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                        الدورة الثامنة والستون
   *                    من جدول األعمال املؤقت  )  ب   (  ٦٩      البند 

ــها    ــسان ومحايت ــوق اإلن ــز حق ــسائل  :                                    تعزي         م
                                           حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك النهج البديلة      

ــسان                                                لتحــسني التمتــع الفعلــي حبقــوق اإلن
                     واحلريات األساسية

                  ويف تكوين اجلمعيات                        حلق يف حرية التجمع السلمي  ا    
  

                     مذكرة من األمني العام    
  

                                                                                                    يتشرف األمني العام بـأن حييـل إىل أعـضاء اجلمعيـة العامـة تقريـر املقـرر اخلـاص املعـين                        
                                                   ، ماينا كيـاي، املقـدم وفقـا لقـرار جملـس                              ويف تكوين اجلمعيات                                 باحلق يف حرية التجمع السلمي      

   .  ١٦ /  ٢١             حقوق اإلنسان 
  

 
  

  *    A/68/150.   
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ــاحلق يف حريـــة التجمـــع الـــسلمي ويف           ــر املقـــرر اخلـــاص املعـــين بـ                                                                                   تقريـ

               تكوين اجلمعيات
  

  موجز  
                               املقـرر اخلـاص املعـين بـاحلق يف          مـن                       قدم إىل اجلمعية العامة  م                              هذا التقرير هو أول تقرير        

                                                       هـو يعـاجل الـشواغل املتعلقـة مبمارسـة احلـق يف              و  .                     ويف تكوين اجلمعيـات                         حرية التجمع السلمي    
                          ويـساور املقـرر اخلـاص        .                          يف سـياق االنتخابـات                           ويف تكـوين اجلمعيـات                              حرية التجمـع الـسلمي      

                                                                                                   بالغ القلق إزاء تزايد االنتـهاكات والتجـاوزات الـيت تتعـرض هلـا حقـوق اإلنـسان يف عـدد مـن              
                                ســـة تلـــك احلقـــوق يف ســـياق                                                                      أحنـــاء العـــامل، املرتكبـــة ضـــد مـــن ميارســـون أو يـــسعون إىل ممار

   .                               تصم تلك االنتخابات بصورة ال تنمحي                االنتخابات، واليت 
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       مقدمة  -    أوال   

                                       اليـة املقـرر اخلـاص املعـين بـاحلق           و    ٢١ /  ١٥                                         أنشأ جملس حقوق اإلنسان مبوجب قـراره          -   ١
      وعــني   .                                        ، لفتــرة أوليــة مــدهتا ثــالث ســنوات         جلمعيــات            ويف تكــوين ا                           يف حريــة التجمــع الــسلمي 

                        ويف تكـوين اجلمعيـات                                                                                اجمللس ماينا كياي مقررا خاصا بشأن احلـق يف حريـة التجمـع الـسلمي                
                             وهـذا التقريـر هـو أول         .     ٢٠١١        مـايو    /         أيـار   ١                               علـى أن تبـدأ واليتـه يف            ،      ٢٠١١      مارس   /       يف آذار 

         ، بـأن     ١٦ /  ٢١                         طلب اجمللس، يف قـراره       ل         استجابة                                                  تقرير يقدمه املقرر اخلاص إىل اجلمعية العامة،        
                                                               ويعاجل التقرير الشواغل املتعلقـة مبمارسـة احلـق يف حريـة              .                                        يقدم تقريرا سنويا إىل اجلمعية العامة     

         مـع        القتران                                                      يف سـياق االنتخابـات، وينبغـي أن يقـرأ بـا                                  ويف تكـوين اجلمعيـات                      التجمع الـسلمي    
  A/HRC/20/27  (                                                                                تقريـــري املقـــرر اخلـــاص املواضـــيعيني املقـــدمني إىل جملـــس حقـــوق اإلنـــسان   

    ).A/HRC/23/39   و
              الرئاسـية          الـصعد                مبا يف ذلك    ،                                                   وجترى سنويا انتخابات واستفتاءات على خمتلف الصعد        -   ٢

      الـيت   و        عليـا         مـصاحل                                   شهد املنافسات اليت تنطوي على       ت و  .                       يف كثري من البلدان     ة                 والتشريعية واحمللي 
                                                                                                   متيز معظم االنتخابات انتهاكات واسعة النطاق حلقوق اإلنـسان، مبـا يف ذلـك احلـق يف احليـاة،                   

             ومـن وجهـة     .      يـات                ويف تكـوين اجلمع                                                        واحلق يف حرية التعبري، واحلق يف حرية التجمع الـسلمي،        
          ، بــصورة                     ويف تكــوين اجلمعيــات                                                              نظــر املقــرر اخلــاص، تعــرض احلــق يف حريــة التجمــع الــسلمي 

                                                                             األنظمة القائمـة أو املقبلـة لالحتفـاظ بالـسلطة أو اكتـساهبا مهمـا                    سعي                         متزايدة، للهجوم لدى    
                                                                  عن قناعته بـأن سـياق االنتخابـات يـستحق تركيـزا خاصـا                           املقرر اخلاص        عرب   ي و  .           تكلف األمر 

                                                                       على التشكل والعمل حبرية تكـون معرضـة للخطـر بـصفة خاصـة                      اجلمعيات                  ن قدرة األفراد و    أل
                                                          هـذه النتيجـة بـالنظر إىل تزايـد الـشكاوى الـيت                        باسـتخالص                   وهـو مقتنـع       .             الفتـرات       تلـك      خالل  

                   علـــى األفـــراد  ض                                                                                        يتلقاهـــا واملتعلقـــة باملـــضايقات والتخويـــف، والقيـــود غـــري املـــربرة الـــيت تفـــر
   .                                  النتخابات املتنازع عليها أو يف أعقاهبا ل                  الل الفترة السابقة             وأعضائها خ     معيات   واجل
ــة هــذا التقريــر مــن املــشاركة يف        -   ٣                                                                                                  وقــد اســتفاد املقــرر اخلــاص فائــدة كــبرية لــدى كتاب

ُ           اجتماع للخـرباء ُعقـد                  أن يوجـه                    املقـرر اخلـاص             ويـود     .     ٢٠١٣         يونيـه    /           حزيـران   ١   يف             يف جنيـف                  
                                             ع، ومجيــع مــن عرضــوا خــرباهتم إلثــراء هــذا                                                  الــشكر إىل مجيــع مــن شــاركوا يف تنظــيم االجتمــا

                                    وقد أخذ املقـرر اخلـاص يف االعتبـار     .                                                         التقرير سواء يف ذلك االجتماع أو يف غريه من املنتديات         
 (                                                         عناصــر العمــل ذات الــصلة املتاحــة داخــل اجمللــس           أيــضا

 

                                  وقــد كانــت احلــاالت القطريــة      .  )١
                       كـذلك موضـوع نـشرات                                                                   املذكورة يف هذا التقرير موضوع رسائل وجهـت إىل احلكومـات، و         

__________ 
                                                                                                                يــشمل ذلــك تقريــر املقــرر اخلــاص املعــين حبالــة حقــوق اإلنــسان يف بــيالروس بــشأن حقــوق اإلنــسان أثنــاء        )١ (  

   .(A/68/276)       تخابية             العمليات االن
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                                                                                          وتقارير صحفية صـادرة عـن املكلفـني بواليـات يف إطـار اإلجـراءات اخلاصـة ومـسؤويل األمـم           
   .      املتحدة

    
                   بوصـفهما جــزءا                      ويف تكـوين اجلمعيـات                                   احلـق يف حريـة التجمـع الـسلمي       -      ثانيا   

                                 يتجزأ من االنتخابات احلرة والرتيهة  ال
  

         اجلمعيات    وين                                   الدميقراطية وحرية التجمع السلمي وتك  -    ألف   
                                                                                                حتظى الدميقراطية، بوصفها نظامـا يـشارك النـاس مـن خاللـه، بـصورة مباشـرة أو غـري                      -   ٤

        وجتـــرى   .                          يف مجيـــع أحنـــاء العـــامل          النطـــاق                                                            مباشـــرة، يف تـــسيري الـــشؤون العامـــة، بقبـــول واســـع 
               فيمــا يتعلــق                                                                                          االنتخابــات واالســتفتاءات الــيت خيتــار فيهــا النــاس ممثلــيهم ويعــربوا عــن اختيــاراهتم 

     مــن   )  ٣   (  ٢١                             كمــا هــو منــصوص يف املــادة  و  .                                                  القوانني أو الــسياسات، يف أغلبيــة بلــدان العــامل   بــ
                   إرادة الـشعب هـي    ”                                        الدميقراطيـة هـي عمليـة تكـون فيهـا                                        اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، فـإن    

     ُ                                                                وهي ُينظر إليها عادة باعتبارها عملية تنطوي علـى إجـراء انتخابـات        .  “                  مصدر سلطة احلكومة  
ــة حــرة وت                                                                                       نافــسية لتقريــر الــسياسات بــصورة مباشــرة أو غــري مباشــرة عــن طريــق ممــثلني                     دوري

                                        وبعبـارة أخـرى، فـإن الدميقراطيـة          .                                                                 خمتارين يتعني أن يكونوا خاضـعني للمـساءلة أمـام نـاخبيهم           
                                                                                                               اليت جتـسدها العمليـة االنتخابيـة تتمثـل عمومـا يف اسـتخدام عمليـات واضـحة ميكـن التنبـؤ هبـا                        

                                 ا املمارسـة الـيت تتميـز فيهـا                                             ة يف حني ميكـن تعريـف الالدميقراطيـة بأهنـ                           تؤدي إىل نتائج غري متيقن 
  .                                   ولكـن ميكـن التنبـؤ بنتائجهـا                  يكتنفها الغموض                                           العملية االنتخابية برمتها بعمليات غري واضحة  

                                                        خضاع نوعية االنتخابات للتمحـيص لكفالـة أن تكـون                                               ع ذلك، فإنه جيري بصورة متزايدة إ        وم
                ات، حبيـث إذا                                       وتضفي االنتخابات شرعية على احلكوم      .           ادة الشعب                           نتائج االنتخابات ممثلة إلر   

        لـسخط                                    قد يترتب علـى ذلـك شـعور با              فإنه                                                 ي أن تلك االنتخابات ال تعكس إرادة الشعب،          ُ ُرئ
             ، يلـزم أن               املثاليـة                               وبغيـة حتقيـق الدميقراطيـة       .           نزاع عنيف                          يؤدي أحيانا إىل اندالع                قصاء وقد    إل  وا

         منفتحــة          أن تظــل  و                                        ن، واحتــرام حقــوق اإلنــسان ومحايتــها،                                         تقــوم األنظمــة بــإعالء ســيادة القــانو
   .                                                 آراء الشعوب ووجهات نظرها ومستجيبة هلا يف مجيع األوقات    على 
ــق يف  و  -   ٥ ــة          احلـ ــسلمي و   ال        حريـ ــع الـ ــة    يف                    تجمـ ــصلة بالعمليـ ــق الـ ــات وثيـ ــوين اجلمعيـ                                                      تكـ

              كـد املقـرر       ويؤ  .                                         خـالل الفتـرة مـا بـني االنتخابـات            و أ                               أثناء فتـرة االنتخابـات              ، سواء           الدميقراطية
                                                                                               اخلاص جمددا أن هذين احلقني ميثالن عنصرين أساسيني مـن عناصـر الدميقراطيـة ألهنمـا ميكنـان                  

                                                                        التعـبري عـن آرائهـم الـسياسية واملـشاركة يف األعمـال األدبيـة                ”                                    النساء والرجـال والـشباب مـن        
            الـشعائر                                                                                      والفنية وغريها من األنشطة الثقافيـة واالقتـصادية واالجتماعيـة، واملـشاركة يف ممارسـة       
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                                                                                                     الدينيــة وغريهــا مــن املعتقــدات، وتــشكيل النقابــات والتعاونيــات واالنــضمام إليهــا، وانتخــاب   
    ).  ٢١ /  ١٥                  ديباجة قرار اجمللس    ( “                                        القادة لتمثيل مصاحلهم ومساءلة هؤالء القادة

       مـن                        ويف تكـوين اجلمعيـات                      التجمع الـسلمي                                             وبصورة أكثر حتديدا، يعد احلق يف حرية          -   ٦
                وتـوفر ممارسـة     .                              عات للمشاركة يف الشؤون العامة  ا م                               لغة األمهية املتاحة لألفراد واجل                 الوسائل البا 

           ُ                                                                                هذين احلقني ُسبال ميكن من خالهلا للناس أن يتجمعوا وأن يعربـوا عـن شـواغلهم واهتمامـاهتم            
                         فعلـى سـبيل املثـال،        .                      الـيت تـشغل بـاهلم                                                    إىل تشكيل احلكم الذي يـستجيب للقـضايا           ا         وأن يسعو 

ــة واملــشاركة يف التجمعــات          تلــك      تعــد  ــام حبمــالت انتخابي                                                                                        احلقــوق أساســية لكــي يتــسىن القي
                                                                                               اجلماهريية، وتكوين األحزاب السياسية، واملـشاركة يف أنـشطة تثقيـف النـاخبني، والتـصويت،               

   . ني                                                        ومراقبة االنتخابات ورصدها، ومساءلة املرشحني واملسؤولني املنتخب
                                                                                             ويتــضمن القــانون الــدويل مبــادئ ومعــايري ميكــن مــن خالهلــا تقيــيم العمليــة االنتخابيــة    -   ٧

                                                                                         ومباشرة عمليات التقييم عن طريـق إدراك أن الـدول تقبـل بالتزامـات قانونيـة                  .               وقياس نتائجها 
         مراقبـة           عمليـة                  وفر انتظـام       تـ                                                           اليت جتريهـا ينبغـي أن تفـي بتلـك االلتزامـات                ات                   معينة وأن االنتخاب  

                                                                                    كما أن الطـابع العـاملي حلقـوق اإلنـسان وتـشابكها وترابطهـا تـدعم مـن                    .       وحيدهتا          النتخابات   ا
                                                                                                      خالل التزام الدول مبسؤولياهتا لكفالة ممارسة مجيع احلقوق أثناء العملية االنتخابيـة بغيـة حتقيـق                

         يـوم        جتـري                                                                           ويسلم هذا النهج بأن جناح العملية االنتخابية يتجاوز األحـداث الـيت               .              نتائج إجيابية 
                           قبـل يـوم االقتـراع                القائمـة                                                            واإلطار القانوين، والبيئة السياسية، والقدرات املؤسـسية          .        التصويت

        يعتقـد               املقرر اخلاص        فإن                  ضافة إىل ذلك،        وباإل  .                              على كيفية التمتع باحلقوق        تؤثر                 وأثناءه وبعده،   
        حلـق يف                                                                                                     أن أي عملية انتخابية تعترضها بصورة منهجيـة عوائـق واسـعة النطـاق تعرقـل ممارسـة ا                  

                                                                                                   حرية التجمع السلمي ويف تكوين اجلمعيات ال ميكن القول بأهنا حرة أو نزيهـة ومـن مث ينبغـي                   
   .                     يف نظر القانون الدويل “      حقيقية ”                              أال تعترب حمصلتها نتيجة النتخابات 

                                                                                            وتعد احملافظة على السلم خالل عملية التـصويت أمـرا ضـروريا لكـي يتـسىن للنـاخبني                    -   ٨
                                                             ومــع ذلــك، فإنــه ينبغــي أال يــوفر ذلــك، بــالرغم مــن     .            التــصويت                         اخلــروج وممارســة حقهــم يف

                                                          يف االنتخابـات وفـرض قيـود ال داعـي هلـا علـى                      خاطئـة                       اتبـاع ممارسـات              ملواصـلة                 أمهيته، مـربرا    
                   فـرض حظـر غـري          مـثال،                                                               احلق يف التجمع السلمي ويف تكوين اجلمعيات أو غريمها من احلقوق،        

                  وحيثمـا تتعـرض      .                             هرات ضد نتائج االنتخابـات                                               مقيد وغري منضبط على االحتجاجات أو التظا      
                                                                                                 احلقــوق لالنتــهاك يف أي وقــت أثنــاء العمليــة االنتخابيــة، ينبغــي أن تتــاح بــصورة ميــسرة       تلــك

   .                                                                إمكانية اللجوء إىل وسائل انتصاف فورية وفعالة يترأسها حمكمون حمايدون
          يف ذلـــك                                                                                    ويركــز املقـــرر اخلــاص يف هـــذا التقريــر علـــى دور اجلمعيــات عمومـــا، مبــا        -   ٩

ــسيري        ــشاركة يف ت ــا امل ــراد مــن خالهل ــة ميكــن لألف ــسياسية بوصــفها وســائل حموري                                                                                                  األحــزاب ال
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                                     وتــضطلع األحــزاب الــسياسية بــدور    .                                                           الــشؤون الــسلمية مــن خــالل املمــثلني الــذين خيتــاروهنم  
ــة   ”        أساســي  ــسليم للدميقراطي ــة واألداء ال ــف     .  )٢  ( “                                                  يف ضــمان التعددي ــر تعري ــذا التقري ــبىن ه                                   ويت

                                                                                تنظيم حر ألشخاص مـن أهدافـه املـشاركة يف إدارة األمـور العامـة، مبـا                  ”         ي بأنه               احلزب السياس 
                ومــن اجلــدير  . )٣  ( “                                                     مــن خــالل طــرح مرشــحني النتخابــات حــرة ودميقراطيــة                   يف ذلــك مــا كــان 

      ، وإن  )  ٥٢    و   ٥١              ، الفقرتـــان A/HRC/20/27    ( “       مجعيـــة ”                                        بالــذكر أن احلـــزب الـــسياسي يعتـــرب  
                                                                                            مجعية متخصصة جيوز أن تنظم من خـالل تـشريع مـستقل وختـضع لقواعـد ختتلـف عـن                      ت   كان

                                                               ويـرى املقـرر اخلـاص أن الفـرق األساسـي بـني األحـزاب                 .                                     تلك اليت تـنظم اجلمعيـات األخـرى       
                                                           تمثــل يف قــدرة األحــزاب الــسياسية علــى طــرح مرشــحني     ي                                   الــسياسية وغريهــا مــن اجلمعيــات  

  .        نزيهـة                            املرشحون يف انتخابـات           أولئك                                       ا الحقا بتشكيل احلكومة إذا ما فاز                         لالنتخابات وقيامه 
ــشدد علــى أن مــشاركة منظمــات اجملتمــع املــدين      ــه ي ــة ينبغــي                                                                      ومــن مث فإن ــة االنتخابي                                  يف العملي

                                                                                       ومسها أو معاملتها ال طوعيا على أهنا أحزاب سياسـية جملـرد مـشاركتها يف احليـاة                     إىل        يؤدي     أال
   .      ختتارها     اليت      طريقة    بال       العامة 
 ُ                                                                                    وُيقر املقرر اخلاص أيضا بأنـه يف حـني أن قطاعـا واحـدا فقـط مـن قطاعـات منظمـات             -    ١٠

                         نتخابــات، مثــل تثقيــف  ال                                                                        اجملتمــع املــدين ميكــن أن يعمــل بــصورة مباشــرة يف القــضايا املتــصلة با 
                                                                                        الناخبني، ومراقبة االنتخابات، وإصالح املؤسسات االنتخابية، وحماسبة املرشـحني واملـسؤولني           
                                                                                            املنتخبني، فإن فترة االنتخابات توفر فرصة ممتازة لقطاع أعرض من قطاعات منظمات اجملتمـع              
                                                                                                     املــدين للــدخول يف حــوار مــع املمــثلني احملتمــل انتخــاهبم، وتــسليط الــضوء علــى شــواغلهم           

                                                                                      بغيــة معرفــة اســتجابات الــسياسات العامــة، وبــصفة عامــة، ممارســة حقــوقهم يف    ،            واهتمامــاهتم
                                                                           وهلذا الـسبب، فـإن أي مناقـشة للحـق يف حريـة التجمـع الـسلمي                   .           ون العامة                 املشاركة يف الشؤ  

                          جلميــع منظمــات اجملتمــع   لة           كــون شــام ت                               يف ســياق االنتخابــات جيــب أن                     ويف تكــوين اجلمعيــات
   .                              املدين بغض النظر عن جماالت تركيزها

                                                        على النحو املستخدم يف هذا التقرير تلك الـيت جتـرى          “         االنتخابات ”              ويشمل مصطلح     -    ١١
                       والفتـرة االنتخابيـة      .                                                                             الختيار الرئيس واملمثلني التشريعيني وممثلـي اإلدارة احملليـة، واالسـتفتاءات          

                                                                         ويف الواقـع، فإنـه ميكـن القـول بـأن هنايـة فتـرة انتخابيـة                   .                                       ال تنحصر دائما يف نطاق زمـين حمـدد        
ــة  ــة                        انا ببــدء الفتــرة االنت    يــذ         متثــل إ-                              بقــدر مــا ميكــن حتديــدها  -        معين ــة التالي ــ  .                  خابي          د يكــون     وق

              النـاخبني،         ثقيـف                                                                               باإلمكان تعيني فترة زمنية حمددة لبعض األحداث يف العملية االنتخابية، مثل ت           
__________ 

                                                                                                             احملكمــة األوروبيــة حلقــوق اإلنــسان، احلــزب الــشيوعي التركــي املتحــد وآخــرون ضــد تركيــا، الطلــب رقــم      )٢ (  
   .  ٤١         ، الفقرة     ١٩٩٨     مايو  /      أيار  ٢٥  ،     ١٠٠٧ /   ٨٠٤ /    ١٩٩٧ /  ٢٠

  ئ       مبـاد                                                                     مكتـب املؤسـسات الدميقراطيـة وحقـوق اإلنـسان وجلنـة البندقيـة،           /                                      منظمة األمـن والتعـاون يف أوروبـا          )٣ (  
   . ٩         ، الفقرة  )    ٢٠١١           ستراسبورغ،  /     وارسو   (                               توجيهية لتنظيم األحزاب السياسية،
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                                      بيـد أن هنـاك أنـشطة أخـرى           .              ، وعد األصوات            التصويت  )    أيام (                                  وفترة الدعاية االنتخابية، ويوم     
         مثـل                                                                                                 ذات صلة بالعملية قد تكون متواصلة، وتستمر لفترة طويلة بعد انتهاء عمليـة التـصويت،              

                     نطاق هذا التقريـر     ل   ه                          ويتوخى املقرر اخلاص، بوصف     .                                   صالحات التشريعية، وتعزيز املؤسسات    إل ا
   ‘                  ســياق االنتخابــات ’      بــأن         يفيــد                                   النتخابــات وأثناءهــا وبعــدها، أن                     الفتــرة الــسابقة ل              بأنــه يــشمل 

                               وإن كـان اإلدالء بالـصوت       -                                                                يرتبط حبدث حمدد أو فترة زمنية معينة، مثال، يوم االنتخـاب              ال
              تنطـوي علـى                                         ويالحظ املقرر اخلاص أن االنتخابات كثريا ما   .                           ثل حلظة حمورية يف االنتخابات   مي

                                                                                                      منافــسات مــشحونة بقــدر كــبري مــن التــوتر تكــون فيهــا كــثري مــن األمــور علــى احملــك بالنــسبة  
                                                                                   ويف هذا الصدد، يقع على الـدول التـزام بـاحترام وتيـسري احلـق يف حريـة                    .                  للسلطات وللناخبني 

   .                     طوال العملية بأسرها                ويف تكوين اجلمعيات   مي            التجمع السل
  

                                                                                  اإلطار القانوين الدويل املتصل باحلق يف حرية التجمع الـسلمي واحلـق يف تكـوين                 -    باء   
                          اجلمعيات يف سياق االنتخابات

                      ول أن حتتـــرم وحتمـــي          إىل الـــد   ،  ٢١ /  ١٥               يف قـــراره ،                                 يطلـــب جملـــس حقـــوق اإلنـــسان   -    ١٢
                                                                                                         بالكامل حقـوق مجيـع األفـراد يف حريـة التجمـع الـسلمي وتكـوين اجلمعيـات، مبـا يف ذلـك يف                        

   ويف                                                                           ضافة إىل فكرة الدميقراطية، فـإن احلـق يف حريـة التجمـع الـسلمي                    وباإل  .                سياق االنتخابات 
       ؤكـد   امل                                                 يف املـشاركة يف حكـم بلـده، علـى النحـو                      الفـرد                          يردان ضمنا يف حق                    تكوين اجلمعيات 

               إرادة الـشعب    ”              منه على أن      )  ٣   (  ٢١                                                 عالن العاملي حلقوق اإلنسان، الذي ينص يف املادة              يف اإل 
                                                                                           هي مناط سلطة احلكم، وجيب أن تتجلى هذه اإلرادة من خالل انتخابات نزيهة جترى دوريـا                
                                                                                                          باالقتراع العـام وعلـى قـدم املـساواة بـني النـاخبني وبالتـصويت الـسري أو بـإجراء مكـافئ مـن                  

                                            مـن العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق             ٢٥                        وباملثل، تؤكد املـادة       .  “                  مان حرية التصويت        حيث ض 
ــز       ــة والــسياسية علــى أن يكــون مــن حــق كــل مــواطن، دون أي وجــه مــن وجــوه التميي                                                                                                      املدني

ــة   ــود غــري املعقول ــا       )  أ (  :                                    احملظــورة والقي ــا مباشــرة وإم ــة، إم ــشؤون العام ــشارك يف إدارة ال                                                                 أن ي
              ُ                      ُ               أن ينتخــب وأن ُينتخــب يف انتخابــات نزيهــة ُتجــرى   )  ب (       ريــة؛                             بواســطة ممــثلني خيتــارون يف ح

                                                                                             دوريا باالقتراع العام وعلى قدم املساواة بني الناخبني وبالتصويت السري، تضمن التعـبري احلـر          
                فرصــة تقلــد -                                    قــدم املــساواة عمومــا مــع ســواه         علــى -               أن تتــاح لــه   )  ج (                      عــن إرادة النــاخبني؛ 

 (                       الوظائف العامة يف بلده  
 

          احلقـوق        بتلـك                     أن التمتـع التـام      بـ                       نة املعنية حبقوق اإلنسان            وتقر اللج . )٤

__________ 
                                    من اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي         ٢٩                                                          من اتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة؛ واملادة           ٧                   انظر أيضا املادة       )٤ (  

                 يثــاق األفريقــي          مــن امل  ١٣                                                     مــن االتفاقيــة األمريكيــة حلقــوق اإلنــسان؛ واملــادة   )  ب   ) ( ١   (  ٢٣                   اإلعاقــة؛ واملــادة 
                     مـن إعـالن حقـوق      ٢٥                                                من امليثاق العـريب حلقـوق اإلنـسان؛ والفقـرة        ٣٣                                حلقوق اإلنسان والشعوب؛ واملادة     

   .                               اإلنسان لرابطة أمم جنوب شرق آسيا
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                                                                                                             يتوقف على النقـل احلـر للمعلومـات واألفكـار حـول القـضايا العامـة والـسياسية بـني املـواطنني                      
                                                                                          واملرشحني واملمثلني املنتخبني، وهو األمر الذي يتطلب حرية ممارسة احلق يف التجمع الـسلمي              

      علـن   ت و   ).   ٢٥                     من التعليق العـام    ٢٥       الفقرة  (         قوق أخرى                               واحلق يف تكوين اجلمعيات، من بني ح 
                                                             أن العناصــر األساســية للدميقراطيــة تــشمل حريــة تكــوين     ٢٠١ /  ٥٩            يف قرارهــا                   اجلمعيــة العامــة 

                    نتخـب يف انتخابـات            ُ صوت وأن ُي                                             ُ          اجلمعيات وحرية التجمـع الـسلمي، وحـق الـشخص يف أن يُـ      
                                                             شجع علــى دعــم نظــم األحــزاب الــسياسية ومنظمــات اجملتمــع     تــ                           ة ونزيهــة جتــرى دوريــا، و    حــر
   .    املدين
           ويف تكــوين                                                                              وجيــري التأكيــد علــى األمهيــة احملوريــة للحــق يف حريــة التجمــع الــسلمي      -    ١٣

ــات ــوق               اجلمعي ــة األخــرى حلق ــة واإلقليمي ــات يف خمتلــف املعاهــدات الدولي                                                                                      يف ســياق االنتخاب
ــسان  (        اإلن

 

 (       األخــرى            واهليئــات  )٥
 

ــدول األعــضاء يف االحتــاد األفريقــي    .  )٦ ــزم ال       عــالن       يف اإل ،                                               وتلت
                 محايـة احلريـات     ”                      التزاما صرحيا بـ      ،                                                            املتعلق باملبادئ اليت حتكم االنتخابات الدميقراطية يف أفريقيا       

            اجلمعيـات    إىل                                                                        اإلنسانية واملدنية لكل املواطنني، مبا يف ذلك حرية احلركة والتجمـع واالنـضمام    
                                      وصـول أصـحاب املـصاحل إىل وسـائل                                                       خوض احلمـالت االنتخابيـة، وكـذلك سـهولة                    والتعبري و 
 (                           كمــا أن وثيقــة كوبنــهاغن  .                               خــالل العمليــات االنتخابيــة       اإلعــالم

 

                              ملنظمــة األمــن والتعــاون يف  )٧
                         تكفــل صــراحة احلــق يف  ،                                                               الــيت حتــدد التزامــات الــدول األعــضاء يف جمــال االنتخابــات   ،        أوروبــا

                              وبـالرغم مـن أن الـصكوك          ).  ٣- ٩      و    ٢- ٩            الفقرتـان    (         معيـات                                التجمع السلمي ويف تكوين اجل    
                                                                                                     اإلقليمية األخرى املتعلقة بالدميقراطيـة ال تـشري صـراحة إىل احلـق يف حريـة تكـوين اجلمعيـات،                   

                           عناصــر حيويــة لتعزيــز     عــد                                                                       فإهنــا تقــر بــأن األحــزاب الــسياسية وغريهــا مــن أشــكال اجلمعيــات ت
 (          الدميقراطية

 

٨(  .    
                                                                   تعترف صـراحة أو ضـمنيا بقـدرة األحـزاب الـسياسية وغريهـا                                  وجمموعة الصكوك اليت      -    ١٤

                 أعـم يف إطـار                                                                                            من أشكال اجلمعيـات علـى أن تتـشكل وتعمـل يف سـياق االنتخابـات أو بـصفة                    
                                                                                    تعد مؤشرا على توافق اآلراء على األقل على مستوى وضع املعـايري حـول األمهيـة                             الدميقراطية،  

            ال تــدعو إىل           احلقــوق      تلــك                   ا يتعلــق بإعمـال                             وخــربة املقـرر اخلــاص فيمــ   .          احلقــوق      لتلــك         احملوريـة  
__________ 

     مـن    ’  ١ ‘  )  ب   (  ٢٩                                                                     من اتفاقيـة القـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة؛ واملـادة                  )  ب   ( ٧                               انظر على سبيل املثال املادة         )٥ (  
   .                 األشخاص ذوي اإلعاقة             اتفاقية حقوق 

         بـاريس،     (   ١٥٤                                                                                              اإلعالن املتعلق باالنتخابات احلرة والرتيهة، الذي اعتمده اجمللس الربملـاين الـدويل يف جلـسته                   )٦ (  
    ).    ١٩٩٤     مارس  /      آذار  ٢٦

   .www.osce.org/odihr/elections/14304                متاحة على املوقع    )٧ (  
                                  ؛ وامليثــاق الــدميقراطي للبلــدان   ١٢    و  ٣                   واحلكــم، املادتــان                                                      امليثــاق األفريقــي بــشأن الدميقراطيــة واالنتخابــات     )٨ (  

   .  ٢٧    و  ٥                  األمريكية، املادتان 
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                                                                                      وهــو يــشري إىل أن تلــك احلقــوق تكــون أكثــر تعرضــا للتقييــد يف ســياق االنتخابــات،   .        تفــاؤل  ال
                             وبـالرغم مـن أن احلريـة         .                                                                       ولذلك فإنه حيث على التقيد الصارم باملعايري الدولية حلقوق اإلنـسان          

ــتثناء       ــي االســ ــود هــ ــدة والقيــ ــي القاعــ ــون هــ ــب أن تكــ ــرة A/HRC/20/27   (                                                                           جيــ   ،   ١٦             ، الفقــ
                                                                      ، فإن املقرر اخلاص يعرب عن استيائه مـن أن القيـود املفروضـة               )  ١٨           ، الفقرة   A/HRC/23/39    و

                         القــانون الــدويل، أي أن          أحكــام                                                          هتــدف يف حــاالت كــثرية إىل كبــت االنتقــادات وال تتفــق مــع 
                                                                                                     يكون منـصوصا عليهـا يف القـانون، وأن تكـون ضـرورية يف جمتمـع دميقراطـي ألغـراض حتقيـق                      

ــادتني    ــا يف امل ــصوص عليه ــة      ٢٢    و   ٢١                                      املــصاحل املن ــاحلقوق املدني ــدويل اخلــاص ب                                                    مــن العهــد ال
 (         والسياسية

 

٩( .   
     يف           اجلمعيـات           تكوين                                                         توفري محاية متكافئة للحق يف حرية التجمع السلمي ويف               مسألة   و  -    ١٥

                                                      يف ســياق االنتخابــات بــسبب احتمــال تفــاقم حــاالت         أمهيــة                                   ســياق االنتخابــات للجميــع تــزداد
                         مــن جانــب األطــراف يف                                       ويالحــظ املقــرر اخلــاص أن هنــاك مــيال  .                             الــضعف خــالل هــذه الفتــرة

ــوطين أ     ــسياسي أو ال ــديين أو ال ــة الســتغالل األصــل العرقــي أو اإلثــين أو ال   و                                                                                                  املنافــسة االنتخابي
                         مـن العهـد الـدويل       ٢                                                                                 االجتماعي، من بـني عوامـل التمييـز األخـرى احملظـورة صـراحة يف املـادة                  

                              وهو يؤكد أن هـذه احلقـوق         .                                                              اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وذلك بغية استبعاد اخلصومة       
                           ن الـدول يقـع عليهـا         وأ   ،   )  ١٣             ، الفقـرة    A/HRC/20/27   (                                            مكفولة للجميـع علـى أسـاس املـساواة          

                     ُ                                          ويف سياق االنتخابات، ال ُيعد من قبيـل التمييـز اختـاذ أي              .                                        التزام بتوفري محاية فعالة ضد التمييز     
       علــى                                                                                              تــدابري مؤقتــة هتــدف إىل تعزيــز قــدرة الفئــات املهمــشة أو الفئــات األكثــر عرضــة للخطــر  

                                           أســاس امليــل اجلنــسي واهلويــة اجلنــسانية،                                                           ممارســة حقوقهــا، مثــل النــساء وضــحايا التمييــز علــى 
                                                                                          والشباب، واألشخاص ممن ينتمون إىل األقليـات، والـشعوب األصـلية، وغـري املـواطنني، الـذين           
ــة، فــضال عــن        ــاجرين، وأعــضاء اجلماعــات الديني ــسية والالجــئني وامله ــدميي اجلن ــشملون الع                                                                                                  ي

                   كآليــة لتهيئــة          وتــستخدم      يــة،                                                                   الناشــطني املــدافعني عــن احلقــوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقاف 
   .                      فرص متكافئة أمام اجلميع

  
                    حرية التجمع السلمي  -      ثالثا   

                                                                                           لطاملا ثبت أن احلق يف حرية التجمع الـسلمي، أي تنظـيم جتمعـات سـلمية واملـشاركة                    -    ١٦
                                               ُ                                                            فيهـــا داخـــل األمـــاكن أو يف اهلـــواء الطلـــق علـــى حـــد ســـواء، ُيعـــد حقـــا أساســـيا يف ســـياق   

                ِّ                                                ســة هــذا احلــق أن ميكِّــن املرشــحني خلــوض تلــك االنتخابــات مــن                ومــن شــأن ممار  .            االنتخابــات
                         كمــا تــوفر االنتخابــات   .                                                                      حــشد مؤيــديهم وأن يــضفي زمخــا وحيويــة علــى رســائلهم الــسياسية 

__________ 
   .  ١٧-  ١٥          ، الفقرات A/HRC/20/27                                                     لالطالع على حتليل للقيود املسموح هبا، انظر على سبيل املثال    )٩ (  
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                                                                                                          فرصــة فريــدة للنــساء والرجــال والــشباب مــن مجيــع قطاعــات اجملتمــع للتعــبري عــن آرائهــم            
                                حـداث تغـيري، أي للتعـبري عــن     إل                                                                       وتطلعـاهتم، إمـا مـن أجـل إبقــاء الوضـع علـى مـا هـو عليــه أو         

                                                واملعارضـة هـي جـزء مـشروع مـن ممارسـة              .                                                تأييدهم للحكومة واحلزب احلاكم، أو للمعارضـة      
                                                                                                     احلق يف حرية التجمع السلمي، وال سيما يف سياق االنتخابـات حيـث أهنـا تـوفر فرصـة فريـدة                     

   .                                                      من نوعها للتعبري عن تعددية اآلراء من خالل الوسائل السلمية
   ،               ُ                                                              ا الــصدد، وكمــا ذُكــر يف حلقــة النقــاش الــيت نظمهــا جملــس حقــوق اإلنــسان       ويف هــذ  -    ١٧

                          يـرى املقـرر اخلـاص أن     ،                                                        بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف سياق االحتجاجات السلمية                املتعلقة  
                                                                                             املشاركة يف االحتجاجات السلمية بديل للعنف والقوة املسلحة كوسيلة للتعبري والتغيري، وهـو             

        انظـر    (                           اج السلمي محايـة شـديدة      ج                 مث جيب محاية االحت        ومن    .                   أمر ينبغي تأييده  
  A/HRC/19/40 ،  

                    ينبغي عدم النظـر              على أنه      ،    ١٠ /  ٢٢                 شدد يف قراره     و                                ويتفق اجمللس مع هذا النهج        . )  ١٣        الفقرة  
                                                                                         جــات الــسلمية علــى أهنــا هتديــد، ويــشجع لــذلك مجيــع الــدول علــى إقامــة حــوار             إىل االحتجا

ــد التعامــل   ــسلمية وأســباهبا                                          صــريح وشــامل وهــادف عن                وشــدد اجمللــس    .                                         مــع االحتجاجــات ال
                                                                                    جيــب أن يكــون كــل فــرد قــادرا علــى التعــبري عــن مظاملــه أو تطلعاتــه بطــرق                      كــذلك علــى أنــه 

ــن ا     ــة دون خــوف م ــشمل االحتجاجــات العام ــام،                                                          ســلمية، ت ــف، أو                    لتعــرض لالنتق                    أو التخوي
                                                                               صــابة، أو االعتــداء اجلنــسي، أو الــضرب، أو التوقيــف أو االحتجــاز علــى حنــو                 املــضايقة، أو اإل

                                    ويـصدق هـذا بـصفة أخـص يف سـياق        .    سري                                                        تعسفي، أو التعـذيب، أو القتـل، أو االختفـاء القـ         
ــدما تــصل  ــوترات                            االنتخابــات عن ــاك مــصاحل             الت ــدما تكــون هن            سياســية                                                     إىل أقــصى مــداها وعن

   .                                واقتصادية واجتماعية كبرية على احملك
                                                                                       ومع ذلك، فإن االنتخابات يف كثري من البلدان تـشوهبا انتـهاكات وجتـاوزات حلقـوق                  -    ١٨

        مـن     ٥٠     ٠٠٠                                                       ، علـى سـبيل املثـال، احتجـز يف غينيـا حنـو                   ٢٠٠٩       سبتمرب   /          ففي أيلول   .       اإلنسان
                                     لـى احتمـال ترشـح النقيـب موسـى       ع                              جتمهروا يف اسـتاد لالحتجـاج             الذين                      املتظاهرين السلميني   

   ،    ٢٠١٠         ينـاير    /                        جرى يف كـانون الثـاين                                                                     داديس كامـارا يف االنتخابـات الرئاسـية الـيت كانـت سـت             
  .                                                                                                   وقامت قوات األمـن بفـتح النـار علـيهم واسـتخدمت احلـراب والـسكاكني لتفريـق احملتـشدين                  

ُ           شخصا وُجرح أكثر     ١٥٠  ُ              وقُتل أكثر من            كـان        عـني امل                    واعتقل الكـثريون يف    .             من ألف شخص       
ــة    ويف   .                              أو يف بيــوهتم أو يف املستــشفيات ــرئيس             اإلســالمية       إيــران         مجهوري                                 ، وبعــد إعــالن فــوز ال

                                                           ، قتلـت قـوات األمـن عـددا مـن احملـتجني عنـدما خرجـوا             ٢٠٠٩      يونيه  /                  أمحدي جناد يف حزيران 
        أثنــاء                               وفتحــت قــوات األمــن النــار   .                                للطعــن يف نتــائج االنتخابــات               بــصورة ســلمية             إىل الــشوارع 
                         واعتقلـت عـدة مئـات        .                                       الفلفـل احلـار لتفريـق احلـشود         ذ ا ذ                    استخدمت اهلراوات ور              التظاهرات و 

ــية الـــيت أجريـــت يف      ــاء االحتجاجـــات الـــيت أعقبـــت االنتخابـــات الرئاسـ                                                                                                      مـــن األشـــخاص أثنـ
          املزعـــوم          تزويـــر   ال                                                              ويف االحتـــاد الروســـي، قوبلـــت االحتجاجـــات الـــسلمية ضـــد   .     ٢٠٠٩       عـــام
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                                 باستخدام مفرط للقـوة مـع           ٢٠١١       ديسمرب   /       األول                                         النتخابات الربملانية اليت أجريت يف كانون      ل
   ة                                              كمـا ارتكــب العديـد مــن أعمـال املــضايق    .                       شــخص يف خمتلـف املــدن      ألـف               أكثـر مــن         حتجـاز  ا

ــياق        ــة يف سـ ــضاء املعارضـ ــطني وأعـ ــن الناشـ ــدد مـ ــق عـ ــسفي حبـ ــال التعـ                                                                                                       والتخويـــف واالعتقـ
      زويالـ      فنـــ          مجهوريـــة    ويف   .     ٢٠١٢        مـــايو  /         أيـــار ٦                                              االحتجاجـــات ضـــد االنتخابـــات الرئاســـية يف 

          ، قوبلــت     ٢٠١٣        أبريــل  /                                                           ، ويف أعقــاب االنتخابــات الرئاســية الــيت أجريــت يف نيــسان             البوليفاريــة
                     ُ                                                                                    املظاهرات السلمية اليت ُنظمت أمام مكاتـب اللجنـة االنتخابيـة الوطنيـة يف عـدد مـن الواليـات                    

               ويف ماليزيـا،     .                                                                                  باستخدام القوة الوحشية من جانب قوات األمـن، صـاحبتها اعتقـاالت تعـسفية             
                                                     قمع احتجاج سلمي نظمه التحالف من أجـل إجـراء           ل                                     تخدمت قوات األمن القوة العشوائية        اس

   .                                 صالح العملية االنتخابية يف ذلك البلد        دعو إىل إ ي  ي  ذ  ال  )      بريسيه (                    انتخابات حرة ونزيهة 
                                                                                           ضافة إىل اسـتخدام القـوة املفرطـة ضـد احملـتجني الـسلميني، جلـأ بعـض الـدول يف                         وباإل  -    ١٩

                                                                                جترمي املشاركة يف التجمعات الـسلمية وتنظيمهـا وقـت االنتخابـات بغيـة                                 عدد من احلاالت إىل   
                                             فـي إثيوبيـا، اهتـم عـدد مـن املتظـاهرين        ف  .                                                          معاقبة أو ردع من يريدون أو يعتزمـون القيـام بـذلك        

ُ       ، وُحكـم    “                                        جرائم التعدي على النظـام الدسـتوري       ”                                         السلميني واملدافعني عن حقوق اإلنسان بـ           
                             تزوير االنتخابـات العامـة         من                                تهم يف مظاهرة ضد ما يدعى           شارك                            عليهم بالسجن مدى احلياة مل    

                      مـن احملـتجني علـى        ١٩٠                                          واليت أفادت التقارير بقتل أكثر من            ٢٠٠٥      مايو   /                   اليت أجريت يف أيار   
                                                                           وبعد أن وقعوا بيانا يعترفون فيه بأن ما قاموا به من أنشطة كـان                .                            أيدى سلطات إنفاذ القانون   

                                          وقبيــل إجــراء االنتخابــات التــشريعية يف   .              لــق ســراحهم                           ُ           غــري دســتوري، حــصلوا علــى عفــو وأُط
                                                                ، اعتقل العديد مـن املـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان وذويهـم،              ٢٠١١       سبتمرب   /           يف أيلول    ين     البحر

                    ِّ                                                                              وفصلوا من أعماهلم وعرِّضوا ألعمـال التخويـف واملـضايقة الرتكـاب جـرائم بـدوافع سياسـية                  
                                               ويف أعقـاب االنتخابـات الرئاسـية الـيت           . “     نونية ا                        املشاركة يف جتمعات غري ق     ”                 شىت، مبا يف ذلك     

                                                      يف بـيالروس، احتجـز املئـات مـن األشـخاص الـذين             ٢٠١٠         ديـسمرب    /                 ت يف كانون األول    ي  جر أ
             ن، وزعمـاء    و                            ن من اجملتمع املدين، وصـحفي      و                                   يف ليلة االنتخابات، مبن فيهم ناشط           تجون          كانوا حي 

ُ                           وُحكم على أحد احملتجني الـس       .                                 املعارضة، ومنهم مرشحون رئاسيون       من                           لميني الحقـا بإيداعـه      
                                   خالل بالنظـام العـام، ملـشاركته يف                                   أشهر يف مستعمرة للعمل بتهمة اإل                    ملدة ثالث سنوات وستة  
                                          رميــة إداريــة، ولكنــه اهتــم الحقـــا                                       واحتجــز يف البدايــة الرتكـــاب ج    .                        االحتجاجــات الــسلمية  

        احملكمـة                          أمر اعتقاله ذكـر يف            أصدر     ي   ذ                                                     رتكاب جرمية جنائية بالرغم من أن ضابط الشرطة ال          با
          بالتـسبب                                           وباملثل، وجهت يف االحتاد الروسي اهتامات         .                                        أنه مل يشاهده فعليا أثناء االحتجاجات     

                         وجـرى اعتقـال العديـد      .                                             ضد احملـتجني الـسلميني يف وقـت االنتخابـات       “    عامة          اضطرابات   ”   يف  
ــها    ــهم مــن بين ــع اجلمهــور  ’                                                 مــن املتظــاهرين واهتــامهم بت        وجــرى   .  ‘               حتــريض اجلمهــور ’    و ‘                 تروي

ــة              اســتهداف ــات املقبل ــدة يف ســياق االنتخاب ــصورة متزاي ــسلميني يف أذربيجــان ب                                                                                          املتظــاهرين ال
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ــشرين األول   ــا يف ت ــع إجراؤه ــوبر  /                                  املزم ــهم و      ٢٠١٣         أكت ــدد من ــال ع ــة   /                            ، باعتق ــرض غرام                   أو ف
ــيهم ــاين    .        عل ــال، اعتقــل يف كــانون الث ــاير  /                                       ويف نيب ــدافعني عــن حقــوق        ٢٠٠٦        ين ــة مــن امل                                         أربع

                                                           م مظــاهرات ســلمية علــى نطــاق واســع تــدعو إىل مقاطعــة                                    اإلنــسان بــسبب اشــتراكهم يف تنظــي
   .                                             االنتخابات البلدية املقرر إجراؤها يف الشهر التايل

                                                         املتظاهرين الـسلميني مـن أجـل مـنعهم مـن املـشاركة             حتجاز                  املقرر اخلاص من ا        حيذر   و  -    ٢٠
            املقيـدة                                         كما أنه يشعر بالقلق إزاء األوامـر        .            احلزب احلاكم        أو                                  يف التجمعات اليت تنتقد احلكومة    

                                                                                                            حلرية االنتقـال والـيت حتظـر علـى املتظـاهرين واملـدافعني الـذين يقومـون برصـد التجمعـات مـن                       
                                                                                                     البقاء يف املدينة أو دخوهلا أو املـرور مـن خالهلـا، كمـا حـدث علـى سـبيل املثـال يف ماليزيـا يف               

   .    ٢٠١١      يوليه  /   متوز
                            الـسلمية الـيت تعقـد                                                         ، يعتقـد املقـرر اخلـاص أن مجيـع التجمعـات                              من الوجهة اجلوهرية   و  -    ٢١

                                                                                                      أثناء العملية االنتخابية، سواء أكانـت تـدعم احلـزب احلـاكم أو احلكومـة القائمـة أم ال، ينبغـي              
                                التجمعـات محايـة وتيـسريا            تلـك                    وينبغي أن تتلقى      .                                           أن يكون من حقها أن حتظى بنفس املعاملة       

                          لنظـر عـن الفئـة أو                                                                                         متكافئني من جانب الدولة، وفاء بالتزامها اإلجيـايب يف هـذا الـصدد، بغـض ا               
                                                    وحيذر املقرر اخلاص يف هذا الصدد من تزايـد استـضعاف        .                                     اجلماعة اليت ينتمي إليها املتظاهرون    

                                                                                                      الفئــات املهمــشة الــسالفة الــذكر أو الفئــات األكثــر عرضــة لالعتــداءات، والتعليقــات املهينــة،    
      وقــد   .       تلفــة                        غالبــا مــن أحــزاب خم ،                                                                والوصــم، والقيــود غــري املــربرة، بغيــة حتقيــق أهــداف سياســية

                يف احتجاجـات      تهم          ملـشارك    هم                   وتـصاريح عملـ      هم                                   أيـضا إللغـاء جـوازات سـفر          هم          يتعرض بعض 
                                                                                                          ونتيجـة لـذلك، تتـأثر سـلبا التجمعـات الـسلمية الـيت تنظمهـا تلـك الفئـات، الـيت قـد                          .        تضامنية

                ويـشعر املقـرر     .                                                                                  ترغب يف اغتنام فرصة االنتخابات لتوجيـه االنتبـاه إىل مـا تتعـرض لـه مـن حمـن          
  ،     ٢٠٠٩         سـبتمرب    /                                                                                بالفزع إزاء األحـداث الـسالفة الـذكر الـيت جـرت يف غينيـا يف أيلـول                       اخلاص  

ــه نــساء                                                     املــشاركات يف املظــاهرات أو املوجــودات يف املنطقــة               كــثريات مــن                              والــيت تعرضــت في
                                                                                                       لتجريدهن مـن مالبـسهن متامـا واالعتـداء علـيهن جنـسيا، مبـا يف ذلـك باالغتـصاب اجلمـاعي،                      

                                                   ويف زمبــابوي، تعــرض املتظــاهرون الــذين يــدافعون   .               فــق االحتجــاز                          ســواء يف االســتاد أو يف مرا
                     ويف مجهوريــة إيــران    .                                                                  عــن حقــوق املــرأة العتــداءات وحــشية يف ســياق االنتخابــات              ســلميا 
         مخـسة       ٢٠٠٩         يونيـه    /                              قـوات األمـن يف حزيـران                                                       ية، كان من بـني مـن قتلـوا علـى أيـدي                 اإلسالم

   .     الطالب   من
ــام      -    ٢٢ ــع الع ــوانني التجم ــق ق ــي تطبي ــع                                                  وينبغ ــة التجم ــاحلق يف حري ــع ب ــضية إىل التمت                                                     ، املف

  .                                                                                                     السلمي، امتثاال للقانون الدويل حلقوق اإلنـسان، علـى األحـداث املتـصلة بالعمليـة االنتخابيـة                
                                                                                                     وبصفة خاصة، ينبغي أن تـسمح هـذه القـوانني بالتجمعـات التلقائيـة وأن تيـسرها، مـع مراعـاة              
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     آراء                                           خابـات، عنـدما جيـري اإلعـراب عـن                                                              أن يسود املزيد من التـسامح يف أوقـات االنت           ة    ضرور
   .       خمتلفة          ووجهات نظر

                                                                                           ومثة جانب حموري لاللتزام اإلجيايب الذي يقع على عـاتق الدولـة حبمايـة مـن ميارسـون                    -    ٢٣
                                                                                                 احلــق يف حريــة التجمــع الــسلمي يتمثــل يف كفالــة احلمايــة مــن العمــالء احملرضــني واملتظــاهرين   

                                   وهـؤالء األفـراد يـشملون أفـرادا       .                   تلـك التجمعـات                                            املناوئني، الذين يهدفون إىل تعطيل أو فـض     
                                               ويـساور املقـرر اخلـاص القلـق إزاء اسـتخدام        .                                                    ينتمون إىل جهاز الدولة أو يعملـون بالنيابـة عنـه    

                                                           التجمعــات، حــسبما أفيــد حبدوثــه يف الــسنغال يف كــانون        تعطيــل                            الدولــة للعمــالء احملرضــني يف 
                                    وباملثل، ينبغي بـذل مزيـد مـن          .                خابات الرئاسية                              ، قبل اجلولة األوىل من االنت         ٢٠١٢       يناير   /     الثاين

                                                                                                      اجلهــود للــسماح بعقــد التجمعــات التلقائيــة الــسلمية، واملظــاهرات املناوئــة الــسلمية، ومحايتــها  
                                                                   وإمجاال، ينبغي للسلطات أن توفر مزيدا مـن احلمايـة والتيـسري جلميـع        .                      وتيسريها، حيثما أمكن  

   .                      أشكال التجمعات السلمية
                                                                        يشري املقرر اخلاص إىل أن احلق يف حرية التجمع الـسلمي ال يتطلـب                              ويف هذا الصدد،    -    ٢٤

                                                                           وإذا لزم األمـر، جيـوز أن يـشترط تقـدمي جمـرد إشـعار مـسبق، يف                    .                           إصدار تصريح لعقد التجمع   
  .                                                                                                     حالة التجمعات الكبرية أو التجمعات اليت يتوقع فيها حدوث درجـة مـا مـن أعمـال التعطيـل                  

               مثــل إعــالن -        ث معــني  د   حلــ                                الــيت حتــدث عــادة كــرد فعــل                                           أمــا التجمعــات الــسلمية التلقائيــة،  
                                          شعار املسبق، فينبغي أن يكـون هنـاك قـدر     إل                                     واليت حبكم تعريفها ال ميكن إخضاعها ل   -        النتائج

                                               ضـافة إىل ذلـك، يـرى املقـرر اخلـاص أن             إل   وبا  .                                                  أكرب من التسامح بـشأهنا يف سـياق االنتخابـات         
                                         إذن متثـــل إشـــكالية أكـــرب يف ســـياق                                                              القـــوانني الـــيت حتـــدد إجـــراءات بـــضرورة احلـــصول علـــى

                                                                                     حيــث أن اإلذن قــد يــرفض بــصورة تعــسفية، وال ســيما إذا كــان املتظــاهرون         ،           االنتخابــات
                                                                 ففي الـسودان، قامـت قـوات الـشرطة مبنـع مظـاهرة سـلمية              .                                يعتزمون انتقاد سياسات احلكومة   

ــسان     ــات ني ــوايل النتخاب ــا مرشــح مــستقل ملنــصب ال ــل  /                                                            نظمه ــدمي               حبجــة عــدم      ٢٠١٠        أبري         تق
                                    أو أصـيبوا علـى أيـدي قـوات          /                               واعتقل عـدد مـن احملـتجني و         .     بذلك    هلم         تصريح          طلبا لل         املنظمني  

   .    األمن
        ذريعـة            بوصـفها        طالق   إل                 االنتخابات على ا            ينظر إىل                                     وعلى العكس من ذلك، ينبغي أال         -    ٢٥

      ُ                              وكمــا ذُكــر ســابقا، فــإن احلظــر    .                                                                 للــدول للتقييــد غــري املــربر للحــق يف حريــة التجمــع الــسلمي 
                         ، كمـا ينبغـي أن حتـصر         مينـع                                                           الذي يكون حبكـم طبيعتـه ال تناسـيب ومتييـزي، ينبغـي أن                 الشامل،  

              حبيـث ختـضع    “                            توقيتـها ومكاهنـا وأسـلوهبا    ”                                                      القيود املفروضة على التجمـع الـسلمي مـن حيـث           
ــبية     ــار الــــصارم الــــسالف الــــذكر املتعلــــق بالــــضرورة والتناســ          انظــــر  (                                                                                                         تلــــك القيــــود لالختبــ

  A/HRC/23/39   ويف الواقع، فإنه بالنظر إىل أمهية احلق يف حرية التجمع الـسلمي               ).   ٥٩           ، الفقرة                                                                    

http://undocs.org/ar/A/HRC/23/39�
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                                                                              يف سياق االنتخابات، ينبغي أن تكون عتبة فرض تلك القيود أعلـى مـن                                 ويف تكوين اجلمعيات  
ــاد ــي   :           املعتــ ــصعيب               إذ ينبغــ ــادة تــ ــاري                       زيــ ــاء مبعيــ ــع دميقرا  ”                       الوفــ ــضرورة يف جمتمــ ــي                             الــ    “      طــ

                                                          ويف هـذا الـصدد، يـشعر املقـرر اخلـاص بـاجلزع مـن أن            .                         أثناء وقت االنتخابات    “       التناسب ”  و
            ويف كينيـا،    .          املعارضـة            األصـوات         إسـكات                                                            احلظر الشامل يستخدم أثنـاء فتـرة االنتخابـات بغيـة           
                           ، يف أعقــاب ظهــور نتــائج     ٢٠١٣       مــارس  /                                                        أفــادت التقــارير بقيــام رئــيس جهــاز الــشرطة يف آذار

   “                           التجمعـات غـري القانونيـة    ”                                                    رئاسية، حبظر مجيع التجمعـات العامـة، مبـا يف ذلـك                    االنتخابات ال 
                                                     ، واالجتماعـات الـسياسية واحلـشود اجلماهرييـة، إىل أن              اجلماعية                          حول احملكمة العليا، والصالة  

                                       وأفيـد بـأن ذلـك القـرار اختـذ            .                                                                 يتم حبث التماس يطعن يف نتائج االنتخابات الرئاسية والبت فيه         
                           والقيـود املتعلقـة بــ        .          والعنف  ة                                                  ملتظاهرين قد يكونوا قد تسببوا يف تأجيج العداو                       على أساس أن ا   

ــة للقواعــد      “                             التوقيــت واملكــان واألســلوب  ” ــدما تكــون ممتثل ــا يربرهــا، وعن ــدما يوجــد م                                                                      ، عن
                                                                                                       واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان، ينبغي أن تطبق بـصورة متكافئـة، ومـرة أخـرى، سـواء أكـان                   

   .                         حلكومة واحلزب احلاكم أو ضدمها                    التجمع السلمي لصاحل ا
                                                                                  وحيذر املقرر اخلاص كذلك من فرض حالة الطوارئ أثناء وقت االنتخابات من أجـل                -    ٢٦

                                               وإذا حـدث هـذا بـالرغم مـن ذلـك، فإنـه           .                                                      تعليق احلق يف حرية التجمع السلمي بـصورة مؤقتـة         
               نـة املعنيـة                                                                                         بأن احلـق يف حريـة التجمـع الـسلمي ويف تكـوين اجلمعيـات مهـا، حـسب اللج                     ّ    يذّكر  

                                            الطوارئ نظرا إىل أن احتمـال تقييـد           الت                                                 حبقوق اإلنسان، حقان غري قابلني لالنتقاص إبان حا       
ــذه احلــاالت وأن            ــل ه ــام يف مث ــه ع ــي بوج ــع، يكف ــة التجم ــل حري ــد، مث ــوق العه                                                                                                      بعــض حق

 (                                                             مقتضيات الوضع ال تربر أي حالة من حاالت عدم التقيد باألحكام املعنية
 

١٠(     
                                                                 أن منظمي االحتجاجات الـسلمية ينبغـي أال يتحملـوا مـسؤولية           ب     خلاص             املقرر ا     ّ يذكّر و  -    ٢٧

                فــي ماليزيــا،  ف  .                                                                                 الــسلوك غــري القــانوين الــذي يــسلكه آخــرون، مبــا يف ذلــك وقــت االنتخابــات  
ــة يف   ــة االحتادي ــار أ                              أعلنــت احلكوم ــايو  /     ي ــا ستقاضــي منظمــي جتمــع بريســيه        ٢٠١٢       م      ٣,٠                                          أهن

ُ           الذي ُعقد يف            اجلماهريي             ونزيهـة،   ة                                 للدعوة إىل إجراء انتخابـات حـر      ٢٠١٢      أبريل  /       نيسان  ٢٨      
ُ                        فيما يتعلق باملمتلكات اليت يدعى بأهنا ُدمرت أثناء التجمع املذكور                                    .   

ــق،         -    ٢٨ ــت واســتخدامها دون عوائ ــصال باالنترن ــة االت ــاح إمكاني ــضا أن تت ــم أي ــن امله                                                                                             وم
      الـيت                                                                                          وخباصة وسائط التواصل االجتماعي، وغريهـا مـن تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت، و              

                                                                                              تعـد أدوات أساسـية، وال سـيما وقـت االنتخابـات، والــيت ميكـن عـن طريقهـا ممارسـة احلــق يف          
                                                      بـالغ عنـه فيمـا يتعلـق بانتـهاكات وجتـاوزات                                                      ع السلمي، ولكـن أيـضا مراقبتـه واإل                   حرية التجم 

ــسان  ــصال بوســائط       .                 حقــوق اإلن ــة االت ــل إمكاني ــران اإلســالمية، جــرى تعطي ــة إي                                                                              ويف مجهوري
__________ 

   . ٥       الفقرة                                                  بشأن عدم التقيد بأحكام العهد أثناء حاالت الطوارئ،   )     ٢٠٠١   (  ٢٩                  التعليق العام رقم    )١٠ (  
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                    يف مجيـع أحنـاء          ٢٠٠٩                                                                 عي بـصفة مؤقتـة يف سـياق االنتخابـات الرئاسـية لعـام                                التواصل االجتمـا  
              ُ        تجني السلميني وُمنعـت                                                                         البلد، وذلك ألن كثري من املدونني أبلغوا عن وقوع انتهاكات حبق احمل           

                                                ويف نيبـال، ويف سـياق املظـاهرات الـسالفة            .                إىل وجهاهتـا                         األجنبية من الوصول               وسائط اإلعالم 
                                               عن طريق خطوط اهلواتـف واهلواتـف احملمولـة يف       ت                 النيبالية االتصاال                        الذكر، قطعت السلطات    

   .                              كامتاندو وغريها من املدن الرئيسية
                                                                                          ويؤكد املقرر اخلاص أخريا مـرة أخـرى الـدور احملـوري الـذي يقـوم بـه املـدافعون عـن                -    ٢٩

ــ        يرصــدون                                                  حقــوق اإلنــسان، مبــن فــيهم الــصحفيون، الــذين             ستهدفون يف                   ُ      التجمعــات والــذين ُي
          واحتجــاز            ، اعتقــال     ٢٠١٠        ديــسمرب  /                                 ففــي بــيالروس، مت يف كــانون األول   .            االنتخابــات       ســياق 

                                                                          بيالروســية، مــن بــني ناشـطني آخــرين، علــى أيــدي قــوات األمــن أثنــاء    ال                      رئـيس جلنــة هلــسنكي  
                     واقتيـد إىل مرفـق       .                        أمـام مقـر احلكومـة                                                                     قيامهم مبراقبـة مظـاهرة نظمهـا أحـد مرشـحي املعارضـة            

ُ                         ويف ماليزيـا، اُدعـي بـأن قـوات           .            للـشرطة                     د االحتجـاز لـدى                وضـعه قيـ                             للحبس االحتيـاطي قبـل                    
                                يقومـون بتغطيـة احتجـاج        ا                   والـذين كـانو                                              فت األفراد العـاملني يف وسـائط اإلعـالم                   األمن استهد 

ــتالف      نظمــه ــالرغم مــن تعــريفهم               ائ ــشرطة ب ــق وحــشية ال                                                                                            بريســيه، بينمــا كــانوا يقومــون بتوثي
   .     اإلعالم                                   ألنفسهم بوضوح بوصفهم من أفراد وسائط 

    
                    حرية تكوين اجلمعيات  -      رابعا   

                 األحزاب السياسية  -    ألف   
                                                                                     حيــق لكــل شــخص أن يكــون حزبــا سياســيا أو أن ينــضم إىل أي حــزب سياســي،           -    ٣٠

                 وتــذكر اللجنــة   .                                                                           وبــالعكس، ينبغــي عــدم إجبــار أي شــخص علــى االنتمــاء إىل حــزب سياســي
                      األحــزاب الـــسياسية     أن   ،  )  ٢٦          الفقـــرة    (  ٢٥                                                          املعنيــة حبقــوق اإلنـــسان، يف تعليقهــا العـــام رقــم     

  .                                                                                               واالنضمام إىل عضوية األحزاب تلعب دورا هاما يف إدارة الشؤون العامة والعملية االنتخابيـة             
                                                                                                        واألحزاب السياسية هي بالفعل الوسائل الرئيـسية الـيت ميكـن مـن خالهلـا أن يـشارك النـاس يف                     

               فرعيــة مــن                                                             ويقــر املقــرر اخلــاص بــأن األحــزاب الــسياسية هــي جمموعــة  .                         تــسيري الــشؤون العامــة
                        من العهـد الـدويل        ٢٢                                                                    اجلمعيات املتضمنة يف احلق يف حرية تكوين اجلمعيات املكرس يف املادة            

         وضـعها                                                               ومن هذا املنطلق، فإن املبـادئ واملعـايري الـدنيا الـيت               .                                اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية   
                 تنطبـق عمومـا      ) A/HRC/20/27   (                                                                    املقرر اخلـاص يف تقريـره املواضـيعي بـشأن أفـضل املمارسـات               

ــسياسية   ــى تنظــيم األحــزاب ال ــسياسية هــي منظمــات       .                                    عل ــإن األحــزاب ال ــك، ف ــع ذل ــتم                                                          وم       ي
                يف املؤسـسات                   بغرض التمثيـل                                                        لتنفيذ أهداف معينة، وهي طرح مرشحني لالنتخابات                تشكيلها
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 (                وطـين أو حملـي                                            السلطة السياسية على أي مـستوى،             ممارسة           السياسية و 
  

                          وقـد ختـضع بالتـايل        ، )١١
                   ووفقـا للمحكمـة      .                                                        ال تكـون ضـرورية ملنظمـات اجملتمـع املـدين األخـرى                  قـد                      الشتراطات معينـة    

                                                                  طبيعــة الــدور الــذي تلعبــه األحــزاب الــسياسية، الــيت هــي     ”                                   األوروبيــة حلقــوق اإلنــسان، فــإن  
                               ؤثر يف كامـل نظـام احلكـم             أن ت                  ا تستطيع أيضا                                                    اهليئات الوحيدة اليت ميكن أن تتوىل السلطة، أهن       

ــداهنا ــساحة        .           يف بل ــدخل يف ال ــسياسية عــن غريهــا مــن املنظمــات الــيت تت                                                                                      وختتلــف األحــزاب ال
        قـدرهتا   ب                                                                       مبا تقدمه من مقترحات إلنشاء منوذج جمتمعي شامل تعرضه علـى النـاخبني و                  السياسية  

   . )١٢   ( “                                         على تنفيذ تلك املقترحات بعد أن تتوىل السلطة
       مـن    ١٩                                                                  مـع مـا أوردتـه اللجنـة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان يف الفقـرة                           ويتفق املقرر اخلاص    -    ٣١

                                                                     يـة التعـبري وحريـة التجمـع وحريـة تكـوين اجلمعيـات هـي                 ر               ، وهـو أن ح      ٢٥                         التعليق العـام رقـم      
                                                                                شروط أساسية ملمارسة حق االنتخاب بصورة فعالة، لذلك جيب محايتها متاما وأنه جيـب علـى    

             الواجبـة     ٢٥                                                اعـاة األحـزاب الـسياسية ألحكـام املـادة                مر  ،                                        الدول أن تضمن يف إدارهتـا الداخليـة       
       ذكـر            وكمـا     .                                                                                    التطبيق بغية متكني مواطنيها من ممارسة حقوقهم املعترف هبا يف إطار هـذه املـادة              

                                                  فـراد إلنـشاء حـزب سياسـي، غـري أن هـذا                                                                    املقرر اخلاص يف السابق، قد يلزم عـدد أدىن مـن األ           
   ،A/HRC/20/27   (                    شاركة يف اجلمعيـــات                                                                        العـــدد ينبغـــي أال يبلـــغ حـــدا يـــثين النـــاس عـــن املـــ       

                                                                             وقد تكون هناك اشتراطات أخرى نافذة، مثل تلك اليت تتعلـق بالتمثيـل اجلغـرايف         ).   ٥٤       الفقرة
                                                           ُ                                                         أو العرقي، ولكن املقـرر اخلـاص حيـذر مـن هـذا النـوع مـن التـدابري الـيت ُتعـد يف هنايـة املطـاف                             

                                               وال يلــزم وجــود نظــام للتــسجيل لتكــوين أو    .                                               يــة فيمــا يتعلــق بتكــوين أي حــزب سياســي     متييز
                طـالق ملوافقـة                                                 لـة وجـوده، ينبغـي أال خيـضع علـى اإل                                                       تشغيل األحـزاب الـسياسية، ولكنـه يف حا        

   .                     مسبقة من جانب السلطات
                                                                                              ونظرا ألن األحزاب السياسية تلعب دورا يف صنع القرار فيمـا يتعلـق بكفالـة التعدديـة                  -    ٣٢

                                                                                                    والتطبيــق الــسليم للدميقراطيــة، فــإن االفتــراض املؤيــد لتكــوين األحــزاب الــسياسية يعــين أن أي  
                                                                                                       قرارات سلبية تتخذ يف هذا الصدد ينبغي أن يكون هلا ما يربرها متاما وفقا للمعايري الـواردة يف                 

                                                                                          من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية فيما يتعلق بالتناسـب والـضرورة                ٢٢       املادة  
                                                                      أما فيما خيص احلق يف حرية التجمع السلمي، فإن املقرر اخلـاص يعتقـد            .                    يف اجملتمع الدميقراطي  

ــات        ــت االنتخابـ ــرامة وقـ ــر صـ ــون أكثـ ــي أن يكـ ــضرورة ينبغـ ــب والـ ــار التناسـ    ويف   .                                                                                                    أن اختبـ
__________ 

                                                                                                                              اللجنة األوروبيـة إلحـالل الدميقراطيـة مـن خـالل القـانون، جلنـة البندقيـة، مدونـة قواعـد الـسلوك للممارسـة                            )١١ (  
   .CDL-AD(2009)021  ،     ٢٠٠٩                               اجليدة يف ميدان األحزاب السياسية، 

              الـــدعاوي                         وآخـــرون ضـــد تركيـــا،  )                 حـــزب الرفـــاه (                   رفـــاه بـــارتيزي                                          احملكمـــة األوروبيـــة حلقـــوق اإلنـــسان،     )١٢ (  
ــر  /              شــــــــباط  ١٣  ،   ٩٨ /     ٤١٣٤٤    و   ٩٨ /     ٤١٣٤٣    و   ٩٨ /     ٤١٣٤٢    و   ٩٨ /     ٤١٣٤٠           رقــــــــم   ،     ٢٠٠٣              فربايــــــ
   .  ٨٧       الفقرة
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  ُ                                                                                                    أُعـرب عـن القلـق إزاء حالـة عـدد قليـل مـن املـواطنني الـسعوديني الـذين تقـدموا                         ،    ٢٠١١    عام
                                                                                                        بطلب لالعتراف مبـا كـان ميكـن أن يكـون أول حـزب سياسـي يف اململكـة العربيـة الـسعودية،                       
                               ُ                                                                         والذين اعتقلوا بعد بضعة أيام وطُلب منـهم أن يوقعـوا تعهـدا بـالتخلي عـن أنـشطتهم يف إطـار                 

                              ُ                    ويرى املقرر اخلاص أن هذا التصرف ُيعـد مثـاال            .                 وا القيام بذلك            من رفض        احتجاز    ومت    .     احلزب
        بكافــة                              وينبغــي أن تتــاح الفرصــة    .                                                             علــى االنتــهاك الــصارخ للحــق يف حريــة تكــوين اجلمعيــات  

                               أمـام حمكمـة مـستقلة وغـري                                      طلباهتـا اللتمـاس االنتـصاف           فض                    ُ         لألحزاب السياسية الـيت ُتـر        ُ    الُسبل  
    ).  ٦١    و   ٦٠           ، الفقرتان A/HRC/20/27   (       متحيزة 

                                                                                         ومن حق األحـزاب الـسياسية أن تتـاح هلـا فـرص متكافئـة لكـي يتـسىن هلـا أن تتنـافس              -    ٣٣
                                                        وال يعـين تكـافؤ الفـرص أن حتظـى مجيـع األحـزاب بـنفس          .                                   بصورة عادلة يف العملية االنتخابيـة  

                                               ة متكافئـــة علـــى أســـاس معـــايري معقولـــة                                                              املعاملـــة يف كـــل حالـــة؛ بـــل ينبغـــي أن حتظـــى مبعاملـــ
                                                                                       ومن حق مجيع األحزاب اليت متتثل للقواعـد واملعـايري الدوليـة حلقـوق اإلنـسان أن                   .         وموضوعية

                                  ّ                                      ومن هذا املنطلق، ينبغي كحـد أدىن أال ميّيـز ضـد أي حـزب سياسـي،                .                       تتاح هلا فرص متكافئة   
                                   املقـرر اخلـاص يف هـذا التقريـر            ويؤكـد   .                        َِ            ضار بصورة غري عادلة من ِقَبل الدولـة   ي        اىب أو    حي        أو أن   

ــل        ــسياسية فيمــا يتعلــق بقــدرهتا علــى احلــصول علــى التموي ــة تكــافؤ الفــرص لألحــزاب ال                                                                                                        أمهي
   .                                                             وممارسة حقوقها يف حرية التعبري، مبا يف ذلك من خالل املظاهرات السلمية

                                        ، حــدد املقــرر اخلــاص قــدرة اجلمعيــات (A/HRC/23/39)                                 ويف تقريــره املواضــيعي الثــاين   -    ٣٤
  .                                                                                                       على احلصول على املوارد املالية باعتبارهـا عنـصرا أساسـيا للحـق يف حريـة تكـوين اجلمعيـات                   

                                                                                                             وتترتب على مسألة التمويل آثـار بعيـدة املـدى فيمـا يتعلـق بـاحلق يف حريـة تكـوين اجلمعيـات                       
                                               ذلك أن التمويل يكفل أن يكـون باسـتطاعة           .  ت                                            بالنسبة لألحزاب السياسية يف سياق االنتخابا     

                                                                                                  األحزاب السياسية االضطالع بأعماهلـا علـى أسـاس يـومي، واملـشاركة يف الـساحة الـسياسية،                  
ــة    ــز الدميقراطي                          كمــا أن التمويــل قــد    .                                                                          ومتثيــل آراء ومــصاحل ومنظــورات متعــددة، ومــن مث تعزي

         ويـشاطر    .                      ستلزم بعـض التنظـيم                                                   علـى إمكانـات العمليـة الدميقراطيـة ممـا يـ           عكسية                تكون له آثار    
  )   ١٩          الفقـرة      (  ٢٥                                                                                  املقرر اخلاص اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان رأيها الوارد يف التعليق العام رقم             

                                                                                         الذي مفاده أن بعض التقييدات املعقولة اليت تستهدف احلـد مـن تكـاليف احلمـالت االنتخابيـة        
                                   للنـاخبني، أو للتأكـد مـن أن                                                                            قد تكون مربرة إن كانت ضرورية لضمان حرية االختيـار التامـة             

   .                                نفاق لصاحل أي من املرشحني أو األحزاب                                     العملية الدميقراطية ال يشوهبا إفراط يف اإل
                                                                                     وقد يكون من املمكن االستفادة من بعض املبادئ األساسـية لالسترشـاد هبـا يف وضـع                 -    ٣٥

                   حـزاب الـسياسية                                           وكثريا ما يستخدم التمويل العـام لأل        .                                      وتنفيذ قواعد متويل األحزاب السياسية    
                   مـشاركة تنافـسية                  أن تكون هنـاك                                 الفرص جلميع األحزاب وضمان       ؤ                         بوصفه وسيلة لتوفري تكاف   
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                                                                                ويفيـد التمويـل العـام أساسـا األحـزاب الـيت ال تكـون قـادرة علـى                    .                     خمتلف األفكار واآلراء      بني  
   ها                                                                                              مجع أموال خاصة لعدد من األسباب، مبا يف ذلك ألهنـا أحـزاب صـغرية، أو ألن أيديولوجيتـ                  

  .                                                                                            وق ألغلبية من املاحنني احملتملني، أو مـن ميثلـون الفئـات املهمـشة، مثـل النـساء والـشباب             ر ت  ال
                                                                                              وعلــى ذلــك، ينبغــي أال يــستخدم التمويــل العــام للتــدخل يف اســتقالل أي حــزب وتــشجيع أو  

 (                                    إجياد االعتماد الزائد على موارد الدولة
  

١٣( .   
                           وينبغـي عـدم اسـتخدام        .                   واملوارد العامة                                               وبصورة أعم، ينبغي التمييز بني موارد احلزب        -    ٣٦

  .                                                                الفرص االنتخابية حلزب معني وخباصة احلزب احلاكم أو مرشـحيه           ة                          املوارد العامة لترجيح كف   
                                                                                                ويسري هذا املبدأ على استخدام مؤسسات الدولة، مثل قوات الشرطة، أو الـسلطة القـضائية،               

                                           ينبغـي أن تكـون غـري متحيـزة عنـد                                                                            أو سلطة االدعاء، أو وكاالت إنفاذ القـانون وغريهـا، الـيت             
                                                                                                       أنشطة األحزاب الـسياسية أو تقييـدها، مـثال برفـع قـضايا أمـام احملـاكم بـدوافع سياسـية                             مراقبة  

   .                                                                       ضد املرشحني املنافسني، ومنعهم بذلك عمليا من املشاركة يف أنشطة احلمالت االنتخابية
                                سياسية بـدور العامـل احلفـاز                                                                والتعددية هي مسة مميزة للدميقراطية تقوم فيها األحزاب ال          -    ٣٧

                                                                                          للمناقشات واحلوارات يف اجملتمعات الدميقراطية، حيث تشكل تلك املناقـشات األسـاس الـذي              
                                                               وترى احملكمة األوروبيـة حلقـوق اإلنـسان أنـه ال ميكـن أن                .                                     يقوم عليه اختيار الناخبني ملمثليهم    

               ال ينحـصر يف                التعـبري                                             وهلـذا الـسبب، فـإن انطبـاق حريـة           .                                       تكون هناك دميقراطية بـدون تعدديـة      
                                                                               اليت تقابل بالترحاب أو تعترب غـري مؤذيـة أو عدميـة األمهيـة، وإمنـا                  “      األفكار ”       أو    “        املعلومات ”

 (                                                                             تنطبق أيضا علـى املعلومـات واألفكـار الـيت تغـضب أو تـصدم أو تـزعج              
  

                  ويف قـرار تـارخيي     .  )١٤
              ذكــر الــوعي  ”         ُ                                                                         آخــر، خلُــصت احملكمــة إىل أن مثــة انتــهاكا حلريــة تكــوين اجلمعيــات معلنــة أن  

ــدا         ــشكل هتدي ــاره ي ــا ال ميكــن اعتب ــة وتطويره ــة األقلي ــى ثقاف ــة واحملافظــة عل ــاء إىل أقلي                                                                                                           باالنتم
                             وأعلنـت كـذلك أن ظهـور         .                                        ، وإن كان قد يتسبب يف حدوث توترات        “                اجملتمع الدميقراطي  ”  لـ

  ع                                                                                              توترات هو إحدى العواقب اليت ال مناص منها املترتبة علـى التعدديـة، أي حريـة مناقـشة مجيـ          
 (               األفكار السياسية

  

١٥(  .    
             حـىت وإن     ،                                                                األحزاب السياسية تتمتع حبرية اختيار األيـديولوجيات وتبنيهـا                     ومن مث فإن      -    ٣٨

                                                                                                    كانت تلك األيديولوجيات ال تـروق للـسلطات أو لعامـة اجلمهـور، مبـا يف ذلـك القـدرة علـى                   

__________ 
         املبـادئ                                                                          مكتـب املؤسـسات الدميقراطيـة وحقـوق اإلنـسان وجلنـة البندقيـة،               /                                    منظمة األمن والتعـاون يف أوروبـا         )١٣ (  

   .   ١٧٧    و    ١٧٦           ، الفقرتان     ٢٠١٠                                          التوجيهية املتعلقة بتنظيم األحزاب السياسية، 
   .  ٤٩                                                             كمة األوروبية حلقوق اإلنسان، هانديسايد ضد اململكة املتحدة، الفقرة   احمل   )١٤ (  
           تـشرين     ٢٠   ،    ٠١ /     ٧٤٩٨٩                                   ضـد اليونـان، الـدعوى رقـم                         أورانيو توكسو                                 احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان،        )١٥ (  

   .  ٤٠         ، الفقرة     ٢٠٠٥       أكتوبر  /    األول
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               ، فــإن حريــة        وعليــه  .                                            دون اخلــوف مــن االنتقــام للقيــام بــذلك ،                         إىل مقاطعــة االنتخابــات ة       الــدعو
                                                                                                       األحزاب السياسية يف التعبري وإبداء الـرأي، وال سـيما مـن خـالل احلمـالت االنتخابيـة، مبـا يف                     

  .                                                                                                          ذلك احلـق يف التمـاس املعلومـات وتلقيهـا ونـشرها، تعـد عنـصرا جوهريـا لرتاهـة االنتخابـات                     
                     أنـه ال جيـوز مـن      ١٦ /  ١٢                                                   أن جملـس حقـوق اإلنـسان أوضـح يف قـراره                بـ                     املقـرر اخلـاص        ّ ذكّر  وي

                                          ناقـشة الـسياسات احلكوميـة والنقـاش                                                                     حيث املبدأ فرض أي قيود فيما يتعلق، يف مجلـة أمـور، مب            
             واالشـتراك   ؛                                                                     بالغ عن حقـوق اإلنـسان وأنـشطة احلكومـة والفـساد يف احلكومـة                    واإل  ؛       السياسي

                                                      أو األنشطة الـسياسية ألغـراض منـها الـدعوة إىل                                                       يف احلمالت االنتخابية أو املظاهرات السلمية       
                                                 واجملاهرة بالـدين أو املعتقـد، مبـا يف ذلـك                                            والتعبري عن الرأي واالختالف،       ؛                  السالم والدميقراطية 

                                      ويؤكـد املقـرر اخلـاص علـى أنـه           .     َِ                                                       من ِقَبل األشخاص الذين ينتمون إىل أقليات أو فئات ضعيفة         
                                          أو أي من مرشـحيه إال إذا اسـتخدم العنـف                                    فرض حظر على أي حزب سياسي               قانونا       ال جيوز 

                                                                                                          أو دعا إىل استخدامه أو دعا إىل الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية مبا يشكل حتريـضا علـى                   
                                                                    مـن العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية،                 ٢٠         املـادة    (                                التمييز أو العداء أو العنف      

             أو قـام     )١٦   ( )                                          على مجيع أشـكال التمييـز العنـصري                                        من االتفاقية الدولية للقضاء     ٥              وكذلك املادة   
                                                                                             بأنــشطة أو أعمــال هتــدف إىل إهــدار احلقــوق أو احلريــات اجملــسدة يف القــانون الــدويل حلقــوق  

    ).                                             من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ٥      املادة  (       اإلنسان 
                      أن تتــاح هلــا فــرص                                                                      ومــن األمــور احملوريــة يف كفالــة حريــة التعــبري لألحــزاب الــسياسية    -    ٣٩

                                                                ، وخباصة عنـدما تكـون تلـك الوسـائط مملوكـة للدولـة أو                 اإلعالم                      للوصول إىل وسائط            متكافئة
                                                                                وينبغــي أن تــنص التــشريعات علــى إطــار واضــح إلعمــال تكــافؤ الفــرص يف       .              حتــت ســيطرهتا

                         فعلـى سـبيل املثـال،        .                                                     ، مبا يف ذلك أثنـاء فتـرة احلمـالت االنتخابيـة                اإلعالم                   الوصول إىل وسائط    
                                                                                                 من حق مجيع األحزاب اليت تطـرح مرشـحني لالنتخابـات أن حتـصل علـى تغطيـة مـن وسـائط                      

                     يكفل أن تتـوفر          اإلعالم                                                              العامة، ويف هذا الصدد، فإن ختصيص وقت باجملان يف وسائط                 اإلعالم
 (                                                                                            جلميع األحزاب السياسية، مبا يف ذلك األحزاب الصغرية، إمكانيـة نـشر آرائهـا وأفكارهـا               

  

١٧(  .  
                                              قبـل االنتخابـات بـصورة متكافئـة، علـى              اإلعـالم                             ختصيص الوقت يف وسـائط                       وينبغي أن يكون  

                                          وحرمـان أحـزاب معينـة مـن الوصـول إىل        .            عدم التمييز     مبدأ                                     أساس مبدأ املساواة أمام القانون و    
                                                                                              العامة أو توفري تغطية متحيزة تستند، على سـبيل املثـال، إىل عـدم مقبوليـة آراء                       اإلعالم       وسائل  

         وينبغـي    .                                                                       ىف مع احلق يف حريـة تكـوين اجلمعيـات واحلـق يف حريـة التعـبري                                     احلزب أو املرشح يتنا   
                            كحــزب سياســي وإمكانيــة        اإلعــالم   ط                                                            إيــالء االهتمــام للتمييــز بــني إمكانيــة الوصــول إىل وســائ

__________ 
   .http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13584&LangID=E     انظر    )١٦ (  
                                                                                 مكتـب املؤسـسات الدميقراطيـة وحقـوق اإلنـسان وجلنـة البندقيـة، املبـادئ                /                                    منظمة األمن والتعـاون يف أوروبـا         )١٧ (  

   .   ١٤٧         ، الفقرة     ٢٠١١               حزاب السياسية،                            التوجيهية املتعلقة بتنظيم األ
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                                                                                                   الوصول إليها كمسؤولني يف الدولة نظرا لوجود احتمال متتـع احلـزب الـسياسي احلـاكم مبزايـا                  
   .                                      ية للمهام الرمسية ألغراض احلملة االنتخابية     اإلعالم       لتغطية                             غري عادلة ناشئة عن استخدامه ل

                                                                                                 وقــد تلقــى املقــرر اخلــاص، منــذ إنــشاء واليتــه، العديــد مــن االدعــاءات الــيت تفيــد بــأن    -    ٤٠
                    أثنـاء فتـرات                                                                                    الزعماء السياسيني ومؤيديهم، وال سيما من املعارضة، يتعرضون ملخـاطر شـديدة           

ــات ــن رأي     .            االنتخاب ــون ع ــن يعرب ــك أن م ــدها                                      ذل ــا أو بع ــات أو أثناءه ــل االنتخاب                                                       خمــالف قب
       فــساد  إل                                                                                     يتعرضــون يف كــثري مــن البلــدان، يف مجلــة أمــور، إىل املــضايقة والتخويــف وحمــاوالت ا 

   ويف   .                                     آرائهـم أو معتقـداهتم الـسياسية                عراب عن    إل ا    رد   جمل                                     واالنتقام واالعتقال التعسفي والسجن     
                                  زعمــاء املعارضــة مــن بــيالروس      أحــد  ة                                                           هــذا الــصدد، يــشعر املقــرر اخلــاص باالنزعــاج إزاء حالــ

                    احتجاجـا علـى            مجـاهريي                                            إىل حكم قاس بعد مـشاركته يف جتمـع               ٢٠١١                    الذي تعرض يف عام     
            ويف مجهوريــة   .     ٢٠١١        ديــسمرب  /              كــانون األول  ١٩                                             نتــائج االنتخابــات الرئاســية الــيت جــرت يف 

            شـاركوا يف            الـذين                   ُ                                                           إيران اإلسالمية، أُعرب عن القلق فيما يتعلق باملرشحني الرئاسيني السابقني           
                          بعقـده مـن الـسلطات،               تـصرحيا                                                            تضامنا مع احملتجني يف مـصر، كـانوا قـد طلبـوا                        جتمع مجاهريي 

   .    ٢٠١١      فرباير  /                            إىل حد كبري يف بيوهتم منذ شباط “           حبس انفرادي ”          احتجزوا يف        والذين 
ُ                                       ُيقيد حقهم بـصورة ال مـربر هلـا يف                                                            وينبغي أن تتاح لألحزاب السياسية وأعضائها ممن          -    ٤١
       يــشدد   .                                                                                   حريــة تكــوين اجلمعيــات إمكانيــة اللجــوء إىل وســائل انتــصاف فوريــة وفعالــة         ارســة  مم

                                                                                                           املقرر اخلاص مرة أخرى على أن الدول يقـع عليهـا التـزام بـأن تـوفر مؤسـسات مـستقلة وغـري                       
           ضـافة إىل         ، باإل        اإلعـالم    ط                                                                  متحيزة، مبا يف ذلك هيئات إلدارة االنتخابات وهيئات منظمة لوسائ         

     غـري                                                                                    قلة، بغية كفالة عـدم اسـتغالل العمليـات االنتخابيـة، ممـا جيعـل الـساحة                             قضائية مست      سلطة
                                                                          ينبغـي للهيئـة التنظيميـة، لكـي تكـون فعالـة، أن تكـون مـستقلة             و  .                    ألي حزب سياسـي           متكافئة

                                                                                                     عن السلطة التنفيذية، وأن تكون مزودة بالصالحيات الالزمة وأن تتوفر لـديها القـدرة الكافيـة               
                                                           وهذه هي الشروط األساسية الالزمة لكفالة احتـرام احلـق            .         وإنفاذها           ورصدها    ة   نظم  األ       صياغة   ل

   .                                     يف حرية تكوين اجلمعيات يف سياق االنتخابات
  

                   منظمات اجملتمع املدين  -    باء   
         وال ميكــن   .                     يف ســياق االنتخابــات       أيــضا                                                تــضطلع منظمــات اجملتمــع املــدين بــدور هــام     -    ٤٢

                          دميقراطيـة قويـة ويف             إقامـة          سهام يف             ملدين يف اإل                                                     التقليل من أمهية الدور الذي يضطلع به اجملتمع ا        
                                                    املختلفة، بشىت األنشطة من أجـل الـدفاع عـن             هتا ا      اختصاص                تلك املنظمات، ب          وتضطلع    .        إدامتها

                                                             سـهام يف كفالـة نزاهـة العمليـة االنتخابيـة، ومواصـلة                                             ومصاحل املـستفيدين منـها، واإل              اهتمامات
       خــضاع  إ                                          يــة ومحايتــها وتعزيزهــا، والعمــل علــى                                            ســهام يف حتقيــق األهــداف واملعــايري الدميقراط  اإل

ــه،       مــن                                   وتقــوم منظمــات اجملتمــع املــدين،    .                               للمــساءلة أمــام النــاخبني  ت        الــسلطا                         بــني مــا تقــوم ب
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                                                                                             بتشجيع املشاركة السياسية، والعمل على تثقيف الناخبني، والدعوة إىل إجراء إصـالحات مـن              
         بوصـفها         أيـضا         تعمـل            ، لكنـها                                                                        أجل احلكم الرشـيد، وتـوفري وسـائل للتعـبري عـن خمتلـف املـصاحل              

                          تقـوم بـدور حفـاز يف        و                                                                             تتجاوز احلواجز القبليـة والعرقيـة واللغويـة وغريهـا مـن احلـواجز،                      منابر  
   .                                     املناقشات العامة بشأن القضايا اليت متسها

                                                                                          ويشدد املقرر اخلاص على أن احلق يف حريـة تكـوين اجلمعيـات يـستلزم بالـضرورة أن                    -    ٤٣
                                                                 ن تقـرر األنـشطة الـيت ختتارهـا بنفـسها وأن تـشارك فيهـا وأن                                          تكون تلـك اجلمعيـات حـرة يف أ       

                              ومـن مث، فإنـه مـن بـني           .                                                                   يشمل ذلك من يرغبون يف املشاركة يف األنشطة املتصلة باالنتخابـات          
                                                                                                 احلريــات األخــرى، ينبغــي أن تتمتــع اجلمعيــات حبريــة الــدعوة إىل إجــراء إصــالحات انتخابيــة    

                                                        عامة؛ ومناقشة القضايا الـيت حتظـى باهتمـام عـام                                                     وإصالحات أوسع نطاقا يف جمال السياسات ال      
                      بــالغ عــن انتــهاكات                                     مليــات االنتخابيــة ومراقبتــها؛ واإل                                يف النقــاش العــام؛ ورصــد الع        اإلســهام و

                                                                                                  حقوق اإلنسان وتزويـر االنتخابـات؛ وإجـراء عمليـات اسـتطالع الـرأي واالستقـصاءات مثـل                  
               ، مبــا يف ذلــك        اإلعــالم          وســائط                                                                   تلــك الــيت جتــري أثنــاء عمليــة التــصويت؛ والوصــول حبريــة إىل  

                                                                         ، مثــل االنترنــت؛ والتمــاس املعلومــات واألفكــار مــن كافــة األنــواع،          اجلديــدة         اإلعــالم        وســائط 
        وبنـاء                                                                     ، إما شفويا أو خطيا أو عن طريق االنترنت، وتلقيها ونشرها؛                 احلدود                 بصرف النظر عن    

                  مباشـرة أنـشطة     و                                                                      االئتالفات والشبكات مع منظمات أخرى، مبا يف ذلك منظمات من اخلارج            
                                                                                  ؛ واملــشاركة يف مراقبــة االنتخابــات، وتثقيــف النــاخبني، فحــص قــوائم النــاخبني؛  ل            مجــع األمــوا

                                 تقــدمي خمتلــف أشــكال املــساعدة   و                                                                 والتفاعــل مــع هيئــات حقــوق اإلنــسان الدوليــة واإلقليميــة؛   
   .                      التقنية والتعاون الدويل

                               الـسياسية، الـيت يتمثـل                                                                         وختتلف منظمـات اجملتمـع املـدين حبكـم طبيعتـها عـن األحـزاب                -    ٤٤
                                ومن مث، فإن خمتلـف اللـوائح         .                         النتخابات هبدف تويل احلكم    ل           املرشحني      دعم                   هدفها النهائي يف    

                                        ومتــشيا مــع ذلــك، ينبغــي أال جتــرب       .                                                              املنظمــة والقيــود تــسري علــى منظمــات اجملتمــع املــدين      
                                                                                                   اجلمعيــات علــى أن تــسجل نفــسها بوصــفها أحزابــا سياســية وبــالعكس، ينبغــي أال يــرفض          

            وإنــه مــن   .  “        سياســية ”                                                                             تــسجيلها باعتبارهــا مجعيــات ألهنــا تقــوم مبــا تعتــربه الــسلطات أنــشطة    
                                                           يفسر يف كثري مـن البلـدان تفـسريا فـضفاضا حبيـث               “     سياسي ”                                 دواعي القلق البالغ أن مصطلح      

                                                             الوطنيـة؛ والبحـوث؛ وبـصورة أعـم، األنـشطة الـيت                     والتربية                                  يشمل مجيع أنواع أنشطة الدعوة؛      
                               الـدافع الوحيـد مـن وراء           أن                   ومـن الواضـح       .                                              يف السياسة العامـة أو الـرأي العـام                         ترمي إىل التأثري  

           عـرب عـن                  ُ     ويف هـذا الـصدد، أُ    .                                                                     هذا التفسري هو احلاجـة إىل ردع أي شـكل مـن أشـكال النقـد               
                                                     خـضعت فيهـا منظمـة حلقـوق اإلنـسان للتفتـيش                             ُ        يف االحتـاد الروسـي، أُ           حدثت                     القلق إزاء حالة    

              عـن طريـق    “              نـشاط سياسـي   ”                            دعـى أن املنظمـة شـاركت يف                                        من مكتب املـدعي العـام، الـذي ا      
                                                                                       التأثري عن قصد يف صورة اللجان االنتخابية وغريها من أجهزة الدولـة، عـن طريـق املـشاركة        ”
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                                                                         ، بعد أن ادعى بعض أعضاء املنظمة حبدوث جتاوزات أثنـاء االنتخابـات              “                     يف العملية االنتخابية  
ــيت جــرت يف كــانون األول  ــسمرب  /                           ال ــشري   .     ٢٠١١        دي ــة          وي                                       املقــرر اخلــاص إىل أن احلــق يف حري

ــه حــق مــدين وسياســي يهــدف إىل تيــسري املــشاركة يف مجيــع                                                                                                      تكــوين اجلمعيــات هــو حبــد ذات
   ا                                                    وتـوفر حريـة تكـوين اجلمعيـات لألفـراد فرصـ             .                                                       عمليات صـنع القـرار املتعلـق بالـشؤون العامـة          

  .                       تـصادية واالجتماعيـة                                                                                   فريدة للتعبري عن آرائهم الـسياسية واملـشاركة يف األنـشطة الثقافيـة واالق             
                          كــثريا مــا تكــون هــي  “        سياســية ”                                                               ويف الواقــع فــإن اجلمعيــات الــيت تتــهم باملــشاركة يف أنــشطة  

                                 خــالل مبــادرات احلكــم الرشــيد       مــن                               خــضاع احلكومــات للمــساءلة،   إ                         املنظمــات الــيت تتــوخى  
ــسان، واإل       ــوق اإلن ــساد، ومحــالت حق ــدابري مكافحــة الف ــل ت ــانون، مث         صــالحات                                                                                       وســيادة الق

                                ويـرى املقـرر اخلـاص أن وسـم        .                                                        وغريها من التدابري اليت هتدف إىل تعزيـز الدميقراطيـة                  املؤسسية  
ــأحزاب املعارضــة أو منعهــا مــن      “        سياســية ”                  اجلمعيــات بأهنــا                                                                          ، وإحلاقهــا علــى هــذا األســاس ب

   .                                                سكات األصوات اليت تنتقد السياسات واملمارسات احلكومية إ                      العمل، يقصد منه أساسا 
                                                                          اجملتمـع املـدين تقـوم بـدور أساسـي أثنـاء وقـت االنتخابـات،                                        وبالرغم من أن منظمات     -    ٤٥

                                                        يف كــثري مــن البلــدان قبــل االنتخابــات وأثنائهــا    ا                                               فــإن حريــة تكــوين اجلمعيــات جيــري تقييــده  
   إن    فـ                                                                                              وكما أشار املقـرر اخلـاص يف تقريـره عـن حالـة املـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان،                         .       وبعدها

                                                     كـثريا مـا تبـدأ قبـل بـدء احلمـالت االنتخابيـة                                                    التخويف املرتكبة ضـد الناشـطني املـدنيني          عمال أ
                                                       والقيـود املفروضـة علـى اجلمعيـات غـري املـسجلة               ).   ٥٦             ، الفقـرة    A/HRC/13/22   ( ”            مبدة طويلة   

ــة هــي إحــدى الوســائل         ــة االنتخابي ــصلة بالعملي ــشطة املت ــشاركتها يف األن ــيت حتــول دون م                                                                                                     وال
                                                 وكما ذكر املقرر اخلاص يف تقـاريره الـسابقة، فـإن      .                                  تخدمة لعرقلة عمل األصوات املستقلة     املس

                                                                                                  احلــق يف حريــة تكــوين اجلمعيــات يــسري بــصورة متــساوية علــى اجلمعيــات غــري املــسجلة           
)   A/HRC/20/27 ــرة ــل النــ       ).   ٥٦           ، الفق ــات مث ــد تلجــأ بعــض الفئ ــات                                             وق ــشباب واألقلي                           ساء وال

                                           إىل تكـوين مجعيـات غـري مـسجلة أو                               ، بـسبب هتميـشها،                                   ومجاعات الشعوب األصلية واملعوقني   
                                                   وينبغــي للــدول أن تقــوم بــدور نــشط يف إزالــة    .                                                االنــضمام إليهــا مــن أجــل النــهوض مبــصاحلها 

      رســة                                                                                            احلــواجز الــيت حتــول دول مــشاركة هــذه الفئــات املهمــشة والــضعيفة يف احليــاة العامــة ومما
         بعـني     ها              أخـذ قـضايا    و                                                ويعد هذا أمرا حيويا لكفالة إمساع أصـواهتا           .                         حقها يف سياق االنتخابات   

   .                                            االعتبار يف السياسات اليت ستتبعها احلكومة املقبلة
                                                                                     وعلى ذلك، فإن حرية اجلمعيات يف املشاركة يف األنشطة املتـصلة بالعمليـة االنتخابيـة             -    ٤٦

                                                                  ء كانت غري سياسية يف ما تتبعـه مـن وسـائل ومـا تقـوم                                                    ينبغي أن تكفل جلميع اجلمعيات، سوا     
         ومـن مث،    .                                                 جزئيا أو كليـا، أو ناقـدة للـسياسات احلكوميـة            للحكومة                             به من عمليات، أو داعمة      

                           ومـع ذلـك، فـإن مـن          .                                                                                  ينبغي أال جترب أي مجعيـة علـى التعـبري عـن تأييـدها ألي مرشـح انتخـايب                  
ــة مرشــح أو حــزب      ــصورة طوعي ــد ب ــوخى                                                                املهــم ألي منظمــة تؤي ــات أن تت                                  معــني يف االنتخاب
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       ويـرى    .                                                                                   عالن عن دوافعها، حيـث أن تأييـدها قـد يـؤثر علـى نتـائج االنتخابـات                  إل              الشفافية يف ا  
                                                                                                املقرر اخلاص أن قوة أي دميقراطية ميكن قياسها مبدى استيعاب وجهات النظر املتباينـة واآلراء               

   .                                     املختلفة بل وتشجيعها يف املناقشات العامة
                                                                     يشكل عنصرا أساسيا من عناصـر الدميقراطيـة يـؤدي إىل متكـني                    جلمعيات            ويف تكوين ا    -    ٤٧

ــراد                                                                                                                كــل مــن الرجــل واملــرأة، وبالتــايل فهــو مهــم خــصوصا يف احلــاالت الــيت يعتنــق فيهــا األف
  ،   ٢١ /  ١٥              قــرار اجمللــس  (                                                                               معتقــدات دينيــة أو سياســية خمالفــة أو ال تعتنقهــا إال أقليــة مــن النــاس   

                                                             غي عدم فرض أي قيود على اجلمعيات جملرد كوهنـا ال تـشاطر                                  ومن هذا املنطلق، ينب      ).         الديباجة
   .                        من هم يف السلطة نفس اآلراء

                                                                                          وبــصورة متزايــدة، تفــرض احلكومــات يف كــثري مــن البلــدان قيــودا علــى قــدرة اجملتمــع    -    ٤٨
                                                                                                   املـدين علــى املـشاركة يف إنــشاء أجهــزة دميقراطيـة تتــسم بالــشفافية والرتاهـة وختــضع للمــساءلة     

                                االنتخابـات وحـشد أصـوات               مراقبـة                                                أيضا علـى االضـطالع بأنـشطة مـن قبيـل                            وحتد من قدرته    
                  وحظـر االضـطالع    ؛                                                         وتشمل العوائق حظر تسجيل مجاعات معينـة بوصـفها مجعيـات        .        الناخبني

                                                                          طـار القـانوين قائمـة حـصرية باألنـشطة املـصرح هبـا؛ وااللتـزام                                                   بأنشطة معينة حيثما ال يـوفر اإل      
                                           جلمعيـات ملراقبــة االنتخابــات ورصــدها؛ أو            اعتمــاد ا               ورفـض طلبــات                             باعتمـاد أوصــاف ســلبية؛  

                                                    علـى املـشاركة يف األنـشطة املتـصلة بالعمليـة                                        أو التهديد بفرض جـزاءات              جزاءات          حىت بفرض   
                                    بـشأن إدخـال تعـديالت علـى             ٢٠١٢                                              االحتاد الروسي، أدى تنفيـذ قـانون عـام             يف   و  .          االنتخابية

                                        يم أنـشطة املنظمـات غـري التجاريـة                                                                       بعض الصكوك التشريعية لالحتاد الروسـي فيمـا يتـصل بتنظـ           
  يف                                                             يـرد حتليـل متعمـق ملـدى تقيـده باملعـايري الدوليـة                     الـذي                                         اليت تؤدي وظـائف عمـالء أجانـب،         

  ،  )A/HRC/23/39   (                                                                     عي الثـاين للمقـرر اخلـاص املقـدم إىل جملـس حقـوق اإلنـسان                  ي   ضـ  ا            التقرير املو 
       تـسجل     ومل    “                أنـشطة سياسـية   ”       مارست                                    حسابات العديد من املنظمات املدنية اليت            إىل مراجعة  

                              وكانت إحداها، وهـي مجعيـة        .                           ، وشن محالت تفتيشية ضدها     “            عميال أجنبيا  ”               نفسها بوصفها   
      بـات   ا                                                                                 غولوس للدفاع عن حقوق الناخبني، واليت تعرض موقعها الـشبكي للقرصـنة قبيـل االنتخ      

   .     اجلديد               مبوجب القانون                             الربملانية، هي أول منظمة تعاقب
              أن يكـون        جيـب                                                                              وكما ورد يف التقارير السابقة للمقرر اخلـاص، فـإن أي قيـود تفـرض                  -    ٤٩

                              الــصارمة للقــانون الــدويل           الشــتراطات                                                          مــسموحا هبــا مبوجــب القــانون الــدويل، وبالتــايل تفــي با
            ملعيـار إىل            عتبـة ا                                                                         ويف سياق االنتخابات، يعتقـد املقـرر اخلـاص أنـه ينبغـي رفـع                  .             حلقوق اإلنسان 
                                                ة حبمايـة سـالمة العمليـة االنتخابيـة، أو             لـ                                               وعليـه، فإنـه ال يكفـي أن تتـذرع الدو            .            مستوى أعلى 

                                                                                                باحلاجة إىل كفالة عدم حتزب االنتخابات وحيدهتا، أو بضرورة احملافظة علـى الـسلم أو األمـن                 
    راد                                                                                                             لتقييد هذه احلقـوق، حيـث أن سـياق االنتخابـات يعـد وقتـا حرجـا تتـاح فيـه الفرصـة لألفـ                        
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                                                        ويف هـذا الـصدد، ذكـرت اللجنـة املعنيـة حبقـوق               .                                                لكي يعربوا عن آرائهم بـشأن مـصري بلـدهم         
                                   ، توضـح أن اللجنـة تـرى أن           ٢٢                       يف سـياق املـادة        “                 جمتمـع دميقراطـي    ”          شارة إىل   اإل            اإلنسان أن   

                                                                                                وجود وعمل اجلمعيات، مبا فيها اجلمعيات اليت تدعو بطريقـة سـلمية إىل أفكـار ال تنظـر إليهـا             
 (                                                    بعني الرضا بالضرورة، مها حجر الزاوية للمجتمع الدميقراطي                   أو غالبية السكان       احلكومة

  

١٨( .   
                                                                                           ويف بعض احلـاالت، ال حيـدث أي تـدخل مـن جانـب الدولـة وقـت تكـوين اجلمعيـة،                        -    ٥٠

                                                        ويف كـثري مـن األحيـان، تفـرض القيـود عنـدما تواجـه          .                                      ولكن أثناء اضطالع اجلمعية بأنـشطتها    
                                                                                   اء ال يتبناهـا إال أقليـة مـن النـاس، أو حـىت عنـدما ختـشى الـسلطات                                                السلطات آراء خمالفة أو آر    

       دعـــم           شـــبكة                  تعرضـــت مكاتـــب               ويف زمبـــابوي،   .                                                 املـــساءلة عـــدم احترامهـــا حلقـــوق اإلنـــسان 
            للتــرويج     ٢٠٠٠        يف عــام        تــشكل                          منظمــة غــري حكوميــة    ٣١                                 االنتخابــات، وهــي حتــالف يــضم  

                                   أن املنظمـة، حـسبما يـدعى،                                                                               إلجراء انتخابات حريـة ونزيهـة، للتفتـيش بـصورة تعـسفية حبجـة             
                                                                                       متلك مواد أو وثائق أو أدوات أو تسجيالت تستخدم يف األغـراض التخريبيـة وخالفـت قـانون        

                                                                                         وارتأت األطراف الفاعلة يف اجملتمع املدين أن عمليـات التفتـيش هـذه تـشكل حماولـة                   .  “     اهلجرة
   .    ٢٠١٣    عام                                                  سكات أصواهتا يف سياق االستفتاء واالنتخابات اليت جترى يف  إل         للتخويف و

                                                                                      ومما يدعو إىل القلق أن بعض الدول تلجأ يف سياق االنتخابات إىل أساليب التخويـف                 -    ٥١
                                                                                                   واملضايقة وتشويه السمعة مدنيا وجنائيا، أو هتديد زعماء اجلمعيات الذين يسعون للتعـبري عـن                

      الــيت                                                                    ويعــرب املقــرر اخلــاص عــن بــالغ قلقــه إزاء احلــاالت التاليــة     .                              آرائهــم ومظــاملهم وأمــانيهم
  .                                                                                                        انتهكت فيها القواعد واملعايري الدوليـة حلقـوق اإلنـسان فيمـا يتـصل حبريـة تكـوين اجلمعيـات                   

ــن أجــل إجــراء          ــاء التحــالف م ــا، اســتهدفت يف عــدة مناســبات واحــدة مــن زعم                                                                                                        ففــي ماليزي
                               يف البلـد، حيـث تعرضـت            ٢٠١٣                   انتخابـات عـام                               كانـت تقـوم مبراقبـة                                  انتخابات نزيهـة وحـرة      

             عـدو يـسعى    ”                                                              من املضايقة والتخويف وتـشويه الـسمعة، وصـفتها بأهنـا               ة                عنيفة ومتواصل       حلملة  
                                                                    ويف نيكــاراغوا، أفــادت التقــارير بتعــرض املــدافعني عــن حقــوق      .  “                             إىل النيــل مــن مسعــة األمــة 

                                                                                                       اإلنــسان الناشــطني يف اجلمعيــات، الــذين أعربــوا عــن قلقهــم إزاء قــرار احملكمــة الدســتورية          
              ويف روانـدا،     .                                                يـد بالقتـل واالعتـداء وأعمـال التخويـف                                                بالسماح بإعادة انتخاب الرئيس، للتهد    

                                      قـضايا حقـوق اإلنـسان يف البلـد                جمـال                                                                 أفادت التقارير بتعرض منظمة إقليميـة جامعـة تعمـل يف            
   .                                                                         للتهديد والتخويف بعد قيامها بنشر تقرير مثري للجدل بشأن االنتخابات التشريعية

ــدد                                                          ويف حــاالت أخــرى، تعــرض ناشــطون مــدنيون لالحتجــاز      -    ٥٢ ــسجن مل                           التعــسفي وال
                                                            ويف بـيالروس، جـرى العديـد مـن عمليـات املدامهـة لبيـوت           .                                      طويلة بعـد حماكمـات غـري عادلـة        

__________ 
  ،  )    ٢٠٠١ (                                                              بــــــوريس زفوزكــــــوف وآخــــــرون ضــــــد بــــــيالروس                                                     اللجنــــــة املعنيــــــة حبقــــــوق اإلنــــــسان،    )١٨ (  

CCPR/C/88/D/1039/2001 ٢- ٧         ، الفقرة .   
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                                                                                                  ومكاتب عدد من املدافعني عن حقـوق اإلنـسان الناشـطني يف اجلمعيـات املدنيـة، ومت اعتقـاهلم                   
ــاء         ــسان أثن ــوق اإلن ــشروعة يف جمــال حق ــشطة م ــامهم بأن ــسبب قي ــهم واحتجــازهم ب                                                                                                 وحماكمت

                             ، مبـا يف ذلـك احلكـم حبـبس          ٢٠١٠       ديسمرب   /                                             نتخابات الرئاسية اليت أجريت يف كانون األول        اال
ــسان    ــع ســنوات ونــصف   “      اســنا  في ”                                رئــيس مركــز حقــوق اإلن ــران    .                                ملــدة أرب ــة إي                      ويف مجهوري

ُ                ســنة علــى حماميــة بــارزة، ُخفــف    ١١                 بالــسجن ملــدة     ٢٠١١                                اإلســالمية، صــدر حكــم يف عــام                         
           سـنوات     ١٠                                                     حظرهـا مـن مزاولـة مهنـة احملامـاة ملـدة                              سـنوات مـع        سـت                       الحقا إىل السجن ملدة     

   “                                                       التواطــؤ والتجمــع هبــدف النيــل مــن األمــن الــوطين   ”    و  “                        الدعايــة ضــد الدولــة  ”              الهتامهــا بـــ 
ُ                 ســتندت االهتامــات الــيت ُوجهــت إىل   ا و  .  “                                               عــضوية مركــز املــدافعني عــن حقــوق اإلنــسان   ”  و                   

                 فيمـا يتعلـق          اإلعـالم     ائط                                                                      حمامية حقوق اإلنسان، حـسبما يـدعى، إىل مقـابالت أجرهتـا مـع وسـ           
    يف     ٢٠٠٩        يونيــه  /                                                                          ها، الــذين ســجنوا بعــد االنتخابــات الرئاســية الــيت أجريــت يف حزيــران    نــ     بزبائ

   .                    مجهورية إيران اإلسالمية
                                                                                         األنــشطة الــيت تنطــوي علــى قيــام جمموعــات دوليــة برصــد ســري العمليــات االنتخابيــة   و  -    ٥٣

                                           اجلدير بالذكر يف هذا الـصدد أن محايـة              ومن    .                  لقيود ال مربر هلا             هي أيضا                         ومراقبتها قد تتعرض    
       مــن   ٢٢                                                                                       ســيادة الدولــة مــن التــدخالت اخلارجيــة ال تــرد بوصــفها مــصلحة مــشروعة يف املــادة  

ــسياسية     ــة وال ــاحلقوق املدني ــدويل اخلــاص ب ــش  .                                                         العهــد ال ــدول        وي ــى أن ال ــرر اخلــاص عل                                      دد املق
                     ها التـشريع احمللـي،                          كانت األسس اليت ينص علي   وإن       حىت    ،                               ميكنها أن تشري إىل أسس إضافية       ال

                   الذريعـة تقيـد    ه                                             ومـن مث، فـإن التـدابري الـيت تفـرض هبـذ           .                                       لتقييد احلق يف حرية تكوين اجلمعيـات      
                                                         واحلكومات اليت تـستبعد املـراقبني الـدوليني املـستقلني            .                                    حرية اجلمعيات يف اضطالعها بعملياهتا    

            جيل مــراقيب                                                                                       مــن العمليــات االنتخابيــة بــسن تــشريعات تــنص علــى ذلــك، أو جبعــل عمليــة تــس  
                                                                                                          االنتخابات عمليـة شـاقة، أو بقـصر الـدعوة علـى جمموعـات املراقبـة الـصديقة الـيت لـن تتـوخى                   

                               يوجـه مـن جانـب اجملموعـات      د         أي نقـ     وازن                                                    الدقة يف أعمال الرصد اليت تقوم هبا، مبـا مييـع أو يـ     
ــات      ــوين اجلمعي ــة تك ــل احلــق يف حري ــستقلة، ال تكف ــدة امل ــأن      .                                                                   احملاي ــرر اخلــاص ب ــسلم املق                                 وي

         إال أنـه    .                                                                                        النتخابات تشكل حدثا مهما يف حيـاة أي أمـة وينبغـي محايتـها مـن التـدخل األجـنيب              ا
                             مجيع املراقبني، مبن فـيهم       ني   تمك ل                                                        يسلم أيضا بضرورة وضع معايري واضحة وحمددة وموضوعية         

                    ويف هـذا الـصدد،       .                                                                               مراقبون من اخلارج، من مراقبة االنتخابات بـصورة مـستقلة وغـري متحيـزة             
                 ال يتناســب حبكــم        أمــرا           الــدوليني               االنتخابــات                                 د شــاملة علــى جمموعــات مــراقيب                 يعــد فــرض قيــو

   .                    ، وبالتايل يتناىف معها                             طبيعته مع معايري القانون الدويل
      كـون        قـد ت                                                          االنتخابات أو بعد إجـراء االنتخابـات املطعـون فيهـا،               اليت تسبق             ويف الفترة     -    ٥٤

                               ت اجملتمــع املـدين، مبــا يف ذلــك                                                                    هنـاك أيــضا حـاالت متنــع فيهــا احلكومـات التمويــل عـن منظمــا    
                                 ففــي الفتـرة الـسابقة إلجــراء     .                                                                     املنظمـات الـيت تتــصل واليتـها اتـصاال وثيقــا بـإجراء االنتخابـات      
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                                                                         ، على سبيل املثال، اعتمدت حكومة مجهورية فرتويال البوليفارية قـانون               ٢٠١٣               انتخابات عام   
                سات واجلمعيـات         املؤسـ  ”      يـل                                  رهاب، الذي يقضي بتقييـد متو                           رمية املنظمة ومتويل اإل             مكافحة اجل 

                                                                                                  املدنية، واجلمعيات غري الرحبيـة، فـضال عـن اجلمعيـات ذات األهـداف الـسياسية أو جمموعـات                   
            عي الثـاين    ي   ضـ  ا                                               وقـد حـدد املقـرر اخلـاص يف تقريـره املو             .  “          النتخابـات  ل           يترشـحون                األفراد الذين   

(A/HRC/23/39)   متثـل جـزءا ال يتجـزأ           التمويل                      منظمات اجملتمع املدين على             كانية حصول    إم       أن                         
                                                              وذكـر أن أي قيـود تفـرض علـى قـدرة اجلمعيـات علـى                .                                       من احلق يف حريـة تكـوين اجلمعيـات        

                                جمتمــع دميقراطــي وأن التربيــرات    أي                                                          احلــصول علــى متويــل أجــنيب ينبغــي أن تكــون ضــرورية يف 
                                               رهاب، ومحاية سيادة الدولة، وتعزيز فعاليـة                 مكافحة اإل                          مها الدول، مثل تدابري                      الشائعة اليت تقد  

   .                                                                             املعونة، وحتسني شفافية اجملتمع املدين وخضوعه للمساءلة، ال تفي غالبا هبذا املعيار الصارم
                                                                                        وتشكل حاالت إهناء أو تعليق عمل اجلمعيات أو إغالقها تعـسفيا بـسبب مـا تـضطلع                   -    ٥٥

        أبريـل   /                     ففـي أوائـل نيـسان     .                       ر مـن مـصادر القلـق                                           به من أنشطة يف سياق االنتخابات مصدرا آخـ  
ــدم            ٢٠١٢ ــضت بع ــال ســوازيلند وق ــات عم ــؤمتر نقاب ــسجيل م ــة ســوازيلند ت                                                                                            ، ألغــت حكوم

  .     ٢٠١٣                                                                                               قانونيتــه، بعــد أن قــام عــدد مــن قيــادات املنظمــة بالــدعوة إىل مقاطعــة انتخابــات عــام 
      الـيت   و                         ريـة تكـوين اجلمعيـات،                                                                        وهذا القرار الصارم يتناىف مع القواعد واملعايري الدولية املتعلقـة حب      

                                                                                              تقضي بوضوح بأن إهناء أو تعليق عمل اجلمعيات أو إغالقهـا ينبغـي أال يـتم إال حبكـم قـضائي             
     إىل       تـسعى      أو  ،                                        م عندما تلجأ اجلمعية إىل اسـتخدام العنـف   ه                          إىل وجود خطر واضح ودا           استنادا

                    لعنـف، أو هتـدف إىل                                                                             بلوغ هدفها باستخدام العنف أو بالتحريض علـى التمييـز أو العـداوة أو ا      
   .                                                     إهدار احلقوق واحلريات اجملسدة يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان

    
                   النتائج والتوصيات  -      خامسا  

                                                                                يود املقرر اخلاص أن يشدد على أن الفترات االنتخابية متثـل حلظـة فارقـة يف حيـاة          -    ٥٦
                       يـز واملـساواة بـني                  عـدم التمي           مبـادئ                                                  املبادئ الدميقراطية بل وتعزيزهـا، مثـل               لتأكيد         أي أمة   

                   إلتاحـة الفرصـة                                              والدميقراطيـة هـي الطريقـة الوحيـدة           .              وتكافؤهـا                          اجلنسني، وتعدديـة اآلراء   
  .                                                                          فعالة يف عمليات صنع القرار سـواء علـى الـصعيد الـوطين أو احمللـي               ال       شعبية    ال        مشاركة    لل

     جيبة                               املؤسسات الدميقراطيـة واملـست         ة لبناء     مهم    فترة                                      وهو يؤكد أن الفترات االنتخابية متثل     
                                                                                                  واخلاضعة للمساءلة، وأنـه ينبغـي للـدول أن تـضع ضـمانات صـارمة وواضـحة للغايـة ملنـع                 
                                                                                       حدوث أي تدخل ال مربر له يف احلريات العامة، وال سيما احلق يف حرية التجمع السلمي                

       تبـذل      أن                                                                  وعـالوة علـى ذلـك، ينبغـي للـدول، وقـت االنتخابـات،                 .                     ويف تكوين اجلمعيـات   
                                                       محاية ممارسة هذه احلقوق األساسية، اليت ينبغي أن يتمتع هبا كل                       مزيدا من اجلهود لتيسري و

                                        ومن الوجهة العمليـة، فإنـه ال ميكـن أن      .                                          فرد، وال سيما أعضاء اجلماعات املعرضة للخطر  
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   ويف                                                                                                    تكون هناك انتخابـات حقيقيـة إذا مـا جـرى تقلـيص احلـق يف حريـة التجمـع الـسلمي                       
   .             تكوين اجلمعيات

                                                            القلق إزاء تزايد االنتـهاكات والتجـاوزات املرتكبـة يف                بالغ           اخلاص                ويساور املقرر   -    ٥٧
                                                                                                   جمال حقوق اإلنسان، يف أحناء خمتلفة مـن العـامل، ضـد مـن ميارسـون أو يـسعون إىل ممارسـة                      

         تلـك     صم                               يف سياق االنتخابات، مما يـ                        ويف تكوين اجلمعيات                                احلق يف حرية التجمع السلمي      
                       أن يقـدم التوصـيات                      املقـرر اخلـاص        د                         ويف ضـوء ذلـك، يـو        .                               االنتخابات بـصورة ال تنمحـي     

ــه          ــل يف تقريري ــيت صــيغت بالفع ــع التوصــيات ال ــاالقتران م ــرأ ب ــي أن تق ــيت ينبغ ــة، ال                                                                                                         التالي
ــ ــذين  ي       املواض ــسان يف عــام             قــدما إىل             عيني الل ــس حقــوق اإلن   ، A/HRC/20/27     (    ٢٠١٢                                   جمل

                  ، والـــيت يؤكـــد  )  ٨٣-  ٨١             ، الفقـــرات A/HRC/23/39     (    ٢٠١٣  و   )    ١٠٠-  ٨٤           الفقـــرات 
   .                  جمددا هنا على بعضها

    :                     وقت االنتخابات مبا يلي        أن تقوم                         ويهيب املقرر اخلاص بالدول   -    ٥٨
     مـن                          ويف تكـوين اجلمعيـات                                       للحق يف حرية التجمـع الـسلمي            مبا           االعتراف     ) أ (  

        احلـوار            إمكانيـة                           نظـرا ألهنمـا يتيحـان     ،                                 وجـود نظـم دميقراطيـة فعالـة       و    ور         يف ظهـ             دور حاسم   
                                                                ضمنان احتـرام اآلراء أو املعتقـدات املخالفـة أو املمثلـة             ي    و  ،                             والتعددية والتسامح واالنفتاح  

          لألقليات؛
         لكـل                         ويف تكـوين اجلمعيـات                             يف حرية التجمع السلمي                          كفالة التمتع باحلق     ) ب (  

                                                        مــسجلة، مبــا يــشمل املــرأة وضــحايا التمييــز علــى                                   شــخص وألي كيانــات مــسجلة أو غــري
                                                                                         أسـاس امليــل اجلنــسي أو اهلويــة اجلنــسانية، والــشباب، واألشــخاص املنــتمني إىل األقليــات،  
                                                                                      والشعوب األصلية، وغري املواطنني، مبن فيهم العدميو اجلنسية أو الالجئون أو املهاجرون،            

                              ني عــن احلقــوق االقتـــصادية                                                                     وأعــضاء اجلماعــات الدينيــة، فـــضال عــن الناشــطني املـــدافع     
                       واالجتماعية والثقافية؛

                                                                        ضــمان عــدم جتــرمي أي شــخص بــسبب ممارســته للحــق يف حريــة التجمــع       ) ج (  
                                                                     ، أو تعرضـه للتهديـدات أو ألعمـال العنـف أو املـضايقة أو                                   ويف تكوين اجلمعيـات           السلمي  

                  ألعمال االنتقامية؛ ل                      االضطهاد أو التخويف أو 
                                                     ايـة ممارسـة احلـق يف حريـة التجمـع الـسلمي                                              العمل علـى زيـادة تيـسري ومح          ) د (  

ــات  ــوين اجلمعيـ ــق                             ويف تكـ ــا يتعلـ ــصدد فيمـ ــذا الـ ــة يف هـ ــصفة خاصـ ــة بـ ــوخي اليقظـ                                                                              ، وتـ
                         ميع أنواع اهلجوم والوصم؛ جل                                                 باالحتياجات اخلاصة للفئات السالفة الذكر األكثر عرضة 
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                     بغــض النظــر عــن -                                                        كفالــة تــوفري إطــار متكــيين لتــشكيل أحــزاب سياســية     )  هـ (  
                                                         بفرص متكافئة، وخباصة فيما يتعلـق بقـدرهتا علـى                       كفالة متتعها     و -                 جياهتا السياسية    و ل     أيديو

                                                                                               احلــصول علــى التمويــل، وممارســة حقهــا يف حريــة التعــبري، بطــرق منــها التظــاهر الــسلمي   
   ؛     اإلعالم                 والوصول إىل وسائط 

   ويف                                                            قيود مشروعة علـى احلـق يف حريـة التجمـع الـسلمي                         عتبة فرض        رفع     ) و (  
                                   يف استيفاء املعيارين الـصارمني           شديدة                                     ، أي كفالة أن تكون هناك صعوبة          ات            تكوين اجلمعي 

                                                                                                      املتمثلني يف الـضرورة والتناسـب يف ظـل جمتمـع دميقراطـي، وذلـك مـع مراعـاة مبـدأ عـدم                       
          التمييز؛
                  التوقيت ألي قيد من         من حيث                                       ضمان تقدمي شرح كتايب مفصل ومناسب          ) ز (  

                                      د بصورة فورية ملراجعات قضائية مـستقلة   و  قي    ال   تلك     خضاع  إ                            القيود اليت تفرض، وإمكانية   
   ؛      وحمايدة
                                                                              منح األفراد الـذين ميارسـون حقهـم يف حريـة التجمـع الـسلمي ويف حريـة                 ) ح (  

                                                   تكوين اجلمعيات احلماية اليت مينحها احلق يف حرية التعبري؛
                                                                                   إتاحـــــة إمكانيـــــة الوصـــــول إىل تكنولوجيـــــا املعلومـــــات واالتـــــصاالت     ) ط (  

            ويف تكـوين                                                            ا ميكن من ممارسة احلـق يف حريـة التجمـع الـسلمي                                       واستخدامها دون عائق، مم   
   ؛       اجلمعيات
                                              نتـــهاك حقـــوق األفـــراد يف حريـــة تكـــوين  ا                               ضـــمان مـــساءلة املتـــورطني يف    ) ي (  

                                   َِ                      أو االعتــداء عليهمــا مــساءلة كاملــة مــن ِقَبــل هيئــة  /                                     اجلمعيــات وحريــة التجمــع الــسلمي و
                               َِ         مراقبة مستقلة ودميقراطية ومن ِقَبل احملاكم؛

                                                                           فالة أن تتوفر لضحايا االنتهاكات والتجاوزات املرتكبة للحـق يف حريـة             ك   ) ك (  
                                                           إمكانية التمتع بـاحلق يف االنتـصاف بـصورة نـاجزة                              ويف تكوين اجلمعيات                  التجمع السلمي   

   .                           وفعالة واحلصول على جرب لألضرار
                                                                                   ويهيب املقرر اخلاص باملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنـسان امللتزمـة مببـادئ بـاريس                -    ٥٩
               بالغ عن ذلـك                                       لدول للتوصيات السالفة الذكر واإل                                       تقوم بدور رئيسي يف رصد تنفيذ ا          أن  
   .    علنا
                                                                                            ويهيب املقـرر اخلـاص مبـراقيب االنتخابـات أن يركـزوا بـصفة خاصـة علـى التمتـع                      -    ٦٠

                                       عند حتديد ما إذا كانت االنتخابات                         ويف تكوين اجلمعيات                                 باحلق يف حرية التجمع السلمي      
   .     نزيهة
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                  ، مبـا يف ذلـك                         حلقـوق اإلنـسان                                  ليـات الدوليـة واإلقليميـة       اآل             رر اخلـاص ب             ويهيب املق   -    ٦١
                                                                          آليات اإلجراءات اخلاصة، واهليئات املنشأة مبعاهدات، واالستعراض الدوري الشامل، أن 
                                                                                                  تويل اهتماما خاصا ملسألة االنتخابات بوصـفها الـسياق الـذي مـن األرجـح أن حيـدث فيـه                    

   .                ويف تكوين اجلمعيات   مي                                  االنتقاص من احلق يف حرية التجمع السل
                                                                                      ويشجع املقرر اخلاص مرة أخرى اللجنة املعنية حبقـوق اإلنـسان علـى أن تنظـر يف                   -    ٦٢

                         اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة            الـدويل                 مـن العهـد     ٢٢    و   ٢١                                     صياغة تعليقات عامة على املـادتني       
ــع بكــل مــن هــذين احلقــني يف ســياق         ــى التمت ــصفة خاصــة عل ــز ب ــع التركي ــسياسية، م                                                                                                   وال

   .  ات       االنتخاب
              باستفاضـة              أن يعاجلـا                                                             ويهيب املقرر اخلاص باجلمعية العامة وجملس حقوق اإلنـسان            -    ٦٣

   .                                                   مسألة انتهاكات وجتاوزات حقوق اإلنسان يف سياق االنتخابات
                                                                                      ويهيب املقـرر اخلـاص بـدوائر الـسلك الدبلوماسـي وأصـحاب املـصلحة اآلخـرين                   -    ٦٤

                                  ت وجتـاوزات ضـد مـن ميارسـون أو                                                        ذوي الصلة أن يستنكروا علنا ما يرتكب من انتـهاكا    
ــات يف ســياق         ــوين اجلمعي ــع الــسلمي ويف تك ــة التجم ــة حقهــم يف حري ــسعون إىل ممارس                                                                                           ي

   .                                           االنتخابات، وأن يقدموا الدعم إىل هؤالء الضحايا
  


