع املــدين، عــن طريــق  يف تتــدخل بعــض احلكومــات علنــا و  - ٥٥
تكـون القـرارات    ال  أن  بـ تفـرض    أو بـأن     ،عـزهلم ملنظمـة أو    اعضاء جملس إدارة    ألالتعيني املباشر   

  .  الصلةيممثل عن احلكومة يف االجتماع ذشارك اليت يتخذها اجمللس صحيحة إال إذا 
مـن   تـشويه الـسمعة    إزاء تزايـد اسـتخدام قـوانني وأحكـام    ها قلقة اخلاصةاملقرروتبدي   - ٥٦

ــة علــى ال قبــل املــسؤولني احلكــوميني   ــات وبغــرض املعاقب ــاريرالبيان ــة علــ تق  ى انتقــادات املنطوي
العديد من القوانني املدنيـة وقـوانني مكافحـة         وحتتوي   .منظمات حقوق اإلنسان  والصادرة عن   

ــى التطــرف  ــل  عل ــة ”أحكــام غامــضة مث ــاء الوطنيــ إهان ــشرف االنتقــاص مــن ” و “ةالكربي  ال
  .  يف جمال حقوق اإلنساننتقاديةالعلى األنشطة اواليت غالبا ما تستخدم للرد ، “والكرامة

ــو  - ٥٧ ــررت ــ ة اخلاصــةود املق ــو     التأكي ــسان ه ــوق اإلن ــة حق ــز ومحاي ــى أن تعزي  غــرضد عل
 من اإلعـالن اخلـاص باملـدافعني        ١ه املادة   تقر حسبما،  هلتحقيقالسعي   ألي مجعية حيق  مشروع  

  : اليت تنص على أن عن حقوق اإلنسان،
 إىل، مبفـرده وباالشـتراك مـع غـريه، أن يـدعو ويـسعى             شـخص كل  من حق   ”    

  .“مال حقوق اإلنسان واحلريات األساسية على الصعيدين الوطين والدويلمحاية وإع
ــ  - ٥٨ ــها  صعوبات إن ال ــتم مواجهت ــيت ت ــسان  وينيف تكــال ــات حقــوق اإلن ــسجيل مجعي  ؛ وت

أنــشطة املنظمــات غــري يف ل احلكومــة خَُّدَتــووالعقوبــات اجلنائيــة علــى األنــشطة غــري املــسجلة؛ 
  هلـا، قـد    لحـصول علـى التمويـل     املالزمـة ل   والصعوبات   ها هلا؛  عليها ورصد  هاوإشراف احلكومية

 ٢ الفقـرة    عتبة مبوجـب  أعلى  تصل إىل   أن   جيبوبالتايل  ،   اجلمعيات تكوينتقيد احلق يف حرية     
علـى النحـو الـذي نـوقش يف وقـت            من العهد الدويل من أجل أن تكـون مقبولـة          ٢٢ املادة   من

  .سابق
  

ــ  - باء   ــة لصعوبات ال ــسان  نيوتكــاملالزم ــوق اإلن ــات حق ــسجيل مجعي ــات ،  وت والعقوب
  اجلنائية على األنشطة غري املسجلة 

منظمـات اجملتمـع املـدين الراغبـة يف         علـى   ساس نوعان من األنظمـة املطبقـة        يف األ هناك    - ٥٩
يف األنظمــة و. “تــسجيلال” و “خطــاراإل” مهــا نظامــايــة؛ العتباراحلــصول علــى الشخــصية ا 

مـنح   ُت،“اإلخطـار ” أو “إلعـالن ل” نظـام  ا علـى أهنـ    البا مـا يـشار إليهـ      غاواليت  األكثر ليربالية،   
إخطــارا مــن  اســتالم الــسلطات مبجــرديــة تلقائيــا العتباراملنظمــات غــري احلكوميــة الشخــصية ا 

و تتطلب بلدان أخرى التسجيل الرمسـي للمنظمـات مـن           . )٤٣(املؤسسني يفيد بإنشاء منظمة ما    
علـى الـرغم   و.  ككيان اعتباري  تها االضطالع بأنشط  قادرة على تلك املنظمات   أجل أن تكون    

__________ 
  .٥١، الفقرة A/59/401 نظرا  )٤٣(  
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 إال أن حلــق يف حريــة تكــوين اجلمعيــات،ا، ، يف حــد ذاتــهنتــهكمــن أن اشــتراط التــسجيل ال ي
يكـون إلزاميـا   ال أن التـسجيل ينبغـي أن   بـ  نظـر املمثـل اخلـاص    ةمـع وجهـ   ة تتفـق     اخلاصـ  ةاملقرر

أنـشطة مجاعيـة دون احلاجـة     ب بالقيـام لمنظمات غري احلكوميـة بـالوجود و      ل السماحينبغي  بأنه  و
احلـق يف   لمنظمـات غـري احلكوميـة       فلمـن ناحيـة أخـرى،       و .)٤٤( يف ذلك  ت ما رغب  إذاللتسجيل  

  .نافع ذات الصلةامليف احلصول على احلق  وة،ل بوصفها كيانات اعتبارييسجالت
  العقوبات اجلنائية على األنشطة غري املسجلة     

أي أنـشطة تقـوم هبـا مجاعـات غـري رمسيـة       ال ُيـسمح بـ   ت،  كثري مـن احلـاال    اليف  ولكن،    - ٦٠
وكانـــت . يــة اعتبارسجلت رمسيــا بوصـــفها كيانــات   تــ قـــد تلــك اجلماعــات    يف حــال أن  إال

هتــدف العديــد مــن البلــدان علــى مــدى الــسنوات اخلمــس املاضــية   ب اتالتــشريعيف التطــورات 
بعــض احلكومــات دم كمــا تــستخ مجاعــات اجملتمــع املــدين،  التــضييق علــىبــشكل متزايــد إىل 

االجتاهـات   حـد أو. تعزيز هذا التـأثري   للمنظمات غري احلكومية بشكل متزايد      اإلطارية ل القوانني  
ــشطة الــيت تقــوم هبــا اجلماعــات غــري املــسجلة       ــارة للقلــق هــو جتــرمي األن ــر إث إصــرار  إن .األكث

يــة، غــري رمس ل مجيــع اجلماعــات، مهمــا كانــت صــغرية أوجََّس أن ُتــبوجــوب  معينــةحكومــات
عـات الـيت تنتقـد    اوتـصفية تلـك اجلم  ة تلـك    لسيطرة على أنشط  ا  تلك احلكومات يف    نية عكسي

ــدان و. سياســات احلكومــة  ــة   مت إدخــال يف كــثري مــن البل رمي املنظمــات  جتــبغــرضقــوانني مماثل
  . واملؤدية لعملها بالفعلالقائمة 

ىل سـتة  إا يـصل   مـ علـى  العقوبـات اجلنائيـة     تلـك  مثـل    شتمليف بعض احلاالت، قـد تـ      و  - ٦١
يف بلــد آخــر، و. وغرامــات باهظــةتــصل إىل ســنتني، الــسجن بعقوبــة  واالعتقــال،أشــهر مــن 

 اوتوقيع اتفاق مع احلكومة قبل الـسماح هلـ  التسجيل مجيع املنظمات غري احلكومية    على   يتحتم
  .  أنشطتها يفبدءبال
عيـات مـن دون      تكـوين اجلم   تـشريع عقوبـات جنائيـة علـى       اليفـرض   البلدان،  حد  أيف  و  - ٦٢

 ة اخلاصـ  ةاملقـرر وأبـدت   . لجمعيـات لأيـضا علـى األنـشطة غـري الرمسيـة           ذلـك   ينطبق  و. تسجيل
 ١٧مـا ال يقـل عـن        ُسجن  ،  ٢٠٠٥ منذ أن مت إدخال هذا التعديل يف عام          ها البالغ من أنه،   قلق

مت اسـتجواب مئـات آخـرين       كمـا    هـذه املادة،   إىل اسـتنادا من أعـضاء املنظمـات غـري احلكوميـة          
  .  أيدي أفراد من الشرطة وقوات األمنعلى
، ة غـري املـسجل    ةنـشط ألن قانون تسجيل املنظمات غري احلكومية جيرم ا       فإيف بلد آخر    و  - ٦٣
تـصبح  صـاحلة،   تأسـيس    دون شـهادة     هاذ نـشاط  يـ تنفتقـوم ب   الـيت    اتنص على أن املنظم   ي حيث

__________ 
  .)أ (٨٢، الفقرة A/59/401 انظر  )٤٤(  
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ــ ــة، وةمرتكبـ ــمـــديرها ســـأن  جلرميـ ــة أو يتعرض لـ ــدةلـــدخول دفع غرامـ  تـــصل إىل الـــسجن ملـ
  . أشهر ستة
 هم اخنـراط  بسببحلقوق اإلنسان   ملنظمة غري حكومية    األعضاء املؤسسني   على   ُحكمو  - ٦٤
 جلمعيـة تلـك ا عقوبـة مؤسـسي   وقد تصل . ل اجملتمع املدين دون احلصول على ترخيص     اعمأيف  

  . إىل ثالث سنوات يف السجن
 يف الكيانـات غـري املـسجلة يتنـاىف           أن جترمي املشاركة   ة التأكيد على   اخلاص ةود املقرر تو  - ٦٥

كمـا  . مع احلق يف حرية تكوين اجلمعيات وينتهك عددا من الصكوك الدولية حلقوق اإلنـسان         
 تفــاقم بــسبب متطلبــات ينائيــة علــى األنــشطة غــري املــسجلة كــثريا مــا   اجلعقوبــات الفــرض أن 

وقــت ميــضي حيــان يف كــثري مــن األو. الــيت ال ميكــن الــتكهن هبــاغامــضة ووالطويلــة ال التــسجيل
قـرار  الطلـب التـسجيل واختـاذ    تقـدمي   سنوات عدة، بـني   إىليف بعض احلاالت  قد يصل   ،  طويل
قــد تعُمــد إىل إطالــة  ســلطات التــسجيل فــإنيف حــاالت معينــة و. ل الــسلطات املختــصةَبــمــن ِق

 اهبــدف منــع منظمــات حقــوق اإلنــسان مــن القيــام بأنــشطتهبــشكل مــصطنع عمليــة التــسجيل 
  . صوات املنتقدةوإلسكات األ

تقـدمي  توضـح وضـع املنظمـات يف الفتـرة بـني      أن التـشريعات ذات الـصلة   على  ينبغي  و  - ٦٦
قـرار  الذلـك    أنه يف انتظار صدور      ة اخلاص ةؤكد املقرر تو. طلب التسجيل واختاذ القرار النهائي    

  .أنشطتهايف بدء البنظمات حقوق اإلنسان مل السماحنهائي، ينبغي ال
  

 وشطب التسجيلرفض التسجيل     

املعنيـة حبقـوق     احلكوميـة  غـري  واملنظمـات  اإلنـسان  حقـوق  مجعيـات  تـسجيل  رفض إن - ٦٧
 تكـوين  حريـة  يف احلـق  مـن  حتـد  الـيت  تطرفـا  احلكومـات  مـن ة  املتخـذ  التـدابري  أكثر هواإلنسان  

 لةاملـسج  غري الكيانات إطار يف املنفذة األنشطة فيها تقع اليت احلاالت يفال سيما   و اجلمعيات،
 .اجلنائية العقوبات طائلة حتت

 لـــىع اجلمعيـــات تكـــوين يف احلـــق الـــسلطات متـــنح ال تقييـــدا، األكثـــر البيئـــات ويف - ٦٨
 ونتيجــة اجلمعيــات، تكــوين يف بــاحلق البلــدان بعــض يف احملليــة القــوانني تعتــرف وال .اإلطــالق
 األغلـب  يف حلكومـة ا تكـون  عـددها،  قلة على بعملها، القيام على القادرة املنظمات فإن لذلك
  .أنشأهتا اليت هي

 حكوميـة  غـري  منظمـة  تـسجيل  تـرفض  البلـدان  أحـد  يف املختـصة  الـسلطات  فتئـت  وما - ٦٩
ــة أن رغــم اإلنــسان حبقــوق معنيــة مــشهورة  يــشكل الــرفض أن وجــدت اإلنــسان حقــوق جلن
ــهاكا ــدويل العهــد مــن ٢٢ للمــادة انت ــاحلقوق اخلــاص ال ــة ب ــسياسية املدني ــد ويف. وال  ر،آخــ بل
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 اإلنـسان  حقـوق  مجعيـات  فـإن  املدين، اجملتمع منظمات وجود على ينص ال القانون إن وحيث
 تــسجيل شـطب  وجـرى  .القانونيـة  الكيانــات أشـكال  مـن  آخـر  شــكل حتـت  تـسجل  مـا  كـثريا 

ــدى ــات إحــ ــري املنظمــ ــة غــ ــا احلكوميــ ــدن مل ألهنــ ــا تــ ــرب بيانــ ــا اعُتــ ــدره متطرفــ ــد أصــ  أحــ
 .املؤسسني أعضائها

  
 املطولةو رهقةامل يلتسجال إجراءات    

ــةو املرهقــة التــسجيل شــروط إن  - ٧٠  كــبري حــد إىل تعــوق قــد واملكلفــة والتعــسفية املطول
 وتـشمل  .طوعيـا  التـسجيل  فيهـا  يكـون  الـيت  احلاالت يف حىت ،اإلنسان حقوق مجعيات أنشطة

 ائقالوثـ  مـن  املتطلباتو للغاية؛ املطولة تسجيلال عمليات احلكومات تستخدمها اليت األساليب
 يف احلكومـة  ومبالغـة  هبـا؛  الوفـاء  اجلمعيـات  تـستطيع  الوالـيت    الـتغري  ودائمـة  مرهقـة اليت تكون   

 تــؤدي احلــاالت بعــض ويف .عليهــا الــسلطات التقديريــة املخولــة هلــا و التــسجيل عمليــة مراقبــة
تقتـضي  و لحكومـة الـسلطات التقديريـة ل     نطـاق  توسـيع  إىل القائمـة  التشريعات على التعديالت

  .أن تعيد تسجيل أنفسها بالفعل سجلةاملو عاملةال نظماتاملمن 

 وتفــسري إســاءة حلــدوث بــسهولة أيــضا اجملــال التــشريع يف املفــرط يفــسح الغمــوضو  - ٧١
 بـشكل  طويلـة  تـسجيل  عمليـات  إىل يـؤدي  قد ما وهذا .التسجيل موظفي جانب من تقديري

. أصـالً  احلـسبان  يف الـصلة  ذات القـوانني  تأخـذها  مل وثائق بتقدمي الطلبات وتكرار معقول غري
 تـأخري  وفتـرات  التنفيذ يف مشاكل إىل البريوقراطية من )جديدة( طبقات عدة فرض يؤدي وقد
  .التسجيل عملية يف احلسبان يف أصال تؤخذ مل

 التـسجيل  قـوانني  لتنفيـذ  نتيجة الواقع يف متوقفة التسجيل عملية تزال ال معني بلد ويف - ٧٢
 عمليـةَ على   احلكومية غري املنظمات قانون مشروع ينص آخر بلد ويف .مفرط تقديري بشكل
يف إطارهـا    احلكومـة  تـستعرض  لكـي  واضحة زمنية وجداول إجراءات وضع دون من تسجيلٍ
 املـدين  اجملتمـع  منظمـات  تـسجيل  ينظم الذي القانون يعطي أخرى أمثلة ويف .التسجيل طلبات
 .كـبري  بـشكل  التـسجيل  عمليـة  تبـاطؤ  إىل يـؤدي  امم العملية، يف السلطات من كبري عددل دورا
 التنميــة لــوزارة تــابع حملــي مكتــب لــدى التــسجيل طلبــات إيــداع يــتعني ،إحــدى احلــاالت ويف

 بعــد الطلــب، لحيــّو الــذي اجلمعيــات تــسجيل مراقــب إىل بــدوره الطلبــات يوجــه االجتماعيــة
 قبــول يف عمليــا حمــدودة غــري تقديريــة بــسلطة يتمتــع الــذي املخــتص الــوزير إىل عليــه، املوافقــة
 أن بريوقراطيتـها  يف واملفرطـة  واملرهقـة  املطولـة  التـسجيل  لعمليـات  وميكـن  .رفضه أو التسجيل
  .فعال بشكل عملها دون حيول مما للتسجيل، الواقع يف اجلمعيات تثبط سعي

 اجملتمــع منظمــات جتعــل التــسجيل بعمليــة املتعلقــة التكــاليف فــإن احلــاالت بعــض ويف - ٧٣
 وإىل .فيهـا  االسـتمرار  أو هبـا  اخلاصـة  التـسجيل  عمليـات  بـدء  يف متزايـدة  صـعوبة  تواجـه  ملدينا
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 فـصلية  ماليـة  تقـارير  تقـدمي  قبيـل  من أخرى، بريوقراطية شروط هناك التسجيل تكاليف جانب
  .حتّمله املنظمات لبعض ميكن ال عبئا أيضا تشكل قد التسجيل، على القائمة السلطات إىل

 فتــرات يف التــسجيل إعــادة احلكوميــة غــري املنظمــات مــن ُيطلــب ،البلــدان ضبعــ ويف - ٧٤
 احلكومـات  أمـام  الفـرص  مـن  املزيـد  يتـيح  مـا  ووهـ  أكثـر،  أو سـنة  كـل  ذلك ورمبا كان  معينة،
 التـسجيل  إعـادة  شروط تدفع وقد .أنشطتها على احلكومة توافق ال اليت اجلماعات عمل حلظر
 عنـه  يـنجم  ممـا  اإلنـسان،  حقـوق  منظماتلدى   األمن عدامبان الشعور من مستوى إىل ةالدوري
 .ذاتيني وختويف رقابة

  
 احلكومية الدولية غري املنظمات تسجيل على املفروضة القيود - جيم 

 يف احلـق  اإلنـسان  حقـوق  عـن  األجانـب  املـدافعني  علـى  ُتنكـر  الـيت  البلـدان  أن حني يف - ٧٥
 نظـام  إىل املـدافعون  فيهـا  خيـضع  كـثرية  حـاالت  كهنا أقلية، إال متثل ال اجلمعيات تكوين حرية

 األشــخاص أو األجانــب الرعايــاعلــى  ُيــشترط البلــدان بعــض ويف .)٤٥(تقييــدا أكثــر أو منفــصل
 منظمـة،  تأسـيس  من يتمكنوا لكي البلد إقليم يف شخصيا موجودين يكونوا أن عدميي اجلنسية 

 حقـوق  منظمات تسجيل لرفض واسعة تقديرية بصالحيات البلد يف التسجيل سلطات وتتمتع
 العامـة  اجلمعيـات  بـشأن  ٢٠٠٧ عـام  صـدر  قـانون  اشـترط  البلدان أحد ويف .األجنبية اإلنسان

 ونظــرا .العــام هنايــة حبلــول تــسجيلها والدوليــة احملليــة احلكوميــة غــري املنظمــات مجيــع تعيــد أن
ــاع ــدقيق مــستوى يف املفــرط لالرتف ــة غــري املنظمــات عــدد اخنفــض البريوقراطــي، الت  احلكومي
   .الثلثني مبقدار املسجلة

 جمــاالت يف احلكوميــة غــري األجنبيــة املنظمــات بــه تقــوم عمــل أي فــإن آخــر بلــد ويف - ٧٦
 واجلنـــسيات األمـــم بـــني املـــساواة وتعزيـــز الدميقراطيـــة؛ واحلقـــوق اإلنـــسان حبقـــوق النـــهوض
ــشعوب ــساواة وال ــني وامل ــسني ب ــني اجلن ــديانات؛ وب ــز ال ــوق وتعزي ــةاإلعا ذوي حق ــوق ق  وحق
 يعتـرب  ،القـانون  وإنفـاذ  العدالـة  خـدمات  تعزيـز و املصاحلة؛ أو الرتاعات تسوية وتعزيز األطفال؛

  .خطّياً احلكومية عليه توافق مل إذا شرعي غري عمال
 

 اناحلكومي والرصد اإلشراف :األنشطة على القيود - دال 
 خــالل اعتمــدت الــيت كوميــةاحل غــري باملنظمــات املتعلقــة القــوانني مــن الكــثري ميكّــن  - ٧٧

 للمنظمــات الداخليــة اإلدارة يف التــدخل مــن احلكــوميني املــسؤولني األخــرية اخلمــس الــسنوات
 . هبا تضطلع اليت األنشطة يفو احلكومية غري
  

__________ 
  .٦٢، الفقرة A/59/401انظر   )٤٥(  
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 الداخل من وتسيريها املنظمات إدارة يف الدولة تدقيق    

 اإلدارة جملـس  لعـضوية  تخاباالن نتائج تصبح ال معني، بلد يف اجلمعيات لقانون وفقا - ٧٨
 الـيت  الـوزارة  تبليـغ  بعـد  إال نافـذة  العامة هيئتها تتخذها اليت والقرارات حكومية غري منظمة يف

 حكوميــة، غــري ملنظمــة اإلطــاري للقــانون ووفقـا  .القــرار علــى اعتراضــها وعــدم عليهــا تـشرف 
 للمؤسـسات  يذيـة التنف األنـشطة  علـى  الرقابـة و اإلشـراف  سلطة لديه قطاع مدير منصب أنشئ
 عملـهم،  عـن  املنظمة موظفي توقيف التسجيل وكالة أيضا القانون وخيول .واجلمعيات اخلريية

  .سبب دون من أو بسبب كموظف، آخر شخص تعيني طلب أو
  

 وأنشطتها املنظمات أهداف يف الدولة تدقيق    

 املــدين مــعاجملت ملنظمــات يــسمح الــيت األنــشطة أنــواع علــى قيــودا قــوانني عــدة تفــرض - ٧٩
 للمنظمـات  اإلطاريـة  والقـوانني  .احلكومـة  مـن  مسبقة موافقة على احلصول دون من هبا بالقيام
ــة غــري ــيت احلكومي ــوائم تتــضمن ال ــشطة ق ــيت باألن ــسمح ال ــها املــدين اجملتمــع ملنظمــات ُي  مزاولت
 األحكـام  تلـك  صـياغة  نإ ذإ ،للغايـة  عويـصة  مـشاكل  تطـرح  قوانني هي ذلك، عليها حيظر أو
 احلكوميـة  األجهـزة  جانب من التقديري لتفسريا تقبل ،غامضة األحيان من كثري يف تكون اليت
ــصلة ذات ــستخَدم وقــد ال ــشطة مــن للحــد ُت  سياســات تنتقــد الــيت املــدين اجملتمــع منظمــات أن

  .ممارساهتا أو احلكومة

 تقــّدم أن احلكوميــة املنظمــات مــنيقتــضي  معــني بلــد يف قــرار مــشروع ورد أن وقــد  - ٨٠
 مــن جــزء أي يف النــاس مــع مباشــر اتــصال إجــراء اعتزامهــا مــن أيــام ســبعة قبــل اخطيــ اإشــعار
ــاطق ــة املن ــد ويف .د البلــيف الريفي ــانون مــشروع ورد أن آخــر بل ــرح ق ــسفر عــن حظــر   مقت سي
 آخــر إىل ديــن مــن التحــول إىل الــدعوة عــن فــضال اآلخــرين، علــى الــسياسي التــأثري حمــاوالت

  .ضده أو ألديانا من دين لصاحل التكلم أو
 مـن  متويلـها  مـن  املائـة  يف ١٠ مـن  أكثـر  تتلقـى  اليت املنظمات على حيظر معني بلد ويف  - ٨١

 ؛ذوي اإلعاقـة  و األطفـال  حقـوق  تعزيـز  قبيـل  مـن  األنشطة، من واسعة مبجموعة القيام اخلارج
  .القانون وإنفاذ العدالة خدمات وتعزيز الرتاعات؛ وحل

 بـشكل  ،التطـرف  ومكافحـة  اإلرهـاب  ومكافحـة  واألمـن  رئالطـوا  قـوانني  ستخدموُت  - ٨٢
  .احمللي اجملتمع أنشطة تقييد بغية احلكومات بعض طرف من ،متزايد

الـذين   الدولـة،  مـوظفي  بتـدخل  االدعـاءات  مـن  متزايـدا  عـددا  اخلاصـة  املقـررة  تتلقىو  - ٨٣
ــ شــرطة رجــال داهــم فقــد .احلــاالت معظــم يف والــشرطة األمــن قــوات مــن يكونــون  دونيرت
 ي ومـشته  ني واملثلـي  الـسحاقيات  حقـوق  عـن  تـدافع  حكوميـة  غري منظمة مكاتب مدنية مالبس
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 الـشرطة  رجـال  وداهـم  .الـدعارة  رتيـسّ  املنظمـة  بأن لالشتباه،  اجلنسية اهلوية ي ومغاير اجلنسني
 ويف .كـان امل وأغلقـوا  واملعـدات  الوثـائق  وصـادروا  تفتيش، أمر دون من النقابات مكاتب أحد
 هلــم ووّجهــت ٢٠٠٤ عــام يف منظمــة ٨٠٠ مــع دقيقــة حتقيقــات احلكومــة أجــرت تــهذا البلــد

 وقامـت  احلكوميـة  غـري  املنظمـات  آخـر  بلـد  يف القـومي  األمـن  وكاالت واستجوبت .حتذيرات
  .عملها أماكن من ووثائق منشورات وصادرت بتفتيشها

 
 املنظمات حل وإجراءات أسباب :والقضائية اإلدارية املضايقات - هاء 

 قـضائية  إجـراءات  اختـاذ ب للحكومـات  سمحيـ  املوجـودة  للقـوانني  التقديري التفسري إن - ٨٤
تتـاح   أن دون مـن  املنظمـات تلـك    لّحبـ  أو بسيطة خمالفات على اإلنسان حقوق منظمات ضد
 يف احلكوميـة  املنظمـات  قـانون  ويـسمح  .القـضائية  الرقابةاملالئمة يف غياب      االنتصاف سبل هلا

 الـيت  األهـداف  عـن  ابتعـدت  إذا إلزاميـا  املـدين  اجملتمـع  منظمات حتل بأن ومةللحك البلدان أحد
ــها مــن تأســست ــذها لعــدم أو أجل ــسبة بلــوغ لعــدم أو كامــل؛ بــشكل األهــداف تلــك تنفي  ن
 حـىت  .متتاليتني إبالغ لفتريتْ عملياهتا خطط تقدمي لعدم وأ ؛املطلوب األدىن احلد فيها العضوية

 احلــاالت  بعــض  ويف .اإلداريــة  املخالفــات علــى  جنائيــة  تعقوبــا تفــرض  البلــدان  بعــض أن
  .أمام احملاكم االستئناف حلق التسجيل وكالة قرارات ختضع ال

 حبقــوق املعنيــة احلكوميــة غــريالدوليــة  املنظمــات إلحــدى حمليــة مكاتــب واتُّهمــت - ٨٥
 بــدفع رتوأُمــ املــصرفية حــساباهتا فُجمِّــدت قانونيــة، غــري بطريقــة التربعــات جبمــع اإلنــسان،

  .مالية غرامة

 الــصحة جمــال يف العــاملني اإلنــسان حقــوق عــن املــدافعني أحــد اتُّهِــم آخــر، بلــد ويف - ٨٦
 غـري  األنـشطة  منـع  وقـانون  العام لألمن اخلاص القانون مبوجب األمراض، من والوقاية اجملتمعية
 أن قبـل  اشـهر  ٢٢ مـدة  واعُتقـل  .املتمـردين  مـع  اتـصاالت  إجـراء  عـن  مـزاعم  بسبب املشروعة

  .بكفالة سراحه العليا احملكمة تطلق

 املخـابرات  وكالـة  يف عناصـر  يـد  علـى  اإلنـسان  حقـوق  عن املدافعني من اثنان واعتقل - ٨٧
 بكفالـة،  سـراحهما  أطلـق  شـهر  وبعد .أسابيع أربعة ملدة االنفرادي احلبس يف واحتجزا الوطنية

 هـدد  العـام  املـدعي  بـأن  التقـارير  وتفيـد  .وجيـزة  بفترة ذلك بعد استدعامها العام املدعي أن إال
 يــوم كــل أمــامهم بــاملثول وأمرمهــا النقابيــة بأنــشطتهما القيــام واصــال إذا الــسجن إىل بإعادهتمــا

  .مسمى غري ألجل مجعة

 حقــوق عــن املــدافعني أبــرز أحــد ضــد قــضائية دعــوى آخــر بلــد داخليــة وزيــر ورفــع - ٨٨
ــسان  أصــابت ”و “معنويــة أضــرار” حــدوث إىل دتأ تــشهريية ببيانــات اإلدالء بتهمــة اإلن
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 عــن املــدافع إدانــة مــن نابعــة هــذه الفعــل ردة تكــون وقــد .والــوزير الــشرطة “وكرامــة شــرف
ــسان حقــوق ــة غــري للمحاكمــات اإلن ــيت واإلســاءة العادل ــهاي ال ــراد رتكب ــشرطة أف  ولوحــق .ال
 يف الـسيئة  املـة واملع التعـذيب  عـن  تقـارير  ويكتـب  سياسـيني  سـجناء  عـن  بالنيابة يعمل صحايف
  .املدين القانون مبوجب “ومسعته املكان شرف محاية” أجل من السجن إدارة من ن،والسج

ــة ضــد اهتامــات وُوجهــت - ٨٩ ــاجم الرهــائن احتجــاز ضــحايا أمهــات تــضم مجعي  عــن الن
 ليـشمل  التطـرف  تعريـف  نطـاق  بـالتطرف  املتعلق املعدل البلد قانون ويوسع .املتطرفة األنشطة

 التــشريع ذلــك تطبيــق وميكــن .“الوطنيـة  الكرامــة إهانــة ”و “احلكــوميني بــاملوظفني التـشهري ”
  .القانون على التعديل إدخال قبل حدثت اليت األنشطة بتعليق يسمح وهو رجعي، بأثر

 اإلنـسان،  حقـوق  عـن  املـدافعني  ضـد  “رمسيـة  حتـذيرات ” العـاّمون  املدعون ويستخدم - ٩٠
 أجـل  مـن  اإلرهـاب،  مكافحة قانون أو التطرف مكافحة قانون مبوجب ذلك حيدث ما وكثريا
 ومــصادرة الــشاملة البحــث عمليــات تــواتر ويــزداد .األنــشطة مــن باملزيــد القيــام عــن ردعهــم
  .العامل منمعينة  أجزاء يف الوثائق

  
  احلصول على التمويل   -واو   

 الاألمــو التمــاس علــى هتاوقــدر ،التمويــل علــى اإلنــسان حقــوق منظمــات حــصول إن  - ٩١
 تـــتمكن ولكـــي .اجلمعيـــات تكـــوين حريـــة يف حلـــقا يفأصـــيل  عنـــصر هاواســـتخدام وتلقيهــا 
 امهامهـ  أداء علـى  قـادرة  تكـون  أن بـد  ال ،بأنـشطتها  االضـطالع  من اإلنسان حقوق منظمات

  .التمويل على املفروضة القيود ذلك يف مبا عوائق، أي دون
   :أن على اإلنسان حقوق عن باملدافعني املتعلق اإلعالن من ١٣ املادة تنصو  - ٩٢

 وتلقـــي التمـــاس يف احلـــق غـــريه، مـــع وباالشـــتراك مبفـــرده شـــخص، لكـــل”    
ــها الغــرض يكــون مــوارد واســتخدام ــز هــو صــراحةً من ــة تعزي  اإلنــسان حقــوق ومحاي
  .“اإلعالن هذا من ٣ للمادة وفقاً السلمية، بالوسائل األساسية، واحلريات

 التمـاس  يف واملنظمـات  لألفـراد  بالـسماح  ملزمـة  ولالـد  فـإن  اإلعـالن،  ألحكـام  وفقاو  - ٩٣
 يف الـثالث  املراحـل  هـذه  من أكثر أو مرحلة تتقلص ما غالبا أنه إال .التمويل واستخدام وتلقي
  . تلكالتمويل دورة
 حقـوق  منظمـات  قـدرة  مـن  كـبري  بـشكل  حتـد  تـشريعات  عديـدة  بلـدان  وضـعت  قدو  - ٩٤

 أســباب هنــاك تكــون قــدو .األجــنيب التمويــل وخاصــة التمويــل، وتلقــي التمــاس علــى اإلنــسان
 غـسل  دون للحيلولـة  ذلك يف مبا جنيب،األ تمويلال على قيود وضع إىل ما حكومة تدعو خمتلفة
 شعرتـ  ةاخلاصـ  ةاملقـرر  أن إال .اخلارجيـة  املـساعدات  فعالية زيادةل أو اإلرهاب، ومتويل األموال
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 حلكومـات ا نيـة  تكمـن و حجج واهية  ردجم كثرية حاالت يف تكون التربيرات هذه ألن بالقلق،
 عـن  الـدفاع  يف املـشروع  ابعملـه  القيـام  علـى  اإلنـسان  حقوق منظمات قدرة تقييد يف احلقيقية
   .اإلنسان حقوق
 ومثـال  ؛التمويـل  مـن  معينـة  أنـواع  علـى  كـامال  احظـر  احلكومـات  بعـض  فرضت وقد  - ٩٥
 .األخـرى  الثنائيـة  املاحنـة  هـات اجل أو املتحـدة  األمـم  وكـاالت  ترسـله  الـذي  التمويـل  ذلك على
 .أجـنيب  متويـل  علـى  احلـصول  مـن  معينـة  جمـاالت  يف تعمـل  منظمات ُتمنع أخرى، حاالت يفو

 مـن  احلوكمـة  قـضايا  جمـال  يف تعمل حكومية غري منظمات البلدان أحد منع ،املثال سبيل فعلى
 سببتـ ” أن نميك اليت اخلارجية املساعدات أخرى حكومة حتظرو .أجنيب متويل على احلصول
 حتويـل  تسجيلال سلطات إحدى متنع وقد .“واإلقليمي الوطين االقتصاد يف واالضطراب القلق
 ،واحلقــوق والــصحة، واألخــالق، الدســتوري، النظــام أســاس محايــة” ألغــراض أجنبيــة أمــوال

   .“الدولة وأمن البلد عن الدفاع وهبدف آخرين، ألشخاص القانونية واملصاحل
 ةمـسبق  موافقـة  علـى  احلـصول  احلكوميـة  غـري  املنظمـات  من ُيطلب دة،عدي بلدان يفو  - ٩٦
 علـى  احلـصول  يتطلـب  القصوى، احلاالت بعض ويف أجنيب، متويل على لحصولل احلكومة من

 إحـدى  تلقـت  وقد .التمويل ذلك   على للحصول بطلب التقدم أجل من حىت حكومي تصريح
رد أنـه   وو .تـصريح  دونبـ  ةأجنبيـ  مـواال أ تلقـت  أهنا بزعم هالحب قرارا اإلنسان حقوق اتمنظم
 قاهـا تتل أن وشـك  علـى  كانـت  الـيت  األموالبـ  املختـصة  الـسلطات  املعنيـة  املنظمة أبلغت عندما
 وافقـت  قـد  احلكومة أن اعتربت فقد القانون، يف عليها املنصوص املهلة خالل رد أي تلقت ومل
   .األجنيب التمويل على
 إىل املقـدم  والتمويـل  األجنبيـة  التنميـة  ساعداتمـ  تقـدم  أن احلكومـات  بعـض  تتطلبو  - ٩٧

 املعينـة  البنـوك  أحـد  يف ودعيـ  أن أو ةحكومـ لل تـابع  صـندوق  طريق عن حكومية غري منظمات
 تتلقـى  حكوميـة  غـري  منظمـات  اضـطرت  واحـدة،  حالـة  يفو .بالكامـل  احلكومـة  عليه وتسيطر
  .البلد ذلك يف املركزي كالبن يف األموال إيداع إىل األجنبية بالعملة اخلارج من متويال
 مقيـدة  تكـون  أن ميكـن  ،تلقيه يتم الذي التمويل استخدام على تطبق أخرى قيود ومثة  - ٩٨
ــة إىل ــدان بعــض يف ةكــبري درج ــدان، أحــد ويف .البل ــى صــراحة حيظــر البل  غــري املنظمــات عل

 مـن  ذلـك  يف مبـا  ،أجنبيـة  مـصادر  مـن  متويلـها  مـن  املائـة  يف ١٠ مـن  أكثـر  تتلقـى  اليت احلكومية
 حبقـوق  النـهوض  : مبـا يلـي    يتـصل  عمل بأي القيام اخلارج، يف يعيشون الذين البلد هذا مواطين
 والـدين؛  نياجلنـس  وبني والشعوب والقوميات األمم بني املساواة وتعزيز والدميقراطية؛ اإلنسان
 لعدالـة ا وتعزيـز  املصاحلة؛ أو املنازعات، تسوية تعزيزو الطفل؛ وحقوق املعوقني حقوق وتعزيز
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 للقيـام  بـشدة  قدرهتا من وحتد املنظمات على جتاوزا القيود هذه وتعد .القانون إنفاذ وخدمات
   .له مربر ال تدخل دون بأنشطتها

 حقـوق  منظمـات  عمـل  إلعاقـة  أيـضا  الـضريبية  واألنظمـة  القـوانني  تـستخدم  ما وغالبا  - ٩٩
 املقدمـة  تربعـات ال تكـون  البلـدان  مـن  العديـد  فـي ف .متناسـبة  غري بصورة اعليه والتأثري اإلنسان

 مـنح  أن ومـع  .الـضرائب  مـن  معفاة اإلنسان، حقوق منظمات هافي مبا ، الالرحبية املنظمات إىل
 ةاملقــرر فــإن اجلمعيــات، تكــوين حريــة يف احلــق إطــار يف شــرطا لــيس الــضرييب اإلعفــاء مركــز
 اإلنـسان  حقـوق  اتملنظمـ  خمتلفـة  ضـريبية  انظم تضع ال أن لحكوماتل ينبغي هأن رىت ةاخلاص
 مـن  البيـضاء  بالقائمـة  يم سُـ  مـا  أنـشئ  احلـاالت،  إحـدى  يفو . الالرحبيـة  اجلمعيـات  من وغريها

 يف املدرجـة  غـري  املاحنـة  األجنبيـة  اجلهـات  مـن  الـواردة  األمـوال  علـى  ضـريبة  فرضـت و ملاحنني،ا
 وألغـى  يـه ف الـضرائب  قـانون  آخـر  بلـد  وعـّدل  .املائـة  يف ٢٤ إىل وصلت بنسبة املعتمدة القائمة

 علـى  كـبري  أثـر  لـه  كـان  ممـا  احلكوميـة  غـري  للمنظمـات  املـضافة  القيمة على الضريبة اإلعفاءات
   .الربنامج ألنشطة املتاح اإلنفاق
 قبـل  مـن  شـديد  تـدقيق  إىل احلكومـة  تنتقـد  الـيت  احلكوميـة  غري املنظمات تتعرض كما - ١٠٠

 نظمـات امل إحـدى  واجهـت  وقد .اليةامل اإلجراءات تطبيق إساءة من تعاينو الضريبية السلطات
 تـسدد  مل أهنـا  حبجـة  العامـة  النيابـة  مـن  أحكامـا  اإلنـسان  حقـوق  جمـال  يف العاملة احلكومية غري

   .الوطين القانون مبوجب الضرائب من معفاة كانت أهنا علما ،الدخل ضريبة
  

   والتوصيات االستنتاجات  - خامسا 
 املنظمـات   تعمـل ضـمنها    بيئـة مواتيـة      هيـأت يت   على البلدان ال   ة اخلاص ة املقرر تثين - ١٠١

لتسجيل، واليت تفرض قيودا أقل،     ا تسهل عليها عملية  غري احلكومية، وال سيما تلك اليت       
أو  االســتئناف فيهــا صــعبة، والــيت تــسمح كــذلك بعمليــات   اإلجــراءات تكــون الوالــيت 
  .  والتمويل األجنيباملراجعة
  . التاليةالتوصياتب ةاخلاص ةاملقرر قدمتت - ١٠٢
 يف لمـشاركة ل بتـشكيل مجاعـات    لألفـراد  الـسماح  ينبغـي  أنـه  ةاخلاص ةاملقرر رى ت - ١٠٣
 ٢٢ املـادة  ألحكام وفقا قانونية، كيانات بوصفها تسجيلال إىل احلاجة دون قانونية أنشطة
 عـن  املـدافعني  إعـالن  مـن  ٥ واملـادة  والـسياسية  املدنيـة  بـاحلقوق  اخلـاص  الـدويل  العهد من

  .ذلك يف رغبوا ما إذا نسان،اإل حقوق
 الـدفاع ب املتعلقة األنشطة على جنائية عقوبات فرضت أو مجتّر أن لدولل ينبغي ال - ١٠٤
  .املسجلة غري الكيانات يف املشاركة علىو اإلنسان حقوق عن
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 املـدين  اجملتمـع  منظمات وعمل وتسجيل إنشاء تنظم اليت القوانني تكون أن ينبغي - ١٠٥
 مـن  ةمنظمـ  إلدمـاج  أو للتسجيل وبسيطة ومتسقة واضحة معايري تضع أن وينبغي مكتوبة
 الـيت  احلكوميـة  غـري  لمنظمـات ل وينبغـي  .اعتباريـا  شخصا باعتبارها املدين اجملتمع منظمات

 بوصـفها  فـور ال علـى  تـسجيل ال مـن  تـتمكن  أن عليها املنصوص اإلدارية املعايري جبميع تفي
  .قانونية كيانات
 وشـفافة  مـستقلة  بطريقـة  القائمـة  واألنظمـة  القوانني تطبيق تكفل نأ للدول ينبغي - ١٠٦
 حريـة  يف احلـق  تقييـد  تجنـب ل طـويال  وقتـا  تـستغرق  أن أو إرهاقـا و تعقيـداً  أقـل  تكون أنو

   .اجلمعيات تكوين
 متوافقـة  تكـون  املنظمـات  بتـسجيل  تتعلق قيود أي أن تكفل أن الدول على جيب - ١٠٧
  .والسياسية املدنية باحلقوق اخلاص الدويل العهد من ٢٢ املادة مع متاما
 الـيت  احلكوميـة  غـري  املنظمـات  مجيـع  اعتبـار  ينبغـي  جديـد،  قـانون  اعتمـاد  حال يف - ١٠٨

 معجلــة إجــراءات وتقــدمي قانونيــة، بــصورة عملــها يف مــستمرة باعتبارهــا ســابقا ُســجِّلت
  .اتسجيله تحديثل

 عمليــة تــنظم الــيت احلاليــة القــوانني تقتــضي أال ينبغــي جديــد، قــانون يعتمــد مل مــا - ١٠٩
  .دوري بشكل املنظمات تسجيل إعادة املدين اجملتمع منظمات تسجيل
   .مكلفة وغري املنال وسهلة وسريعة فورية التسجيل عملية تكون أن ينبغي - ١١٠
 الطلبـات  مبراجعـة  حلكومـة ا لقيـام  واضـحة  زمنيـة  وجداول إجراءات وضع ينبغي - ١١١
 تـستغرق  والـيت  بريوقراطيـة ال والـشديدة  املرهقـة  التسجيل عمليات اشيحت وينبغي .املقدمة
   .الفعال األداء على تؤثرو طويال وقتا
 الـصعب  مـن  جيعـل  ممـا  التـسجيل  بعملية تتعلق تكاليف فرضت أن لدولل ينبغي ال - ١١٢
 يف تتـسبب  أخـرى  اأحكامـ  تضع أن أو هاتسجيل على اإلبقاء احلكومية غري املنظمات على
  .حتملها ميكن ال ءأعبا
 .للتـسجيل  رفـض  أي ضـد  بـالطعن   اجلمعيـات  قيـام  حـق  تـضمن  أن للـدول  ينبغي - ١١٣
 مــستقلة قــضائية مراجعــة وإجــراء للطلــب رفــض أي ضــد وســريعة فعالــة بطريقــة الــتظلمو

 عمليـة  تـنظم  الـيت  القـوانني  اسـتخدام  عدم لكفالة ضروري لتسجيلا سلطة قرارات بشأن
   .اجلمعيات تكوين حرية يف حلقا تعترض عقباتك التسجيل
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 رغــم حكوميــة غــري منظمــة عمــل تنــهي أن التــسجيل لــسلطة الــسماح ينبغــي ال - ١١٤
 غـري  اإلهنـاء  عمليـات  مجيـع  ختـضع  أن ينبغـي و صـارخة،  انتـهاكات  إال إذا ارتكبـت  إرادهتـا 
  .قضائيةال راجعةامل إىل ةالطوعي
 اجملتمـع  نظمـات مل جلمهـور ا يـصله  أن ميكـن  واحـدا  سـجال  تـضع  أن للـدول  ينبغي - ١١٥
  .املدين
 عـن  ممثلني تضم أن ينبغيو احلكومة عن مستقلة تسجيلال هيئات تكون أن ينبغي - ١١٦
   .املدين اجملتمع
 احلكوميــة غــري املنظمــات مــن املطلوبــة التقــارير تقــدمي التزامــات تكــون أن ينبغــي - ١١٧
   .للتنبؤ وقابلة وموحدة بسيطة
ــي - ١١٨ ــنص أن ينبغ ــاتالعقو ت ــسبب املفروضــة ب ــدمي عــدم ب ــارير، تق ــال أو التق  االمتث

 يـة كاف إنـذار  فتـرة  علـى  ،املـدين  اجملتمـع  منظمـات  حيكـم  الـذي  القـانون  من أخرى ألحكام
ــة املخالفــات تلــك لتــصحيح وفرصــة ــدول ينبغــي وال .اإلداري ــال عــدم جتــرم أن لل  االمتث

   .املدين اجملتمع منظمات حيكم الذي لقانونل
 وسـجالت  دفـاتر  علـى  االطالع حق واإلشراف لتسجيلا هليئات يكون نأ ينبغي - ١١٩

 مــسبق إشــعار مــع فقــط، العاديــة العمــل ســاعات خــالل املــدين اجملتمــع منظمــات وأنــشطة
 وملضايقة تعسفية بصورة والرقابة احلسابات مراجعة سلطات استخدام عدم وينبغي .كاف
 مبدامهـة  القـانون  إنفـاذ  وكـاالت  من اوغريه لشرطةا تقوم أال وينبغي .املنظمات ختويف أو

 مـذكرة  اوزهتـ حب كـان  إذا إال اومعـداهت  هـا وثائق ومـصادرة  احلكوميـة  غـري  املنظمات مكاتب
   .حمام ضورحب والسماح احملكمة، من املفعول ساري إذن أو صاحلة تفتيش
 وإسـاءة  الـضريبية  الـسلطات  قبـل  مـن  واسـع  تـدقيق  بـإجراء  الـسماح  عـدم  ينبغي - ١٢٠

  .الدول قبل من املالية اإلجراءات ماستخدا
 .وأنشطتها احلكومية غري لمنظماتل الداخلية اإلدارة يف تتدخل الأ للدول ينبغي - ١٢١
 مـن  ممثـل  حبضور ة مشروط اإلدارة جملس يتخذها اليت القرارات صالحية تكون أال وينبغي
   .اإلدارة جملس اجتماع يف احلكومة
 مـع  تهاوأنـشط  هاأهـداف  تتعـارض  ال الـيت  ستقلةاملـ  ناإلنـسا  حقوق نظماتمل ينبغي - ١٢٢
 أنـشطة  يف املـشاركة  يف احلـق  هلا يكون أن والسياسية املدنية باحلقوق اخلاص الدويل العهد
 الــسياسة مناقــشات يف املــشاركة يف حــرة تكــون أن وينبغــي واجلمهــور، أعــضائها لــصاحل
ــة، ــا العام ــك يف مب ــشات ذل ــشأن املناق ــراءات سياســات ب ــةالدو إج ــة ل  املقترحــة أو القائم
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ــود، أي إن .هــاانتقاد أو ــايري، هــذه إطــار يف قي ــوائم ذلــك يف مبــا املع ــشطة ق  احملظــورة األن
 التمييــز عــدم ينبغــي لــذلك، .اجلمعيــات تكــوين حريــة يف احلــق مــع تتنــاىف هبــا، واملــسموح

   .واألجنبية الوطنية املنظمات بني هبا املسموح األنشطة بأنواع يتعلق فيما
 علــى حتــصل أن احلكوميــة غــري لمنظمــاتل تــسمح أن احلكومــات علــى يــتعني - ١٢٣

 وامتثــاال للــشفافية، توخيــا إال امقيــد  عليــهاحلــصول يكــون أال وجيــب األجــنيب، التمويــل
 التمويـل  علـى  املفروضـة  لقيـود ل وميكـن  .السارية اجلماركو األجنيب الصرف سعر لقوانني
 مراجعة للدول ينبغي لذلك احلكومية، غري ملنظماتا وفعالية استقاللية من حتد أن األجنيب
   .التمويل على احلصول تيسري بغية احلالية القوانني
 بطلــب للتقــدم مــسبق حكــومي إذن علــى احلــصول تــشترط أن للــدول ينبغــي ال - ١٢٤

   .اخلارج من متويل يتلق أو للحصول
ــي - ١٢٥ ــسمح أن ينبغ ــاتل ي ــري لمنظم ــة غ ــة احلكومي ــال يف العامل ــ جم ــسان وقحق  اإلن

 علـى  تنطبق اليت ذاهتا األنظمة مبوجب قانونا قبولةامل األموال مجع أنشطة مجيع يف املشاركة
 بأسـاليب  األمـوال  مجـع  يتطلب وقد .عام بشكل الربح تتوخى ال اليت املنظمات من غريها

 املـساواة  قدم على مستقلة رقابية هيئة أو حكومية هيئة لدى تسجيلال العامة من التماسها
  .الالرحبية املنظمات جلميع بالنسبة
 حقـوق  بأنـشطة  تـضطلع  الـيت  األجنبيـة  احلكوميـة  غـري  املنظمـات  ختـضع  أن ينبغي - ١٢٦

 جتنـب  وينبغـي  الوطنيـة؛  احلكوميـة  غري املنظمات على املطبقة القواعد جمموعة إىل اإلنسان
  .منفصلة تشغيلو تسجيل متطلبات

 تتـيح  بالتـشهري  املتعلقـة  حكـام واأل املتطرفة نشطةواأل لإلرهاب بهمامل تعريفال إن - ١٢٧
 إلغــاء وينبغــي .تعديلــها وجيــب واجلمعيــات، األفــراد ضــد ةتعــسفي أحكــام تطبيــق إمكانيــة
ــوانني اســتخدام ــشهري ق ــيت خــرىاأل حكــاماألو الت ــستخدمها ال ــسؤول ي ــة وم ــع احلكوم  ملن
  .اإلنسان قوقحب املعنية ةاحلكومي غري املنظمات عن الصادرة االنتقادية والتقارير البيانات

  


