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مقدمة 
وُ�سعت هذه املبادئ التوجيهية املتعلقة بحرية تكوين اجلمعيات بغية تعزيز هدف اإعمال احلق 
اخلربة  بني  اأنها جتمع  الوثيقة يف  لهذه  امل�سافة  القيمة  وتتمثل  اجلمعيات.  تكوين  يف حرية 
الطويلة واملتعمقة ملنظمة االأمن والتعاون يف اأوروبا/مكتب املوؤ�س�سات الدميقراطية وحقوق 
االإن�سان وجلنة جمل�س اأوروبا للدميقراطية من خالل القانون )جلنة البندقية( يف توفري امل�ساعدة 
الت�رشيعية يف امل�سائل املتعلقة باحلق يف حرية تكوين اجلمعيات. ويتمثل الهدف من املبادئ 
التوجيهية اأ�سا�سا ولي�س ح�رشا، يف اأن ي�ستخدمها امل�رشعون املكلفون ب�سياغة القوانني التي 
تنظم عمل اجلمعيات اأو توؤثر عليها. كما ترمي هذه املبادئ التوجيهية اإلى خدمة ال�سلطات 
العامة والنظام الق�سائي وامل�ستغلني بالقانون وغريهم من املعنيني مبمار�سة احلق يف حرية 
تكوين اجلمعيات، مبا يف ذلك اجلمعيات واأع�سائها. وباالإ�سافة اإلى ذلك، تاأمل منظمة االأمن 
والتعاون يف اأوروبا/مكتب املوؤ�س�سات الدميقراطية وحقوق االإن�سان وجلنة البندقية اأن تكون هذه 

املبادئ التوجيهية م�سدرًا مفيًدا للمعلومات بالن�سبة لعامة اجلمهور.  

القائمة  التوجيهية  باملبادئ  يتعلق  فيما  “�ساملة”	 كوثيقة  التوجيهية  املبادئ  هذه  وتعمل 
االإن�سان  وحقوق  الدميقراطية  املوؤ�س�سات  اأوروبا/مكتب  يف  والتعاون  االأمن  ملنظمة  التابعة 
وجلنة البندقية التي تتناول االأحزاب ال�سيا�سية واملنظمات الدينية، وت�سمل املبادئ التوجيهية 
لتنظيم االأحزاب ال�سيا�سية1 واملبادئ التوجيهية ملراجعة الت�رشيعات املت�سلة بالدين اأو املعتقد2 
واملبادئ التوجيهية امل�سرتكة ب�ساأن ال�سخ�سية القانونية للمجتمعات الدينية اأو ذات املعتقد3. 
وباالإ�سافة اإلى ذلك، تعترب املبادئ التوجيهية ملنظمة االأمن والتعاون يف اأوروبا/مكتب املوؤ�س�سات 
الدميقراطية وحقوق االإن�سان ب�ساأن حماية املدافعني عن حقوق االإن�سان4، ذات ال�سلة كذلك 

بهذه املبادئ التوجيهية. 

للجمعيات  تعريًفا  )اأ(  الق�سم  يقدم  اأق�سام.  وثالثة  مقدمة  من  التوجيهية  املبادئ  وتتكون 
هذا  �سياغة جيدة يف  ذات  ت�رشيعات  اإلى  واحلاجة  للجمعيات  االأ�سا�سية  واحلقوق  واأهميتها 
ال�سدد. ويو�سح الق�سم )ب( املبادئ التوجيهية للحق يف حرية تكوين اجلمعيات، بينما يحتوي 
الق�سم )ج( على املالحظات التف�سريية التي تو�سح املبادئ التوجيهية. وتتكون هذه املالحظات 
للمبادئ  تف�سيالً  اأكرث  تف�سريًا   ،1 الفرعي  الق�سم  االأول،  اجلزء  يقدم  جزئني:  من  التف�سريية 
التوجيهية الواردة حتت الق�سم )اأ( يف حني يركز اجلزء الثاين، الق�سم الفرعي 2، على بع�س 
اجلوانب االأكرث اإ�سكالية املتعلقة بتفعيل املبادئ التوجيهية عند و�سع اإطار قانوين لتنظيم 
خالل  من  للدميقراطية  اأوروبا  وجلنة جمل�س  االإن�سان  وحقوق  الدميقراطية  املوؤ�س�سات  اأوروبا/مكتب  والتعاون يف  االأمن  1. منظمة 
القانون )امل�سار اإليها فيما بعد با�سم: جلنة البندقية(، املبادئ التوجيهية امل�سرتكة ب�ساأن تنظيم االأحزاب ال�سيا�سية )وار�سو: مكتب 

املوؤ�س�سات الدميقراطية وحقوق االإن�سان، 2011(،
.>http://www.osce.org/odihr/77812< 

ملراجعة  التوجيهية  املبادئ  البندقية،  وجلنة  االإن�سان  وحقوق  الدميقراطية  املوؤ�س�سات  اأوروبا/مكتب  والتعاون يف  2. منظمة االأمن 
http://www.osce.org/< ،)2004 ،اأو املعتقد )وار�سو: مكتب املوؤ�س�سات الدميقراطية وحقوق االإن�سان الت�رشيعات املتعلقة بالدين 

 .>odihr/13993
امل�سرتكة  التوجيهية  املبادئ  البندقية،  وجلنة  االإن�سان  وحقوق  3. منظمة االأمن والتعاون يف اأوروبا/مكتب املوؤ�س�سات الدميقراطية 

ب�ساأن ال�سخ�سية القانونية للمجتمعات الدينية اأو ذات املعتقد )وار�سو: مكتب املوؤ�س�سات الدميقراطية وحقوق االإن�سان، 2004(،
.>http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2014)023-e< 

حماية  ب�ساأن  التوجيهية  املبادئ  االإن�سان،  وحقوق  الدميقراطية  املوؤ�س�سات  اأوروبا/مكتب  يف  والتعاون  االأمن  منظمة   .4
http://www.osce.org/<  ،)2014 االإن�سان،  وحقوق  الدميقراطية  املوؤ�س�سات  مكتب  )وار�سو:  االإن�سان  حقوق  عن  املدافعني 

 .>odihr/119633?download=true
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عمل اجلمعيات. وينبغي قراءة كل االأق�سام مًعا. وينبغي، على وجه اخل�سو�س، قراءة الق�سمني 
)ب( و)ت( معا، حيث ت�سكل املالحظات التف�سريية جزءا ال يتجزاأ من املبادئ التوجيهية. 

وت�ستند املبادئ التوجيهية اإلى املعايري الدولية احلالية واملمار�سة القائمة. وقد مت تعزيزها مبزيد 
من املعلومات من خالل ا�ستعرا�س للممار�سة الدولية واملحلية الذي اأجراه خرباء اأثناء عملية 

ال�سياغة.

وقد و�سعت هذه املبادئ التوجيهية من قبل فريق العمل التابع ملنظمة االأمن والتعاون يف 
اأوروبا/مكتب املوؤ�س�سات الدميقراطية وحقوق االإن�سان وخرباء جلنة البندقية على مدار عام كامل 

وتلتها م�ساورات مو�سعة �سملت تنظيم مائدتني م�ستديرتني وندوة ت�ساورية5.

واعتمدت اللجنة املبادئ التوجيهية يف جل�ستها العامة رقم 101 )البندقية، 13- 14 دي�سمرب 
.)2014

5. ُعقدت ندوة للت�ساور ب�ساأن »حرية تكوين اجلمعيات والتقنيات اجلديدة« يف 11 مار�س 2014، يف معهد اجلامعة االأوروبية بفلورن�سا، 
اإيطاليا، ومت عقد مائدة م�ستديرة حول »متويل اجلمعيات وا�ستقاللها وم�ساءلتها« يف الفرتة من 7-6 مايو 2014 يف وار�سو، بولندا، 
ومائدة م�ستديرة حول » توفري اإطار قانوين حلرية تكوين اجلمعيات: الرتكيز على ت�سكيل اجلمعيات، االأهداف واالأن�سطة، امل�سوؤولية 

والعقوبات«، يف 9-8 �سبتمرب 2014، يف وار�سو، بولندا.
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الق�سم اأ: احلق يف حرية تكوين اجلمعيات 
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من  كبرية  وجود جمموعة  على  تعتمد  القوية  “الدميقراطية  اأن  عموًما  به  امل�سلم  من   .1
املوؤ�س�سات الدميقراطية”6. وت�سمل هذه املوؤ�س�سات جمعيات من قبيل االأحزاب ال�سيا�سية 
واملنظمات غري احلكومية واملنظمات الدينية والنقابات العمالية وغريها. وقد ورد االعرتاف، 
منذ فرتة طويلة، بالدور الرئي�سي الذي ت�سطلع به اجلمعيات يف املجتمعات الدميقراطية يف 

ال�سكوك الدولية التي تقر احلق يف حرية تكوين اجلمعيات وت�سعى اإلى �سمانه.7  

2. و�سع جمل�س اأوروبا ومنظمة االأمن والتعاون االأوروبي جمموعة �ساملة من املعايري وااللتزامات 
ال�سيا�سية يف جمال حرية تكوين اجلمعيات. وت�ستمل كٌل من االتفاقية االأوروبية حلماية 
حقوق االإن�سان ملجل�س اأوروبا8 ووثيقة كوبنهاجن لعام 1990 ملنظمة االأمن والتعاون االأوروبي9 

هذا احلق ذاته. 

3. جددت معاهدات دولية اأخرى، من قبيل العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية10 
والعهد الدويل اخلا�س باحلقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية11 واالتفاقية االأمريكية 
حلقوق  االأفريقي  وامليثاق  االأ�سا�سية13  للحقوق  االأوروبي  االحتاد  وميثاق  االإن�سان12  حلقوق 
حلقوق  العربي  امليثاق  وين�س  اجلمعيات.  تكوين  حرية  يف  احلق  على  التاأكيد  االإن�سان14، 
6. انظر وثيقة اجتماع كوبنهاجن للموؤمتر املنعقد حول البعد االإن�ساين ملوؤمتر االأمن والتعاون يف اأوروبا، 1990 )امل�سار اإليها فيما بعد 
با�سم: كوبنهاجن 1990(، الفقرة 26: » تعرتف الدول امل�ساركة باأن الدميقراطية القوية تعتمد على الوجود كجزء ال يتجزاأ من احلياة 
الوطنية لقيم وممار�سات الدميقراطية وكذلك جمموعة وا�سعة من املوؤ�س�سات الدميقراطية. وبالتايل فاإنهم ي�سجعون وي�سهلون، 
وعند االقت�ساء، يدعمون امل�ساعي التعاونية العملية وتبادل املعلومات واالأفكار واخلربات فيما بينهم ومن خالل االت�ساالت املبا�رشة 

والتعاون بني االأفراد واجلماعات واملنظمات يف جماالت ت�سمل ما يلي:
- القانون الد�ستوري واالإ�سالح والتنمية،

- الت�رشيعات االنتخابية واإدارة ومراقبة االنتخابات،
- اإن�ساء واإدارة املحاكم والنظم القانونية،

- تطوير خدمة عامة حمايدة وفعالة حيث يقوم التوظيف والرتقية على نظام للجدارة،
- اإنفاذ القانون،

- احلكومة املحلية والالمركزية،
- الولوج اإلى املعلومات وحماية اخل�سو�سية،

- تطوير االأحزاب ال�سيا�سية ودورها يف املجتمعات التعددية،
- نقابات عمالية حرة وم�ستقلة، 

- احلركات التعاونية،
- تطوير اأ�سكال اأخرى من اجلمعيات احلرة وجماعات امل�سالح العامة، 

- ال�سحافة وو�سائل االإعالم امل�ستقلة، واحلياة الفكرية والثقافية،
- تدري�س القيم الدميقراطية، واملوؤ�س�سات، واملمار�سات يف املوؤ�س�سات الرتبوية وتعزيز جو من اال�ستف�سار والتحقيق احلر. 

وقد تغطي هذه امل�ساعي ت�سكيلة وا�سعة من التعاون الذي يت�سمنه البعد االإن�ساين ملجل�س االأمن والتعاون يف اأوروبا، مبا يف ذلك 
التدريب، وتبادل املعلومات، والكتب واملواد التعليمية، وبرامج وم�ساريع التعاون، وتبادل اخلربات االأكادميية واملهنية واملوؤمترات، واملنح 

الدرا�سية، ومنح البحث، وتقدمي اخلربة وامل�سورة، والعالقات والربامج مع قطاع االأعمال التجارية والعلوم.
7. انظر، على �سبيل املثال، جمل�س اأوروبا، اتفاقية حماية حقوق االإن�سان واحلريات االأ�سا�سية ب�سيغتها املعدلة مبوجب الربوتوكولني 

رقمي. 11 و14 بتاريخ 4 نوفمرب 1950 )امل�سار اإليها فيما بعد با�سم: االتفاقية االأوروبية حلماية حقوق االإن�سان(، املادة 11، 
>http://conventions.coe.int/treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=005&CL=ENG<. واجلمعية العامة لالأمم املتحدة، 
العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية، 16 دي�سمرب عام 1966، االأمم املتحدة، �سل�سلة املعاهدات، املجلد 999، �سفحة 
http://www.ohchr.org/en/<  ،22 املادة  وال�سيا�سية(،  املدنية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل  العهد  با�سم:  171 )امل�سار اإليها فيما بعد 
professionalinterest/pages/ccpr.aspx<، واجلمعية العامة لالأمم املتحدة، االإعالن العاملي حلقوق االإن�سان، 10 دي�سمرب 1948، 217 
http://www.un.org/en/documents/udhr/index.<،20 )3( )امل�سار اإليها فيما بعد با�سم: االإعالن العاملي حلقوق االإن�سان، املادة	اأ”“

shtml<	وكوبنهاجن 1990، الفقرات 9 و10 و26،
.>http://legislationline.org/topics/organisation/3/topic/1<

8. االتفاقية االأوروبية حلماية حقوق االإن�سان، املادة 11. 
9. كوبنهاجن 1990، الفقرات 3.9، 3.10، 26 و6.32.

10. العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية، املادة 22.
11. اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، العهد الدويل اخلا�س باحلقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية، 16 دي�سمرب عام 1966، االأمم 
http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cescr.< ،8 املتحدة، �سل�سلة املعاهدات، املجلد 993، �سفحة 3، املادة

 .>pdf
12. منظمة الدول االأمريكية، االتفاقية االأمريكية حلقوق االإن�سان، »ميثاق �سان خو�سيه«، كو�ستاريكا، 22 نوفمرب 1969 )امل�سار اإليها 
http://www.oas.org/dil/treaties_B-32_American_Conve -< االإن�سان(، حلقوق  االأمريكية  االتفاقية  با�سم:  بعد   فيما 

حلقوق  االأمريكية  لالتفاقية  االإ�سايف  الربوتوكول  االأمريكية،  الدول  منظمة  اأي�ًسا  انظر   .>tion_on_Human_Rights.htm
االإن�سان ب�ساأن احلقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية، ومعاهدة منظمة الدول االأمريكية، �سل�سلة رقم 69، 1988. وجلنة البلدان 
االأمريكية حلقوق االإن�سان، االإعالن االأمريكي حلقوق االإن�سان وواجباته، القرار الثالثون، القانون النهائي، املوؤمتر الدويل التا�سع ملنظمة 

.OR	OAS/Ser.L/VII.23/Doc	21	rev. 6، 1979،1948 الدول االأمريكية، عام
http://eur-lex.europa.< ،12 املادة ،C326/02/2012،2012 13. االحتاد االأوروبي، ميثاق االحتاد االأوروبي للحقوق االأ�سا�سية، 26 اأكتوبر

.>eu/legal-content/EN/ALL/?uri=OJ:C:2012:326:TOC
 CAB/LEG/67/3rev. 5،،1981 14. منظمة الوحدة االأفريقية، امليثاق االأفريقي حلقوق االإن�سان وال�سعوب )»ميثاق باجنول«(، 27 يونيو

.>http://www.achpr.org/files/instruments/achpr/banjul_charter.pdf< ،10 21(، املادة	I.L.M. 58	)1982
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االإن�سان15 اأي�ًسا على احلق يف حرية تكوين اجلمعيات، لكنه يح�رش تطبيقه على املواطنني 
فقط. وباملثل، حتمي وثائق دولية اأخرى هذا احلق فيما يتعلق بنقابات العمال ومنظمات اأرباب 

العمل، مبا يف ذلك عدة اتفاقيات ملنظمة العمل الدولية16 وامليثاق االجتماعي االأوروبي.17 

4. وتقر اأي�سا جمموعة متنوعة اأخرى من ال�سكوك الدولية واالإقليمية حلقوق االإن�سان حتديدا 
باحلق يف حرية تكوين اجلمعيات لفائدة اأ�سخا�س اأو جمموعات معينة، من قبيل الالجئني 
)االتفاقية والربوتوكول املتعلقان بو�سع الالجئني(18، والن�ساء )اتفاقية الق�ساء على جميع 
املهاجرين  والعمال  الطفل(20،  حقوق  )اتفاقية  واالأطفال  املراأة(19،  �سد  التمييز  اأ�سكال 
واأفراد اأ�رشهم )االتفاقية الدولية حلماية حقوق جميع العمال املهاجرين واأفراد اأ�رشهم(21، 
االأقليات  االإطارية حلماية  اأوروبا  )اتفاقية جمل�س  اأقليات قومية  اإلى  املنتمني  واالأ�سخا�س 

القومية(22 واالأ�سخا�س ذوي االإعاقة )اتفاقية حقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة(.23 

5. باالإ�سافة اإلى ذلك، تدعم جمموعة كبرية من ال�سوابق الق�سائية الدولية واملحلية احلق يف 
حرية تكوين اجلمعيات. وعلى هذا النحو، هناك جمموعة فعالة من القوانني التي تنظم هذا 
احلق وتوفر حجة قوية لالعرتاف باأن حق االأ�سخا�س يف تكوين اجلمعيات يعد حًقا جوهريًا يف 
املجتمعات الدميقراطية التي تعهدت ببنائها الدول امل�ساركة يف منظمة االأمن والتعاون يف 

اأوروبا والدول االأع�ساء يف جمل�س اأوروبا. 

6. عالوة على ذلك، قامت منظمات حكومية وغري حكومية دولية من بني تلك التي توؤكد على 
اأهمية احلق يف حرية تكوين اجلمعيات واإحيائها، ب�سياغة العديد من الوثائق واعتمادها24. 
وتاأتي هذه الوثائق يف �سكل تو�سيات، وقرارات، وقرارات تف�سريية للهيئات املن�ساأة مبوجب 
معاهدات وتقارير املقرر اخلا�س لالأمم املتحدة، وت�سكل م�سادر مهمة للقانون غري امللزم 

ذي ال�سلة بهذه املبادئ التوجيهية، ب�سكل خا�س، )ملزيد من املعلومات، انظر امللحق »ث«(.

15. املادة 24 من امليثاق العربي حلقوق االإن�سان الذي اعتمده جمل�س جامعة الدول العربية يف 22 مايو 2004، وين�س على اأن »لكل 
مواطن احلق: ]...[ )6(. يف حرية تكوين اجلمعيات والتجمع ال�سلمي«، انظر جامعة الدول العربية، امليثاق العربي حلقوق االإن�سان، 15 

.>http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?docid=3ae6b38540< :سبتمرب 1994، املتاح على املوقع التايل�
16. انظر امللحق » اأ » لالطالع على املقتطفات ذات ال�سلة من اتفاقيات منظمة العمل الدولية.

17. جمل�س اأوروبا، امليثاق االجتماعي االأوروبي، 18 اأكتوبر 1961، جمموعة املواثيق االأوروبية رقم 35 )امل�سار اإليها فيما بعد با�سم: امليثاق 
االجتماعي االأوروبي(. قواعد اللجنة االأوروبية للحقوق االجتماعية ب�ساأن مطابقة الو�سع يف الدول مع امليثاق االجتماعي االأوروبي، 
اأنه« جلميع العمال  والربوتوكول االإ�سايف لعام 1988، وامليثاق االجتماعي االأوروبي املنقح. اجلزء 1، الفقرة 5 من امليثاق تن�س على 

واأ�سحاب العمل احلق يف حرية تكوين جمعيات داخل املنظمات الوطنية اأو الدولية حلماية م�ساحلهم االقت�سادية واالجتماعية«.
�سل�سلة  املتحدة،  االأمم   ،1951 يوليو   28 الالجئني،  مبركز  املتعلقان  والربوتوكول  االتفاقية  املتحدة،  لالأمم  العامة  اجلمعية    18

.>http://www.unhcr.org/3b66c2aa10.html< ،15 املعاهدات، املجلد 189، �سفحة 137، املادة
اأ�سكال التمييز �سد املراأة، 18 دي�سمرب عام 1979، االأمم املتحدة،  19. اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، اتفاقية الق�ساء على جميع 
اأ�سكال  اتفاقية االأمم املتحدة للق�ساء على جميع  اإليها فيما بعد با�سم:  )امل�سار   13 1249 �سفحة  �سل�سلة املعاهدات، املجلد 
اأن  على  تن�س  التي   ،>http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx<  ،7 املادة  املراأة(،  �سد  التمييز 
“	تتخذ الدول االأطراف جميع التدابري املنا�سبة للق�ساء على التمييز �سد املراأة يف احلياة ال�سيا�سية والعامة للبلد، وبوجه خا�س 
تكفل للمراأة، على قدم امل�ساواة مع الرجل، احلق يف ]...[ )ج( امل�ساركة يف املنظمات غري احلكومية واجلمعيات املعنية باحلياة العامة 

وال�سيا�سية للبلد “.
20. اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، اتفاقية حقوق الطفل )امل�سار اإليها فيما بعد با�سم: اتفاقية االأمم املتحدة حلقوق الطفل(، 20 
http://www.ohchr.org/EN/Profession 1989، االأمم املتحدة، �سل�سلة املعاهدات، املجلد 1577، �سفحة 3، املادة 15، >-  نوفمرب

 .>lInterest/Pages/CRC.aspx
 ،1990 عام  دي�سمرب   18 اأ�رشهم،  واأفراد  املهاجرين  العمال  الدولية حلماية حقوق جميع  االتفاقية  املتحدة،  لالأمم  العامة  اجلمعية   
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/< ،29 االأمم املتحدة، �سل�سلة املعاهدات، املجلد 2220، �سفحة 3، املادة

.>CMW.aspx
21. نف�س املرجع ال�سابق املادة 26.

22. جمل�س اأوروبا، االتفاقية االإطارية حلماية االأقليات القومية 1 فرباير 157 ،1995	ETS، املادتان 7 و 8،
 .>http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/html/157.htm< 

23. اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، اتفاقية حقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة، 13 دي�سمرب 2006، االأمم املتحدة، �سل�سلة املعاهدات، املجلد 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisab 2515، �سفحة 3، املادة 29، >-

.>lities.aspx
24  انظر امللحق ج: امللحق ج –	وثائق مرجعية خمتارة.



املبادئ التوجيهية امل�شرتكة ب�شاأن حرية تكوين اجلمعيات10

تعريف اجلمعيات

للربح  هادفة  غري  م�ستقلة  هيئة  اجلمعية  تعترب  احلالية،  التوجيهية  املبادئ  الأغرا�س    .7
اأو غر�س م�سرتك.  اأو ن�ساط  وقائمة على جتمع طوعي الأ�سخا�س يجمع بينهم اهتمام 
ولي�س بال�رشورة اأن يكون للجمعية �سخ�سية اعتبارية ولكن حتتاج اإلى اأن يكون لها �سكل 

اأو هيكل موؤ�س�سي معني. 

اأهمية اجلمعيات

8.  تعّد حرية تكوين اجلمعيات حق من حقوق االإن�سان، وهي مهمة للغاية لتفعيل الدميقراطية 
كما تعترب اأي�ًسا متطلبًا اأ�سا�سيًا م�سبًقا من متطلبات احلريات االأ�سا�سية االأخرى.25 

9.  عالوة على ذلك، غالبًا ما تلعب اجلمعيات دورًا هاما واإيجابيًا يف حتقيق االأهداف التي ت�سب 
يف امل�سلحة العامة، وفق ما مت اإقراره يف الفقه الدويل والتعليقات والتو�سيات العامة التي 
قدمتها هيئات االأمم املتحدة املن�ساأة مبعاهدات وكذلك يف قرارات جمل�س حقوق االإن�سان 
والوثائق الدولية واالإقليمية االأخرى. وتعمل اجلمعيات على جمموعة وا�سعة من الق�سايا، 
على  املحر�س  العرقي  واخلطاب  التمييز26  مناه�سة  قبيل  )من  االإن�سان  حقوق  ت�سمل 
الكراهية27 والر�سد واملتابعة28 وامل�ساعدة يف اأعمال موؤ�س�سات حقوق االإن�سان الوطنية29 
وتعزيز واإقرار ومتابعة تنفيذ حقوق الطفل30 ومنع ومكافحة العنف املنزيل والعنف �سد 
النوع  على  القائمة  االأخرى  العنف  واأ�سكال  االإناث32  ختان  مناه�سة  ذلك  مبا يف  املراأة،31 
االجتماعي، عالوة على منع وكبح االجتار بالب�رش وخا�سة الن�ساء واالأطفال33 واملعاقبة عليه(، 
25  انظر جلنة البندقية، »جتميع اآراء جلنة البندقية ب�ساأن حرية تكوين اجلمعيات« )3 يوليو CDL-PI)2014(004 )2014، الفقرة 2.2 
التي ت�سري اإلى: “جمموعة من اآراء جلنة البندقية حول حرية تكوين اجلمعيات”)3 يوليو )2014(004 )2014	CDL-PI، الفقرة 2-2، التي 
)15-14 اأكتوبر  ت�سري اإلى: جلنة البندقية، “فتوى حول توافق ت�رشيع املنظمات غري احلكومية يف اأذربيجان مع معايري حقوق االإن�سان”	
)2011(035 )2011	CDL-AD، الفقرة 45، وجلنة البندقية، “فتوى حول القانون الفيدرايل املتعلق مبكافحة االأن�سطة املتطرفة لالحتاد 

)16-15 يونيو )2012(016 )2012	CDL-AD، الفقرة  64. الرو�سي”	
26  انظر جلنة الق�ساء على التمييز العن�رشي، التابعة لالأمم املتحدة )ي�سار اإليها فيما بعد با�سم: جلنة الق�ساء على التمييز 
العن�رشي(، التو�سية العامة رقم 31: مكافحة التمييز العن�رشي يف االإدارة وعمل نظام العدالة اجلنائية، )اجلل�سة ال�سابعة وال�ستني، 
2005( A/60/18 )ملحق(، الفقرتان  9 و17، وجلنة الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة التابعة لالأمم املتحدة )وامل�سار اإليها 
فيما بعد با�سم: جلنة الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة التابعة لالأمم املتحدة(، التو�سية العامة رقم 25، يف املادة 4، 

الفقرة 1، جلنة الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة، حول التدابري اخلا�سة املوؤقتة، 2004، فقرة 2.
27  انظر جلنة الق�ساء على التمييز العن�رشي، التابعة لالأمم املتحدة، تو�سية عامة رقم 35: مكافحة خطاب الكراهية العن�رشي، 

26 �سبتمرب CERD/C/GC/35،2013، الفقرتان 36 و43.
28  انظر، على �سبيل املثال، اللجنة الفرعية ملنع التعذيب واملعاملة اأو العقوبة الالاإن�سانية اأو املهينة، املبادئ التوجيهية حول اآليات 
الوقاية الوطنية، 9 دي�سمرب CAT/OP/12/5،2010، الفقرة 16؛ جلنة منع التعذيب التابعة لالأمم املتحدة، املالحظة النهائية للتقرير 

الدوري الرابع لبيالرو�س، 7 دي�سمرب CAT/C/BLR/CO/4،2011، الفقرة 14.    
29  انظر جلنة حقوق الطفل التابعة لالأمم املتحدة )وامل�سار اإليها فيما بعد با�سم: جلنة حقوق الطفل، االأمم املتحدة(، تعليق عام 
رقم 2: دور موؤ�س�سات حقوق االإن�سان الوطنية امل�ستقلة يف تعزيز حماية حقوق الطفل، 15 نوفمرب CRC/GC/2002/2 ،2002، وجلنة 

حقوق الطفل التابعة لالأمم املتحدة، تقرير جلنة حقوق الطفل التابعة لالأمم املتحدة، 23 يوليو A/59/41،2004، الفقرة 82.
الطفل  حقوق  اتفاقية  لتنفيذ  العامة  التدابري   :)2003(5 رقم  عام  تعليق  30  انظر جلنة حقوق الطفل التابعة لالأمم املتحدة، 
)املواد 4 و42 و44 فقرة 6(، 27 نوفمرب CRC/GC/2002/5 ،2003، الفقرتان 46 و59؛ جلنة حقوق الطفل التابعة لالأمم املتحدة، تعليق 
CRC/ الوثيقة  ،2003 نوفمرب   27  ،)6 و44، فقرة   و42   4 )املواد  الطفل  اتفاقية حقوق  لتنفيذ  العامة  التدابري   :)2003(5 رقم  عام 
GC/2002/5، الفقرتان 46 و59، جلنة اتفاقية االأمم املتحدة حلقوق الطفل ، تعليق عام رقم 8 )2006(: حق الطفل يف احلماية من 
العقاب البدين واأي من اأ�سكال العقوبة الالاإن�سانية اأو املهينة )املادتان 19 و28، الفقرة 2 و37، من بني فقرات اأخرى(، 2 مار�س 2007، 
ذوي  االأطفال  9)2006(: حقوق  رقم  عام  تعليق  الطفل،  املتحدة حلقوق  االأمم  اتفاقية  52، جلنة  الفقرة   ،CRC/C/GC/8 الوثيقة 
االإعاقة، 27 فرباير 2007، الوثيقة CRC/C/GC/9، الفقرة 25، جلنة اتفاقية االأمم املتحدة حلقوق الطفل، تعليق عام رقم 13 )2011(: 
حق الطفل يف احلماية من كافة اأ�سكال العنف، 18 اأبريل 2011، الوثيقة CRC/C/GC/13، الفقرة 75، جلنة اتفاقية االأمم املتحدة 
حلقوق الطفل، تعليق عام رقم 16)2013( حول التزامات الدولة املتعلقة بتاأثري قطاع االأعمال على حقوق االأطفال، 17 اأبريل 2013، 

الوثيقة CRC/C/GC/16، الفقرتان 77 و84.
31  جمل�س اأوروبا، اتفاقية منع ومكافحة العنف �سد املراأة والعنف املنزيل، 12 اأبريل ETS210،2011، مادة 9،

 .>http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/convention/Convention%20210%20English.pdf< 
 A/45/38 ،32  جلنة االأمم املتحدة املعنية بالق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة، تو�سية عامة رقم 14)1990(: ختان املراأة

)املرفق(.
33  اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باالأ�سخا�س، وبخا�سة الن�ساء واالأطفال، املكمل التفاقية 

االأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية، 15 نوفمرب 2000، االأمم املتحدة، املواد 6 و9 و10،
.>http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/ProtocolTraffickingInPersons.aspx< 
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قدم  على  وامل�ساركة  اجليدة34  احلوكمة  تعزيز  قبيل  )من  الدميقراطي  االإ�سالح  وعمليات 
امل�ساواة يف احلياة ال�سيا�سية والعامة35 و�سمان و�سائل االنت�ساف36(، وق�سايا االأمن والتعاون 
الدويل )من قبيل تي�سري الوقاية من ال�رشاعات37 وتعزيز امل�ساحلة وال�سالم38 وحتقيق اأغرا�س 
ومبادئ االأمم املتحدة39 وامل�ساهمة يف اأعمال املنظمات الدولية40(، والق�سايا االجتماعية 
واالقت�سادية واالإمنائية )مثل حتقيق االندماج والتكامل يف التعليم41 والعمل على حت�سني 
الظروف املعي�سية42 وتوفري االإغاثة يف حاالت الكوارث وامل�ساعدة االإن�سانية43 وتعزيز فر�س 

العمل44 وامل�ساهمة يف جمايل ال�سحة والتنمية45(. 

“معاجلة وت�سوية التحديات  اإلى ذلك، غالبًا ما تكون اجلمعيات ن�سطة يف  10.  باالإ�سافة 
والق�سايا التي تهم املجتمع من قبيل البيئة والتنمية امل�ستدامة ومنع اجلرمية ومتكني املراأة 
A/HRC/ ،2013 34  انظر جمل�س حقوق االإن�سان التابع لالأمم املتحدة، احلق يف حرية التجمع ال�سلمي وتكوين اجلمعيات، 8 اأكتوبر
االعرتاف  	“ ين�س على  والذي  املتحدة(،  لالأمم  التابع  االإن�سان  24/5 ملجل�س حقوق  رقم  قرار  با�سم:  اإليه الحقا  )امل�سار   RES/24/5
اإلى اأهمية املجتمع املدين، بالن�سبة للحوكمة الر�سيدة، مبا يت�سمن  باأهمية حرية التجمع ال�سلمي وتكوين اجلمعيات، باالإ�سافة 
ال�سفافية وامل�ساءلة والتي تعترب جزءا ال يتجزاأ من بناء جمتمعات �سلمية ودميقراطية حتقق الرخاء، وتكون مدركة لالأهمية اخلطرية 
اإلى حيثيات جمل�س حقوق  باالإ�سافة   ،“ ال�سعب  توؤثر على حياة  التي  الن�سطة للمجتمع املدين يف عمليات احلوكمة  للم�ساركة 
االإن�سان التابع لالأمم املتحدة، جمال املجتمع املدين: و�سع و�سيانة بيئة �سليمة ومواتيه يف القانون ويف املمار�سة العملية، 9 اأكتوبر 
A/HRC/RES/24/21 ،2013 )ويطلق عليه الحقا: قرار جلنة االأمم املتحدة حلقوق االإن�سان ب�ساأن جمال املجتمع املدين(، والذي ين�س 
على “	االعرتاف باالأهمية الكبرية للم�ساركة الن�سطة للمجتمع املدين، على كافة االأ�سعدة، يف عمليات احلوكمة ويف تعزيز احلوكمة 
الر�سيدة، مبا يت�سمن ال�سفافية وامل�ساءلة، على كافة االأ�سعدة، وهو ما يعترب جزءا ال يتجزاأ من بناء جمتمعات �سلمية ودميقراطية 

حتقق الرخاء “.
 16  ،)2000( الغجر  التمييز �سد  27 حول  رقم  عامة  تو�سية  املتحدة،  لالأمم  التابعة  العن�رشي  التمييز  على  الق�ساء  جلنة    35
اأغ�سط�س 2000، االأمم املتحدة، االأمم املتحدة A/55/18 )والتي يطلق عليها الحًقا: تو�سية عامة للجنة الق�ساء على التمييز 
لالأمم  التابع  االإن�سان  حقوق  جمل�س  اأي�ًسا  انظر  و43.   42 الفقرتان  الغجر(،  �سد  التمييز  حول  املتحدة  لالأمم  التابعة  العن�رشي 
A/ املتحدة، تقرير جمموعة العمل حول م�ساألة التمييز �سد املراأة يف القانون والتطبيق، 19 اأبريل 2013، وثيقة االأمم املتحدة رقم

HRC/23/50 الفقرتان 34 و46، 
 ،>http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A.HRC.23.50_EN.pdf<

اأنه » لكي ت�ستطيع املراأة حتقيق قدرة امل�ساركة يف احلياة ال�سيا�سية والعامة على قدم امل�ساواة مع الرجل، مبا  والتي تن�س على 
يف ذلك بناء احلركات امل�ستقلة اخلا�سة بتمكينها، ال بد لها من ممار�سة كافة حقوقها يف حرية الفكر والوجدان والدين، والتعبري 
واالنتقال وتكوين اجلمعيات. ومن احلتمي االعرتاف بهذه احلقوق وتاأمينها كحقوق فردية ت�سهم يف امل�ساركة الفعالة للمراأة يف احلياة 
ال�سيا�سية والعامة ». انظر تقرير االأمم املتحدة حول العوامل التي تعوق امل�ساركة ال�سيا�سية املتكافئة واخلطوات املتعلقة بالتغلب 

على هذه التحديات، 30 يونيه A/HRC/27/29،2014، الفقرتان 22-25، 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session27/Documents/A_HRC_27_29_FRE.<

  .>doc
باأعلى م�ستوى ممكن  التمتع  احلق يف   :14 رقم  عام  تعليق  املتحدة،  لالأمم  التابعة  والثقافية  االجتماعية  36  انظر جلنة احلقوق 
من ال�سحة )مادة 12 من االتفاقية(، 11 اأغ�سط�س E/C.12/2000/4،2000، الفقرة 59؛ جلنة حقوق الطفل التابعة لالأمم املتحدة، 
تعليق عام رقم 15 )2013( حول حقوق الطفل يف التمتع باأعلى م�ستوى ممكن من ال�سحة )مادة 24 من االتفاقية(، 17 اأبريل 2013، 
CRC/C/GC/15، فقرة 120؛ وجلنة حقوق الطفل التابعة لالأمم املتحدة، تعليق عام رقم 17 )2013( حول حقوق الطفل يف الراحة 

ووقت الفراغ واللعب واالأن�سطة الرتفيهية واحلياة الثقافية )مادة 31 من االتفاقية(، 17 اأبريل CRC/C/GC/17،2013، الفقرة 58.
37  انظر تو�سية عامة للجنة الق�ساء على التمييز العن�رشي التابعة لالأمم املتحدة حول التمييز �سد الغجر، الفقرة 14. 

الدوريني  للتقريرين  اخلتامية  املالحظة  املراأة،  �سد  التمييز  اأ�سكال  جميع  على  بالق�ساء  املعنية  املتحدة  االأمم  جلنة  38  انظر 
ال�ساد�س وال�سابع املجمعني عن قرب�س والذين تبنتهما اللجنة يف دورتها الرابعة واخلم�سني )11 فرباير1- مار�س 2013(، 1 مار�س 2013، 

CEDAW/C/CYP/CO/6-7، الفقرة 24.  
A/ ،2012 اأكتوبر   11 اجلمعيات،  وتكوين  ال�سلمي  التجمع  احلق يف حرية  39  انظر جمل�س حقوق االإن�سان التابع لالأمم املتحدة، 
HRC/RES/21/16، املادة 3، القرار 24/5 ملجل�س حقوق االإن�سان التابع لالأمم املتحدة، املادة 4، وحيثيات قرار جمل�س حقوق االإن�سان 

التابع لالأمم املتحدة ب�ساأن جمال املجتمع املدين.
40  انظر قرار جمل�س حقوق االإن�سان التابع لالأمم املتحدة ب�ساأن جمال املجتمع املدين، الفقرة 5. 

41  انظر تو�سية عامة للجنة الق�ساء على التمييز العن�رشي التابعة لالأمم املتحدة حول التمييز �سد الغجر، الفقرة 17.
42  نف�س املرجع ال�سابق، الفقرتان 30 و34.

 UN	 CESCR:االجنليزي باالخت�سار  الحقا  اإليها  )امل�سار  املتحدة  لالأمم  التابعة  واالجتماعية  االقت�سادية  احلقوق  انظر جلنة    43
 ،2000 اأغ�سط�س   11 العهد(،  12 من  )مادة  ال�سحة  باأعلى م�ستوى ممكن من  التمتع  احلق يف   :14 Committee(، تعليق عام رقم 
E/C.12/2000/4، الفقرة 65؛ جلنة احلقوق االقت�سادية واالجتماعية التابعة لالأمم املتحدة، تعليق عام رقم 15: احلق يف املاء )املادتان 
11 و 12 من العهد(، 20 يناير E/C.12/2002/11 ،2003، الفقرة 60؛ جلنة احلقوق االقت�سادية واالجتماعية التابعة لالأمم املتحدة، 
تعليق عام رقم 17: حق كل �سخ�س يف اال�ستفادة من حماية املزايا االأخالقية واملادية الناجمة عن اأي اإنتاج علمي اأو اأدبي اأو فني له 

)املادة 15، فقرة 1)ج( من العهد(، 12 يناير E/C.12/GC/17،2006، الفقرة 54.
44  انظر جلنة العهد الدويل اخلا�س باحلقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية التابعة لالأمم املتحدة، تعليق عام رقم 18: احلق 

يف العمل )املادة 6 من العهد(، 6 فرباير E/C.12/GC/18 ،2006، الفقرة 42. 
45  انظر جلنة حقوق الطفل التابعة لالأمم املتحدة، تعليق عام رقم 4: �سحة املراهقني وتطورهم يف �سياق اتفاقية حقوق الطفل، 

1 يوليو CRC/GC/2003/4 ،2003، الفقرتان 38-39.
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والعدالة االجتماعية وحماية امل�ستهلك وتفعيل جميع حقوق االإن�سان”.46 ويتم التاأكيد 
على الدور الذي ميكن اأن ت�سطلع به اجلمعيات فيما يتعلق بتنفيذ التزامات حقوق االإن�سان 
اأي�ًسا وذلك من خالل التاأكيد الذي اأولته هيئات معاهدة االأمم املتحدة مل�ساركة اجلمعيات 

يف اإعداد التقارير املقدمة من قبل الدول االأطراف والنظر فيها ومتابعتها.47 

11.  يحدد عدد من وثائق منظمة االأمن والتعاون يف اأوروبا - واأهمها وثيقة كوبنهاجن لعام 
اأ�سكال اجلمعيات وجماعات  اأن جميع  اأوروبا -  والتعاون يف  االأمن  التابعة ملنظمة   1990
اأجل  من  االأهمية  �سديدة  تعترب  ال�سيا�سية  واالأحزاب  العمالية  والنقابات  ال�سغط 
الدميقراطية الن�سطة.48 وتوؤكد وثيقة كوبنهاجن، على �سبيل املثال، اأهمية احرتام »حقوق 
كل فرد �سواء كان مبفرده اأو باال�سرتاك مع اآخرين يف درا�سة ومناق�سة احرتام حقوق االإن�سان 
االإن�سان،  حقوق  حماية  لتح�سني  الالزمة  االأفكار  ومناق�سة  واإعداد  االأ�سا�سية،  واحلريات 

والو�سائل املُثلى ل�سمان االمتثال للمعايري الدولية حلقوق االإن�سان.«49

12.  يف اإطار جمل�س اأوروبا، ف�رشت املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان يف عدد من املنا�سبات 
االلتزامات الواردة يف االتفاقية االأوروبية حلماية حقوق االإن�سان ب�ساأن احلق يف حرية تكوين 
اجلمعيات. ولطاملا اأ�سارت املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان اإلى اأهمية احرتام حرية تكوين 
اجلمعيات يف الدول الدميقراطية موؤكدة على اأنه “	ميكن قيا�س و�سع الدميقراطية يف الدولة 
املعنية من خالل طريقة �سمان هذه احلرية يف ظل الت�رشيعات الوطنية التي تطبقها 
ال�سلطات يف املمار�سة العملية “.50 ويف الوقت نف�سه، اأعلنت جلنة البندقية اأن »طريقة 
الت�رشيعات  لل�سلطات لهذه  العملي  والتطبيق  الوطني  الت�رشيع  احلرية يف  جت�سيد هذه 

تك�سف عن و�سع الدميقراطية يف الدولة املعنية«.51 

13.  فيما يتعلق باملنظمات غري احلكومية، اأقرت الدول االأع�ساء يف جمل�س اأوروبا باأن “امل�ساهمة 
االأ�سا�سية التي قدمتها املنظمات غري احلكومية كانت من اأجل تطوير الدميقراطية وحقوق 
االإن�سان وحتقيقهما، ال �سيما من خالل تعزيز الوعي العام وامل�ساركة يف احلياة العامة و�سمان 
�سفافية ال�سلطات العامة وم�ساءلتها وكذلك امل�ساهمة التي ال تقل اأهمية للمنظمات 

غري احلكومية يف احلياة الثقافية والرفاهية االجتماعية باملجتمعات الدميقراطية”.52  

14.  فيما يتعلق بالنقابات العمالية، تن�س ديباجة د�ستور منظمة العمل الدولية على اأن 
اإقرار مبداأ حرية تكوين اجلمعيات يعترب و�سيلة لتح�سني ظروف العمل واإحالل ال�سالم.53 
46  انظر قرار جمل�س حقوق االإن�سان التابع لالأمم املتحدة رقم 21/16، الفقرة 4؛ وقرار جمل�س حقوق االإن�سان التابع لالأمم املتحدة 
A/ ،2013 رقم 24/5، املادة 5. انظر اأي�ًسا جمل�س حقوق االإن�سان التابع لالأمم املتحدة، حماية املدافعني عن حقوق االإن�سان، 12 اأبريل

HRC/RES/22/6، وخا�سة الفقرات 5 و13 و20. انظر اللجنة االأفريقية اخلا�سة بحقوق االإن�سان وحقوق ال�سعوب، املالحظة اخلتامية 
للجنة بخ�سو�س م�رش، تقرير الفرتة الثالثة، 27 اأبريل11- مايو 2005، الفقرة 29. 

47  اأنظر، على �سبيل املثال، جلنة جلنة االأمم املتحدة املعنية بالق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة، املالحظات اخلتامية 
CEDAW/C/COM/CO/1- ،2012 للجنة ب�ساأن الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة فيما يتعلق بجزر القمر، 8 نوفمرب
4، الفقرتان 18-17(؛ وجلنة االأمم املتحدة املعنية بالق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة، املالحظات اخلتامية للجنة ب�ساأن 

الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة يف بنما، 5 فرباير CEDAW/C/PAN/CO/7،2010، الفقرتان 20-21.
48  وثيقة كوبنهاجن لعام 1990، الفقرة 26.

49  نف�س املرجع ال�سابق، الفقرة 10.2.
 ]GC[ بولندا  �سد  واآخرون   ECtHR(، Gorzelik االجنليزي:  باالخت�سار  اإليها الحقا  )امل�سار  االإن�سان  50  املحكمة االأوروبية حلقوق 
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.<  ،88 الفقرة   ،)2004 فرباير   17 يف  �سادر  حكم   ،44158/98 رقم  )طلب 

 .>aspx?i=001-61637
51  جلنة البندقية،  »راأي حول توافق املادة 1-193 من قانون العقوبات ب�ساأن حقوق اجلمعيات غري امل�سجلة يف جمهورية بيالرو�س 
مع املعايري العاملية حلقوق االإن�سان« )15-14 اأكتوبر CDL-AD)2011(036 )2011، الفقرة 72. اأنظر اأي�ًسا حمكمة البلدان االأمريكية 

رقم 104، الفقرة 166 والفقرات التالية. حلقوق االإن�سان، Ricardo	Baena واآخرون �سد بنما، 28 نوفمرب 2003، �سل�سلة “ج”	
52  جمل�س اأوروبا، التو�سية CM/Rec)2007(14املقدمة من جلنة الوزراء اإلى الدول االأع�ساء ب�ساأن الو�سع القانوين للمنظمات غري 

احلكومية يف اأوروبا، 10 اأكتوبر 2007، التمهيد، الفقرة 2.
53  اأنظر على �سبيل املثال، منظمة العمل الدولية، د�ستور منظمة العمل الدولية، 1 اأبريل 1919،

اأي�ًسا  انظر   .>http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:62:0::NO:62:P62_LIST_ENTRIE_ID:2453907:NO<  
.C87، 1948 ،متهيد منظمة العمل الدولية، اتفاقية احلرية النقابية وحماية حق التنظيم
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ويف الواقع، كان احلق يف التجمع يف نقابات عمالية، من الناحية التاريخية، حافزًا لالإ�سالح 
الدميقراطي وتنمية الدول ب�سكل عام. ولعبت النقابات العمالية اأي�ًسا دورًا حا�سًما يف تعزيز 

امل�ساواة بني اجلن�سني.54

باأنها جهات فاعلة  االإقرار  ال�سيا�سية مبثابة جمعيات،55 ولقد جرى  االأحزاب  15.  كما تعد 
اأ�سا�سية يف العملية الدميقراطية و«اأ�سا�س ملجتمع �سيا�سي تعددي«.56 وعلى االأخ�س، ميكن 
للت�رشيعات املعنية باالأحزاب ال�سيا�سية اأن ت�سجع وتدعم امل�ساركة الكاملة ومتثيل املراأة 

واالأقليات يف العمليات ال�سيا�سية ويف احلياة العامة.57

احلقوق الأ�سا�سية للجمعيات

16.  يُعد احلق يف حرية تكوين اجلمعيات حقا مت االعرتاف باأنه مكفول لالأفراد اأو للجمعية ذاتها 
عند اأدائها الأن�سطتها و�سعيها لتحقيق امل�سالح امل�سرتكة ملوؤ�س�سيها واأع�سائها.58 

17.  يرتبط احلق يف حرية تكوين اجلمعيات بغريه من حقوق االإن�سان واحلريات، مثل احلق يف حرية 
التعبري والراأي وحرية التجمع وحرية الفكر والوجدان والدين.59 

18.  يف الواقع، اأو�سحت منظمة االأمن والتعاون يف اأوروبا / مكتب املوؤ�س�سات الدميقراطية 
وحقوق االإن�سان وجلنة البندقية اأن “حرية تكوين اجلمعيات يجب اأي�ًسا اأن تكون م�سمونة 
كاأداة تكفل جلميع املواطنني القدرة على التمتع الكامل بحقوقهم يف حرية التعبري والراأي، 

�سواء مار�سوها ب�سكل جماعي اأو فردي.”60

19.  عالوة على ذلك، ذكرت منظمة االأمن والتعاون يف اأوروبا / مكتب املوؤ�س�سات الدميقراطية 
واالأوروبية  الدولية  املعاهدات  اأن  من  الرغم  “على  اأنه  البندقية  وجلنة  االإن�سان  وحقوق 
واالإقليمية االأخرى املطبقة تُ�سور هذه احلقوق بو�سفها منا�سبة للفرد، فاإن املمار�سة احلرة 

54  انظر منظمة العمل الدولية، امل�ساواة بني اجلن�سني واحلوار االجتماعي: مراجع و�رشوحات، 2012،
  .>http://www.ilo.org/public/english/dialogue/download/bibliogender.pdf< 

55  انظر املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، احلزب ال�سيوعي املتحد برتكيا �سد تركيا ]GC[ )طلب رقم 19392/92، حكم �سادر يف 
 .>http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58128< ،)1998 30 يناير

التوجيهية  املبادئ  البندقية،  وجلنة  االإن�سان  وحقوق  56  انظر منظمة االأمن والتعاون يف اأوروبا/مكتب املوؤ�س�سات الدميقراطية 
http://www.osce.< ،10 ب�ساأن تنظيم االأحزاب ال�سيا�سية )وار�سو: مكتب املوؤ�س�سات الدميقراطية وحقوق االإن�سان، 2011(، الفقرة

.>org/odihr/77812
اأوروبا،/مكتب املوؤ�س�سات الدميقراطية وحقوق االإن�سان ،  57  نف�س املرجع ال�سابق، الفقرة 84. انظر منظمة االأمن والتعاون يف 
كتيب حول تعزيز م�ساركة املراأة يف االأحزاب ال�سيا�سية )وار�سو: مكتب املوؤ�س�سات الدميقراطية وحقوق االإن�سان، 2014(، ال�سفحات 

.>http://www.osce.org/odihr/120877< ،15-17
	Refah )حزب الرفاه( واآخرون �سد تركيا GC[[ )الطلبات  Partisi ،58  انظر، على �سبيل املثال، املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان
رقم 41340/98 و41342/98 و41343/98 و41344/98، واحلكم ال�سادر بتاريخ 13 فرباير 2003(، الفقرتان 88-87؛ انظر اأي�ًسا املحكمة 
االأوروبية حلقوق االإن�سان، االحتاد الوطني لل�رشطة البلجيكية �سد بلجيكا، طلب رقم 4464/70، بتاريخ 27 اأكتوبر 1975، الفقرتان 
40-39؛ جمل�س اأوروبا، التو�سية   CM/Rec)2007( املقدمة من جلنة الوزراء اإلى الدول االأع�ساء ب�ساأن الو�سع القانوين للمنظمات غري 
يجب اأن تتمتع املنظمات غري احلكومية باحلق يف حرية التعبري  احلكومية يف اأوروبا، 14 اأكتوبر 2007، الفقرة 5 التي تن�س على اأنه “	
اأي�ًسا حمكمة الدول االأمريكية حلقوق االإن�سان،  وكافة احلقوق واحلريات االأخرى املكفولة عامليا واإقليميا التي ت�رشي عليها”. انظر 

رقم 121، الفقرات 69-71،  Huilca-Tesce �سد بريو، 3 مار�س 2005، ال�سل�سلة “ج”	
.>http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_121_ing.pdf

59  » يت�سابك احلق يف حرية تكوين اجلمعيات مع احلق يف حرية الفكر والوجدان والدين والراأي والتعبري. ومن امل�ستحيل الدفاع 
عن احلقوق الفردية اإذا كان املواطنون غري قادرين على التنظيم معا حول احتياجات وم�سالح م�سرتكة والتحدث عنها علنا ». انظر 
اللجنة االأوروبية للدميقراطية من خالل القانون )جلنة البندقية(، » راأي حول توافق ت�رشيع املنظمات غري احلكومية يف اأذربيجان مع 

معايري حقوق االإن�سان »، )15-14 اأكتوبر CDL-AD)2011(035 )2011، الفقرة 84.
اأوروبا / مكتب املوؤ�س�سات الدميقراطية وحقوق االإن�سان، جلنة البندقية، املبادئ التوجيهية  60  انظر منظمة االأمن والتعاون يف 
ب�ساأن تنظيم االأحزاب ال�سيا�سية )وار�سو: مكتب املوؤ�س�سات الدميقراطية وحقوق االإن�سان، 2011(، الفقرة 37. اأقرت حمكمة البلدان 
االأمريكية حلقوق االإن�سان هذا النهج؛ انظر، على �سبيل املثال، Familiares	Garcíay �سد جواتيماال، 29 نوفمرب 2012، ال�سل�سلة »ج« 

رقم 258، الفقرة 122.
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للجمعية ذاتها هي التي ت�سمح لهذه احلماية باأن متتد لت�سمل االأحزاب باعتبارها هيئة 
متثيلية من االأفراد املحميني”.61 ويعني هذا اأن اجلمعيات يف حد ذاتها تتمتع بحقوق االإن�سان 
االأخرى، مبا يف ذلك احلق يف حرية التجمع ال�سلمي واحلق يف االنت�ساف الفعال واحلق يف 
حماكمة عادلة واحلق يف حماية املمتلكات واحلياة واملرا�سالت اخلا�سة واحلق يف احلماية من 

التمييز.62  

اأهمية الت�سريعات ذات ال�سياغة اجليدة والبيئة املواتية

20.  ينبغي اأن ت�ساغ الت�رشيعات التي توؤثر على ممار�سة احلق يف حرية تكوين اجلمعيات بغر�س 
تي�سري اإن�ساء اجلمعيات ومتكينها من حتقيق اأهدافها. وينبغي اأي�ًسا اأن تُ�ساغ بو�سوح ودقة 

كافيني، ل�سمان قيام ال�سلطات املكلفة بالتنفيذ بالتطبيق ال�سليم للت�رشيعات. 

اإيجابي باأن  اأقرت املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان باأنه يقع على عاتق الدولة التزام    .21
ت�سمن التمتع باحلق يف حرية تكوين اجلمعيات. وب�سفة خا�سة، فقد وجدت املحكمة اأنه 
“	ال ميكن اختزال االحرتام احلقيقي والفعال حلرية تكوين اجلمعيات يف كونه جمرد واجب 
من جانب الدولة بعدم التدخل؛ ]...[ وبناء عليه، يتعني على ال�سلطات العامة �سمان االأداء 
ال�سليم للجمعيات اأو االأحزاب ال�سيا�سية، حتى عندما تزعج اأو ت�سيئ لالأ�سخا�س املعار�سني 
ذلك، �سّددت جلنة منظمة  اإلى  وباالإ�سافة   63.“ لتعزيزها  ي�سعون  التي  امل�رشوعة  لالأفكار 
العمل الدولية املعنية بحرية تكوين اجلمعيات على اأهمية الت�ساور مع منظمات اأ�سحاب 

العمل والعمال اأثناء اإعداد وتطبيق الت�رشيعات التي توؤثر على م�ساحلهم.64

22.  لهذا ال�سبب، من ال�رشوري �سياغة االأحكام القانونية املتعلقة باجلمعيات ب�سكل جيد. 
ويجب اأن تكون وا�سحة ودقيقة وحمددة. وينبغي اأي�ًسا اعتمادها من خالل عملية وا�سعة 
و�ساملة وت�ساركية ل�سمان التزام جميع االأطراف املعنية مب�سمونها. وباالإ�سافة اإلى ذلك، 
ينبغي تنقيحها بانتظام ل�سمان تلبيتها با�ستمرار الحتياجات اجلمعيات، كما يجب تعديلها 
يف الوقت املنا�سب لتعك�س البيئة دائمة التغري التي تعمل فيها اجلمعيات، مبا يف ذلك ما 

ينتج عن تطوير وا�ستخدام تكنولوجيات جديدة. 

مع  تتفق  بطريقة  وتطبيقها  باجلمعيات  املتعلقة  القانونية  االأحكام  تف�سري  ينبغي    .23
املمار�سة الفعالة للحق يف حرية تكوين اجلمعيات ل�سمان اأن يكون التمتع بهذا احلق عمليًا 

وفعاالً ولي�س نظريًا اأو وهميًا.65 

التوجيهية  املبادئ  البندقية،  االإن�سان وجلنة  الدميقراطية وحقوق  املوؤ�س�سات  اأوروبا/مكتب  والتعاون يف  االأمن  61  انظر منظمة 
ب�ساأن تنظيم االأحزاب ال�سيا�سية )وار�سو: مكتب املوؤ�س�سات الدميقراطية وحقوق االإن�سان، 2011(، الفقرة 11.

62  جمل�س اأوروبا، التو�سية CM/Rec)2007(14 املقدمة من جلنة الوزراء اإلى الدول االأع�ساء ب�ساأن الو�سع القانوين للمنظمات 
Staatkundig	 Gereformeerde	 Pa 10 اأكتوبر 2007، الفقرتان 2 و22؛ واملحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان،-  غري احلكومية يف اأوروبا،
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.<  ،)2012 يوليو   10 بتاريخ  قرار   ،58369/10 رقم  )طلب  هولندا  �سد   tij

.>aspx?i=001-112340
63  املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، OuranioToxo واآخرون �سد اليونان )طلب رقم 74989/01، حكم �سادر يف 20 اأكتوبر 2005(، 
االأمريكية  الدول  اأي�ًسا حمكمة  انظر   .>http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-70720<  ،37 الفقرة 
حلقوق االإن�سان، Huilca-Tesce�سد بريو، 3 مار�س عام 2005، ال�سل�سلة “ج”	رقم 121، الفقرة 77؛ وحمكمة البلدان االأمريكية حلقوق 

رقم 258، الفقرتان 117-118. االإن�سان Familiares	Garcíay �سد جواتيماال، 29 نوفمرب 2012، ال�سل�سلة “ج”	
اإدارة منظمة العمل الدولية،  64  منظمة العمل الدولية، جمموعة قرارات ومبادئ جلنة حرية تكوين اجلمعيات التابعة ملجل�س 

الطبعة اخلام�سة )املنقحة( لعام 2006، جنيف، الفقرة 1072.
65  انظر املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان Airey �سد اإيرلندا )طلب رقم 6289/73، حكم �سادر يف 9 اأكتوبر 1979(،

املق�سود من االتفاقية  >http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57420<، حيث ذكرت املحكمة اأن “	  
عدم �سمان احلقوق النظرية اأو الوهمية ولكن �سمان احلقوق العملية والفعالة “. 
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24.  عالوة على ذلك، تُقر املعايري الدولية بعدم ال�سماح بفر�س قيود على هذا احلق اإال يف ظروف 
حمدودة للغاية. وتن�س املادة 22 من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية على 
ين�س عليها القانون و]...[ تكون �رشورية يف  عدم ال�سماح بفر�س تلك القيود اإال عندما “	
اأي جمتمع دميقراطي لدواعي االأمن القومي اأو ال�سالمة العامة اأو النظام العام اأو حلماية 
ال�سحة العامة اأو االآداب العامة اأو حلماية حقوق االآخرين وحرياتهم “. وباملثل، تن�س املادة 11 
من االتفاقية االأوروبية حلماية حقوق االإن�سان على اأن القيود الوحيدة امل�سموح بها هي تلك 
التي “	ين�س عليها القانون وتكون �رشورية يف اأي جمتمع دميقراطي لدواعي االأمن القومي 
اأو ال�سالمة العامة اأو ملنع الفو�سى اأو اجلرمية اأو حلماية ال�سحة العامة اأو االآداب العامة 
اأو حلماية حقوق االآخرين وحرياتهم”. ومتثل هذه املعايري اأي�ًسا اختبارًا للتنا�سب، مبا يعني اأن 
الو�سائل االأقل تدخال يجب اأن حتكم �سياغة القيود. وعالوة على ذلك، يجب اأال تلغي القيود 
احلق متاًما وال جترده من جوهره.66 و�ستعمل هذه املبادئ التوجيهية على تعزيز فهم احلاالت 

املحدودة التي قد تطبق فيها القيود.

25.  ويف االأخري، ينبغي اأن يتاح ملحكمة اأو هيئة اأخرى م�ستقلة وحمايدة مراجعة تف�سري االأحكام 
املتعلقة باجلمعيات وتطبيقها، مبا يف ذلك االأحكام التي تعمل على تقييد عملياتها. 

66  تتبع هذا النهج اأي�ًسا حمكمة البلدان االأمريكية حلقوق االإن�سان؛ انظر، على �سبيل املثال، ق�سية Gutman	Castaneda �سد 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/<175-205 رقم 184، الفقرات املك�سيك، 6 اأغ�سط�س 2008، ال�سل�سلة “ج”	

.>seriec_184_ing.pdf
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الق�سم ب: املبادئ التوجيهية ب�ساأن الت�سريعات 
املتعلقة باحلق يف حرية تكوين اجلمعيات
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املبادئ التوجيهية 

�ملبد�أ �لأول: قرينة ل�شالح م�رشوعية تكوين �جلمعيات و�أهد�فها و�أن�شطتها.

26.  يجب اأن توجد قرينة لفائدة م�رشوعية تاأ�سي�س اجلمعيات واأهدافها واأن�سطتها، بغ�س 
النظر عن اأي �سكليات تُطبق على عملية التاأ�سي�س.

�ملبد�أ �لثاين: و�جب �لدولة نحو �حرت�م وحماية وتي�شري ممار�شة �حلق يف حرية تكوين �جلمعيات.

27.  يجب على الدولة عدم التدخل يف حقوق وحريات اجلمعيات واالأ�سخا�س الذين ميار�سون 
حقهم يف حرية تكوين اجلمعيات، وعليها حمايتهم من التدخل من قبل اجلهات الفاعلة 
غري احلكومية. وعلى الدولة اأي�ًسا ت�سهيل ممار�سة حرية تكوين اجلمعيات من خالل خلق بيئة 
مواتية ميكن للجمعيات اأن تعمل فيها. وقد ي�سمل هذا تب�سيط املتطلبات التنظيمية 
و�سمان اأال تكون هذه املتطلبات مرهقة للغاية، وتي�سري الو�سول اإلى املوارد واتخاذ تدابري 
اأو  املحرومة  الفئات  اأو  االأ�سخا�س  تواجه  التي  اخلا�سة  التحديات  على  للتغلب  اإيجابية 

املعر�سة للخطر.

�ملبد�أ �لثالث: حرية �لتاأ�شي�س و�لع�شوية.

28.  جلميع االأ�سخا�س الطبيعيني واالعتباريني واملواطنني وغري املواطنني والفئات التي ت�سم 
هوؤالء االأ�سخا�س، احلرية يف اإن�ساء جمعيات ذات �سخ�سية قانونية اأو بدونها. ولكل فرد 
احلرية يف اأن يقرر االن�سمام اأو عدم االن�سمام اإلى جمعية ما اأو البقاء كع�سو فيها اأم ال. 
ال يجوز اإكراه �سخ�س على االنتماء اإلى جمعية ما اأو معاقبته على االنتماء اأو عدم االنتماء 
اإلى جمعية ما. للجمعيات احلرية يف حتديد قواعدها اخلا�سة بالع�سوية، �رشيطة اأن تخ�سع 

ملبداأ عدم التمييز فقط.  

�ملبد�أ �لر�بع: �حلرية يف حتديد �لأهد�ف و�لأن�شطة، مبا يف ذلك نطاق �لعمليات.

29.  ملوؤ�س�سي اجلمعيات واأع�سائها احلرية يف حتديد اأهداف واأن�سطة جمعياتهم، �سمن احلدود 
املن�سو�س عليها يف القوانني التي تتفق مع املعايري الدولية. ويجب عدم التدخل يف االإدارة 
الداخلية للجمعيات اأو تنظيمها اأو �سوؤونها وذلك خالل �سعيها لتحقيق اأهدافها واأداء 
اأن�سطتها. وتتمتع اجلمعيات بحرية يف حتديد نطاق عملياتها، مبا يعني اأن باإمكانها حتديد 
ما اإذا كانت ترغب اأم ال يف العمل على االأ�سعدة املحلية اأو االإقليمية اأو الوطنية اأو الدولية. 
كما تتوفر اجلمعيات على احلرية يف االن�سمام اإلى ع�سوية اجلمعيات واالحتادات الفيدرالية 

والكونفيدرالية االأخرى، �سواء كانت وطنية اأم دولية. 

�ملبد�أ �خلام�س: �مل�شاو�ة يف �ملعاملة وعدم �لتمييز.

30.  يجب تطبيق الت�رشيعات وال�سيا�سات املتعلقة باجلمعيات ب�سكل موحد وعدم التمييز 
�سد اأي �سخ�س اأو جمموعة من االأ�سخا�س على اأي اأ�سا�س، من قبيل ال�سن، املولد، اللون، 
النوع االجتماعي، الهوية اجلن�سية، الو�سع ال�سحي، و�سع الهجرة اأو االإقامة، اللغة، االأ�سل 
القومي اأو العرقي اأو االجتماعي، االإعاقة البدنية اأو العقلية، الراأي ال�سيا�سي اأو خالفه، 
امللكية، العرق، الدين اأو املعتقد، اأو امليول اجلن�سي اأو اأي و�سع اآخر. وال يجب اأن يتمتع اأي 
اأو جمموعة من االأ�سخا�س يرغبون يف تكوين جمعية مبزايا، دون وجه حق، على  �سخ�س 
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من  حق،  وجه  دون  يُحرموا،  اأن  اأو  االأ�سخا�س  من  اأخرى  اأو جمموعة  اآخر  �سخ�س  ح�ساب 
مزايا حل�ساب �سخ�س اآخر اأو جمموعة اأخرى من االأ�سخا�س. وال ت�سكل الع�سوية اأو عدم 

الع�سوية يف جمعية �سببًا للتمييز يف املعاملة بني االأ�سخا�س. 

�ملبد�أ �ل�شاد�س: حرية �لتعبري و�لر�أي.

31.  للجمعيات احلق يف حرية التعبري والراأي من خالل اأهدافها واأن�سطتها.67 هذا باالإ�سافة 
اإلى احلق الفردي الأع�ساء اجلمعيات يف حرية التعبري والراأي. كما تتمتع اجلمعيات باحلق يف 
امل�ساركة يف النقا�سات ال�سيا�سية والعامة، بغ�س النظر عما اإذا كان املوقف الذي يتم 

اتخاذه يتفق مع �سيا�سة احلكومة اأو يوؤيد اإجراء تغيري يف القانون. 

�ملبد�أ �ل�شابع: حرية طلب �ملو�رد و�حل�شول عليها و��شتخد�مها.

32.  يجب اأن تتمتع اجلمعيات بحرية طلب وتلقي وا�ستخدام املوارد املالية واملادية والب�رشية، 
للدول، على  يجوز  وال  اأن�سطتها.  تنفيذ  دولية، بهدف  اأو  اأجنبية  اأو  �سواء كانت حملية 
االأخ�س، اأن تقيد اأو متنع ولوج اجلمعيات اإلى املوارد على اأ�سا�س اجلن�سية اأو دولة املن�ساأ 
اأن  ويجب  املوارد.  هذه  على  يح�سلون  الذين  اأولئك  �سمعة  تو�سم  واأال  منها،  القادمة 
على  عموًما  تنطبق  التي  القوانني  يف  الواردة  للمقت�سيات  فقط  احلرية  هذه  تخ�سع 
اجلمارك و�رشف العمالت االأجنبية ومنع غ�سل االأموال واالإرهاب، وكذلك لتلك القوانني 
املتطلبات  هذه  اأن  طاملا  ال�سيا�سية،  واالأحزاب  االنتخابات  ومتويل  بال�سفافية  املعنية 

نف�سها تتفق مع املعايري الدولية حلقوق االإن�سان. 

�ملبد�أ �لثامن: �لإد�رة �جليدة للت�رشيعات و�ل�شيا�شات و�ملمار�شات �ملتعلقة باجلمعيات.

33.  يجب اأن تقوم ال�سلطات التنظيمية بتنفيذ الت�رشيعات وال�سيا�سات واملمار�سات ذات 
ال�سلة باجلمعيات، مبا ي�سمل الهيئات االإدارية التي تعمل بطريقة حمايدة ويف الوقت 
اآخر. ويتعني على ال�سلطات  املنا�سب واأال يكون لتلك الهيئات نفوذ �سيا�سي واأي نفوذ 
باإجراءاتها  ال�سلة  ذات  املعلومات  على  اجلمهور  ح�سول  من  التاأكد  اأي�ًسا  التنظيمية 
واأن�سطتها، ويجب اأن تكون تلك املعلومات �سهلة الفهم وااللتزام بها. كما يجب على 
جلنة البندقية حتديد نطاق �سالحيات ال�سلطات التنظيمية ب�سكل وا�سح يف القانون 
وخا�سعني  املنا�سب  بال�سكل  موؤهلني  لديها  العاملني  املوظفني  يكون جميع  اأن  ويجب 
التنظيمية  ال�سلطات  واأعمال  قرارات  تخ�سع  اأن  يجب  ذلك،  عن  ف�سال  دقيق.  الإ�رشاف 
بجدية،  مهامهم  اأداء  التنظيمية  ال�سلطات  موظفي  على  ويتعني  م�ستقلة.  ملراجعة 
ويجب ت�سحيح اأي اإخفاقات ومعاقبة اأي جتاوزات. كما يجب ا�ست�سارة اجلمعيات بطريقة 
جادة ب�ساأن اإدخال وتطبيق اأي ت�رشيعات و�سيا�سات وممار�سات ذات ال�سلة بعملها. ويجب 
اأن تظل الت�رشيعات وال�سيا�سات واملمار�سات قيد التنقيح بهدف ت�سهيل ممار�سة حرية 
تكوين اجلمعيات يف اإطار البيئة التي ما فتئت تتغري با�ستمرار والتي تعمل فيها اجلمعيات. 

67  املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، Partisi	Refah)حزب الرفاه( واآخرون �سد تركيا GC[[ )الطلبات رقم 41340/98 و41342/98 
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/<  ،88 الفقرة   ،)2003 فرباير   13 بتاريخ  ال�سادر  واحلكم  و41344/98،  و41343/98 
search.aspx?i=001-60936<؛ املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، Gorzelik واآخرين �سد بولندا ]GC[، )طلب رقم 44158/98، بتاريخ 

17 فرباير 2004(، الفقرة 91.
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�ملبد�أ �لتا�شع: قانونية و�رشعية �لقيود.

اأي قيود مفرو�سة على احلق يف حرية تكوين اجلمعيات وعلى حقوق  تلتزم  اأن  34.  يجب 
تكوين اجلمعيات، مبا يف ذلك العقوبات، التزاًما �سارًما باملعايري الدولية.68 ويجب، ب�سكل 
يكون  اأن  يجب  كما  القانون،  يف  عليها  من�سو�سا  مفرو�سة  قيود  اأي  تكون  اأن  خا�س، 
وحمددًا  دقيًقا  ال�سلة  ذي  القانون  يكون  اأن  يجب  ذلك،  على  عالوة  م�رشوع.  هدف  لها 
وا�ست�رشافيا، ال �سيما يف حالة االأحكام التي متنح حرية الت�رشف ل�سلطات الدولة.69 كما 
يجب اعتماده من خالل عملية دميقراطية ت�سمن امل�ساركة ال�سعبية والتنقيح، ويجب 
اأن يكون متاًحا على نطاق وا�سع. وتتمثل االأهداف ال�رشعية الوحيدة املعرتف بها وفًقا 
العام،  والنظام  العامة  ال�سالمة  اأو  القومي  االأمن  يف  القيود،  ب�ساأن  الدولية  للمعايري 
وحماية ال�سحة العامة اأو االآداب العامة وحماية حقوق االآخرين وحرياتهم. ويجب تف�سري 

نطاق هذه االأهداف امل�رشوعة تف�سريًا �سيق النطاق.

�ملبد�أ �لعا�رش: تنا�شبية �لقيود

تكوين  حقوق  وعلى  اجلمعيات  تكوين  حرية  احلق يف  على  مفرو�سة  قيود  اأي  تكون    .35
اجلمعيات، مبا يف ذلك العقوبات، �رشورية يف املجتمع الدميقراطي، وبالتايل تتنا�سب مع 
توازن  هناك  يكون  اأن  الدميقراطي  املجتمع  ال�رشورة يف  مبداأ  ويتطلب  ال�رشعي.  هدفها 
عادل بني م�سالح االأ�سخا�س الذين ميار�سون احلق يف حرية تكوين اجلمعيات واجلمعيات 
ذاتها وم�سالح املجتمع ككل. وبالتايل يجب تقييم احلاجة اإلى القيود املفرو�سة بعناية 
واأن تكون مبنية على اأدلة دامغة. ويجب دائًما اللجوء اإلى اخليار االأقل تدخالً. كما يجب 
تف�سري القيد وتطبيقه70 يف اأ�سيق احلدود على الدوام، واأال يَق�سي اأبدا على هذا احلق اأو 
مي�س جوهره. وعلى وجه اخل�سو�س، يجب دائًما اأن يكون اأي حظر اأو حل جلمعية مبثابة املالذ 
االأخري كما هو احلال عند م�ساركة اجلمعية يف �سلوك ي�سكل تهديًدا و�سيًكا بالعنف اأو 
انتهاًكا خطريًا اآخر للقانون، ويجب اأال ي�ستخدم ذلك اأبًدا يف معاجلة املخالفات الب�سيطة. 
ويجب اأن ت�ستند جميع القيود اإلى الظروف اخلا�سة للحالة وعدم تطبيق اأي قيود عامة. 

�ملبد�أ �حلادي ع�رش: �حلق يف �لنت�شاف �لفعال ب�شاأن �نتهاك �حلقوق.

ي�سعون  الذين  االأ�سخا�س  وجميع  واأع�سائها  وموؤ�س�سيها  للجمعيات  يتاح  اأن  يجب    .36
اإلى ممار�سة حقهم يف حرية تكوين اجلمعيات �سبل انت�ساف فعالة من اأجل الطعن يف 
اإعادة النظر فيها. ويعني هذا االأمر  اأو طلب  توؤثر على ممار�سة حقوقهم  التي  القرارات 
تزويد اجلمعيات وجميع االأ�سخا�س ذوي ال�سلة باحلق يف رفع الدعاوى اأو الطعن واحل�سول 
يوؤثر  مبا  ال�سلطات  تتخذها  مل  اأو  اتخذتها  اإجراءات  اأي  يف  ق�سائيا  النظر  اإعادة  على 
اأو  بامليثاق  والتزامها  بتاأ�سي�س اجلمعيات  املتعلقة  االإجراءات  على حقوقهم، مبا يف ذلك 
باملتطلبات القانونية االأخرى. ول�سمان �سبل االنت�ساف الفعالة، ال بد اأن تكون االإجراءات 
عالوة  العادلة.  املحاكمة  ملعايري  وفقا  النظر،  واإعادة  اال�ستئناف  ذلك  يف  مبا  الق�سائية، 
على ذلك، يجب اأن تكون االإجراءات وا�سحة ويف املتناول من حيث التكلفة. ويجب تنفيذ 
�سبل االنت�ساف يف الوقت املنا�سب. كما يجب اأن ت�سمل تعوي�ًسا منا�سبًا، مبا يف ذلك 

التعوي�س عن اخل�سارة املعنوية واملالية. 
68  انظر امللحق »اأ«.

 26 30985/96، حكم �سادر يف  رقم  )طلب   ]GC[ بلغاريا  وChausch �سد   Hasan االإن�سان،  االأوروبية حلقوق  املحكمة  انظر    69
اأكتوبر 2000(، الفقرة http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58921< ،84<؛ واملحكمة االأوروبية حلقوق 

االإن�سان، Aliyev واآخرون �سد اأذربيجان )طلب رقم 28736/05، حكم �سادر يف 18 دي�سمرب 2008(، فقرة  35، 
.>http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-90340< 

70  انظر منظمة االأمن والتعاون يف اأوروبا / مكتب املوؤ�س�سات الدميقراطية وحقوق االإن�سان وجلنة البندقية، املبادئ التوجيهية 
ب�ساأن تنظيم االأحزاب ال�سيا�سية )وار�سو: مكتب املوؤ�س�سات الدميقراطية وحقوق االإن�سان، 2011(، املبداأ 4: التنا�سبية.
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الق�سم ج: املالحظات التف�سريية 
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 املقدمة
التوجيهية ويجب  اأف�سل للمبادئ  اإلى توفري فهم  التف�سريية  37.  تهدف هذه املالحظات 
قراءتها مبا يتفق مع املبادئ التوجيهية. وال تو�سع هذه املالحظات من نطاق االأدوات الالزمة 
لتف�سري املبادئ التوجيهية وتوفرها فح�سب، بل تقدم اأي�ًسا اأمثلة للممار�سات اجليدة التي 
وتنق�سم  باجلمعيات.  املتعلقة  واالأنظمة  للت�رشيعات  ال�سليم  االأداء  �سمان  اإلى  تهدف 
املالحظات التف�سريية اإلى ق�سمني: الق�سم الفرعي 1 الذي ين�س على تف�سري اأكرث تف�سيال 
للمبادئ التوجيهية املبينة يف الق�سم )اأ(، والق�سم الفرعي 2 الذي يركز على بع�س اجلوانب 

االأكرث اإ�سكالية ب�ساأن تنفيذ املبادئ التوجيهية عند و�سع اإطار قانوين لتنظيم اجلمعيات.

تعريف “اجلمعية”

للربح  احلالية، تعترب اجلمعية »هيئة م�ستقلة وغري هادفة  التوجيهية  املبادئ  38.  الأغرا�س 
مت تنظيمها على اأ�سا�س جتمع طوعي الأ�سخا�س يجمع بينهم اهتمام اأو ن�ساط اأو هدف 
م�سرتك. ولي�س من ال�رشوري اأن يكون للجمعية �سخ�سية اعتبارية ولكنها حتتاج اإلى اأن 

يكون لها �سكل اأو هيكل موؤ�س�سي معني«.

39.  ينبغي التاأكيد على اأنه بغ�س النظر عن كيفية ت�سنيف الت�رشيعات لكيان معني، فاإن 
جوهر الكيان هو الذي يحدد ما اإذا كان هذا الكيان يقع �سمن حماية احلق يف حرية تكوين 
اجلمعيات. وال يُ�سمح بالت�رشيعات التي تهدف اإلى حرمان كيان ما من اأن ي�سبح جمعية اأو 

حذف كيان ما من نطاق حرية تكوين اجلمعيات واحلقوق املرتبطة به. 

طبيعة احلكم الذاتي والتنظيم

اأن تتمتع اجلمعية باحلكم الذاتي من اأجل اال�ستفادة من حماية احلق يف حرية  40.  يجب 
تكوين اجلمعيات. ولئن كان ذلك ينطوي على �رشورة توفر اجلمعيات على نوع من الهياكل 
املوؤ�س�سية، اإال اأنه ال ينبغي تف�سري احلكم الذاتي والطبيعة التنظيمية للجمعيات ك�رشط 

للح�سول على ال�سخ�سية القانونية الالزمة لوجودها. 

ال�ستقاللية

41.  يجب اأن تكون اجلمعية م�ستقلة واأال تتدخل ب�سوؤونها الدولة اأو اجلهات اخلارجية االأخرى 
دون مربر.71 وال تعد اجلمعية م�ستقلة اإذا قام اأي �سخ�س اآخر غري اأع�ساء اجلمعية باتخاذ 
القرارات املتعلقة باأن�سطتها وعملياتها اأو اجلهة املكلفة من اأع�سائها للقيام بذلك. وال 
يوؤدي وجود ممول واحد اأو اأ�سا�سي تلقائيًا اإلى فقدان ا�ستقالل اجلمعية. وتُعد اجلمعية التي 
تتاألف ب�سكل علني من �رشكات وتعزز من م�سالح هذه ال�رشكات مبثابة جمعية �رشعية 

وينبغي اأن تتمتع بحماية احلق يف حرية تكوين اجلمعيات.

42.  هناك اأنواع معينة من اجلمعيات ال تدخل يف نطاق ال�سمانات الدولية للحق يف حرية 
تكوين اجلمعيات وذلك نظرًا الفتقارها اإلى اال�ستقاللية كما هو مو�سح اأعاله. ومع ذلك، 
غري  اأو  م�ستقلة  كانت  اإذا  مما  التاأكد  اأجل  من  للمنظمة  الفعلي  الو�سع  تقييم  يجب 
م�ستقلة بدال من احتمال اأن يطلق عليها ن�س ت�رشيعي اأي ت�سمية. وقد ت�سنف الت�رشيعات 
71  بخ�سو�س الدور اخلا�س الذي تلعبه االأحزاب ال�سيا�سية اأثناء االنتخابات ويف الربملان، انظر منظمة االأمن والتعاون يف اأوروبا / 
مكتب املوؤ�س�سات الدميقراطية وحقوق االإن�سان وجلنة البندقية، املبادئ التوجيهية ب�ساأن تنظيم االأحزاب ال�سيا�سية )وار�سو: مكتب 

املوؤ�س�سات الدميقراطية وحقوق االإن�سان ، 2011(، »اأحزاب يف االنتخابات، ال�سفحات 55-64.
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واللوائح بع�س الكيانات ب�سكل خمتلف، عندما ال تُظهر تلك الكيانات اال�ستقالل املذكور. 
اإذا كان كيان ما  وت�ستخدم املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان معايري معينة لتقييم ما 
م�ستقل عن الدولة من عدمه. وهذه املعايري هي: )1( ما اإذا كان وجود الكيان نتيجة الإرادة 
الربملان، )2( ما اإذا كان قد مت تاأ�سي�سه وفقا للت�رشيع املعني باجلمعيات االأهلية، )3( ما اإذا 
كان الكيان ال يزال مدجًما داخل هياكل الدولة، )4( ما اإذا كان الكيان يتمتع بامتيازات خارج 
نطاق القانون العادي من قبيل االمتيازات االإدارية اأو اخلا�سة بو�سع القواعد اأو ال�سالحيات 
التاأديبية، )5( ما اإذا كان الكيان يت�رشف كهيئة عامة كما هو احلال يف جمعيات وهيئات 

مهنية معينة.72  

غري هادفة للربح

يكون  اأال  يجب  الدخل  اإدرار  اأن  يعني  وهذا  للربح،  هادفة  اجلمعية غري  تكون  اأن  يجب    .43
هو الغر�س االأ�سا�سي لها. عالوة على ذلك، يحظر على اجلمعية توزيع اأي اأرباح قد تن�ساأ 
اجلمعية  ا�ستثمارها يف  لها  ينبغي  ولكن  موؤ�س�سيها،  اأو  اأع�سائها  على  اأن�سطتها  عن 

وا�ستخدامها يف حتقيق اأهدافها.73

تاأ�سي�س اجلمعيات وطابعها الطوعي

ت�سكيل  يف  باحلق  االأ�سخا�س  وجمموعات  واالعتباريون  الطبيعيون  االأ�سخا�س  يتمتع    .44
جمعية. 

اأو عدم  ال�سخ�س حرا يف اختيار االنتماء  اأن يكون  45.  ع�سوية اجلمعية طوعية، وينبغي 
االنتماء الإحدى اجلمعيات.74 ويف بع�س احلاالت، يعد االإكراه على االنتماء اإلى جمعية ما 
غري متوافق مع احلق يف حرية تكوين اجلمعيات )للمزيد من املعلومات التف�سيلية عن هذه 
احلاالت، انظر الق�سم »ج« والق�سم الفرعي 2 ]ج[ من هذه املبادئ التوجيهية، الفقرتني 80 

و81(. 

46.  يعني الطابع الطوعي للع�سوية75 اأي�ًسا اأنه ال ميكن اأن يُعاقب ال�سخ�س الذي ال يرغب يف 
االن�سمام اإلى جمعية معينة اأو يتعر�س ل�رشر باأن يعاين مثال من اآثار �سلبية نتيجة رف�سه 

االن�سمام.76 وباالإ�سافة اإلى ذلك، فاإن الع�سوية الطوعية تعني اأن يكون لدى ال�سخ�س 

و28331/95   25088/94 رقم   )طلبات   ]GC[ فرن�سا  �سد  واآخرون   Chassagnou االإن�سان،  حلقوق  االأوروبية  املحكمة  انظر    72
و28443/95، حكم �سادر يف 29 اأبريل 1999(. 

القانوين  الو�سع  حول  االأع�ساء  الدول  اإلى  الوزراء  جلنة  من  املقدمة   CM/Rec)2007(14 رقم  تو�سية  اأوروبا،  جمل�س  انظر    73
للمنظمات غري احلكومية يف اأوروبا، 10 اأكتوبر 2007، الفقرة 9. 

74  انظر Chassagnou واآخرون �سد فرن�سا ]GC[)طلبات رقم 25088/94 و28331/95 و28443/95، حكم �سادر يف 29 اأبريل 1999(. 
انظر االإعالن العاملي حلقوق االإن�سان، املادة 20 )2( واملحكمة االأمريكية حلقوق االإن�سان، “الع�سوية االإجبارية يف اجلمعيات املن�سو�س 
)املادتان 13 و29 من االتفاقية االأمريكية حلقوق االإن�سان(، راأي ا�ست�ساري OC-5/85، 13 نوفمرب  عليها يف قانون ممار�سة ال�سحافة”	

1985، ال�سل�سلة “اأ”	رقم 5.
 25088/94 رقم  )طلبات   ]GC[ فرن�سا  �سد  واآخرون   Chassagnou االإن�سان،  االأوروبية حلقوق  انظر، على كل حال، املحكمة    75
اأبريل 1999(؛ واملحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، A.S.P.A.S. وLasgrezas �سد فرن�سا  و28331/95 و28443/95، حكم �سادر يف 29 

)طلب رقم 29953/08، حكم �سادر يف 22 �سبتمرب 2011(، الفقرات 52-57.
76  انظر جلنة االأمم املتحدة املعنية بحقوق االإن�سان، Gauthier �سد كندا، )اإخطار رقم 633/95، بتاريخ 5 مايو 1999(. انظر اأي�ًسا 
املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، Wilson �سد اململكة املتحدة،)الطلبات رقم 30668/96 و30671/96 و30678/96، حكم �سادر يف 
2 يوليو 2002(. اأ�سارت املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان اإلى التاأثري الناجم عن قانون �سدر باململكة املتحدة ب�ساأن الع�سوية النقابية 
والذي كان ي�سمح الأ�سحاب العمل مبعاملة املوظفني غري امل�ستعدين للتخلي عن احلق يف الت�ساور مع االحتاد النقابي، ب�سورة غري 
جيدة. وقد راأت املحكمة اأن مثل هذا اال�ستغالل للحوافز املادية حلث املوظفني على التخلي عن احلقوق النقابية يعترب انتهاكا للمادة 
11 من االتفاقية االأوروبية حلقوق االإن�سان، الأن ذلك يوؤدي اإلى اإعاقة قدرة االحتاد يف العمل على حماية اأع�سائه. انظر اأي�ًسا حمكمة 
البلدان االأمريكية حلقوق االإن�سان، Ricardo	Baena واآخرون �سد بنما، 28 نوفمرب 2003، �سل�سلة “ج”، رقم 104، الفقرات 160 و-171 

.173
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احلرية يف تاأ�سي�س جمعية من اختياره مع االآخرين77 اأو االن�سمام اإلى جمعية قائمة دون اأن   
يتعر�س الأي اآثار �سلبية نتيجة لذلك. كما تعني الطبيعة الطوعية اأن يكون ال�سخ�س حرا 
يف ترك اأي جمعية واإلغاء ع�سويته فيها. واعتمادًا على طبيعة تكوين اجلمعيات، ال تاأخذ 

الع�سوية بال�رشورة �سكالً منظًما.

الأهداف والغايات

47.  يُعد اجلانب االأكرث اأهمية يف تعريف “اجلمعية”	- ويف الواقع، اجلانب االأهم للحق يف حرية 
تكوين اجلمعيات - هو كون االأ�سخا�س قادرين على العمل ب�سكل جماعي �سعيا لتحقيق 
م�سالح م�سرتكة قد تخ�س االأع�ساء اأنف�سهم اأو عامة اجلمهور اأو لقطاعات كبرية اأو 
معينة من اجلمهور. وينبغي اأن يكون ملوؤ�س�سي اجلمعية واأع�سائها احلرية يف حتديد نطاق 
والغايات  االأهداف  احلرية يف حتقيق هذه  للجمعيات  يكون  اأن  وينبغي  وغاياتها.  اأهدافها 
دون تدخل ال مربر له من الدولة اأو االأطراف الثالثة. ومع ذلك، يجب اأن تتفق هذه االأهداف 

والغايات مع متطلبات املجتمع الدميقراطي.78

ال�سخ�سية القانونية

48.  يجب اأن تعرتف الت�رشيعات باجلمعيات الر�سمية وغري الر�سمية على حد �سواء79 اأو على 
االأقل، ت�سمح للجمعيات الر�سمية بالعمل دون اعتبار ذلك خمالفا للقانون.80 ولهذا املبداأ 
اأو  قانونية  يواجهون عقبات  الذين قد  اجلماعات  اأو  االأ�سخا�س  الأن هوؤالء  اأهمية خا�سة، 
عملية اأو اجتماعية اأو دينية اأو ثقافية يف تاأ�سي�س اجلمعيات ب�سكل ر�سمي يجب اأن يظلوا 
متمتعني بحرية تكوين اجلمعيات غري الر�سمية اأو االن�سمام اإليها ومزاولة االأن�سطة.81 وال 
يف  احلكومية  غري  املنظمات  ت�رشيع  توافق  حول  راأي  77  انظر اللجنة االأوروبية للدميقراطية من خالل القانون )جلنة البندقية(، 
اأذربيجان مع معايري حقوق االإن�سان،)15-14 اأكتوبر CDL-AD)2011(035 )2011، الفقرة 42، التي تن�س على اأن “	]	ت�سمل حرية تكوين 
اجلمعيات احلق يف تاأ�سي�س اجلمعيات واالن�سمام اإلى اجلمعيات القائمة واأن تقوم اجلمعية باأداء وظيفتها دون اأي تدخل غري قانوين من 
الدولة اأو من اأ�سخا�س اآخرين. وتنطوي حرية تكوين اجلمعيات على كل من احلق االإيجابي يف االن�سمام اإلى اجلمعيات ويف ت�سكيلها 

واحلق ال�سلبي يف عدم التعر�س لالإجبار على االن�سمام اإلى اأي جمعية اأن�سئت وفقا للقانون املدين “.
78  املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، احلزب ال�سيوعي الرتكي املتحد، �سد تركيا ]GC[ )طلب رقم 19392/92، حكم �سادر يف 30 
	Refah )حزب الرفاه( واآخرون �سد تركيا ]GC[ )الطلبات رقم 41340/98 و41342/98 و41343/98 و41344/98،  Partisi ،)1998 يناير
	Partidul( وUngureanu �سد رومانيا )طلب رقم 46626/99، حكم  Comunistilor	 )Nepeceristiحكم �سادر يف 13 فرباير 2003( و
associationline.org،>http://associationline.org/،”سادر يف 3 فرباير 2005(. انظر اأي�ًسا “االأهداف واالأن�سطة: املبادئ االأ�سا�سية�

اإلى الدول االأع�ساء  الوزراء  وجمل�س اأوروبا، التو�سية CM/Rec)2007(14 املقدمة من جلنة  	;>guidebook/action/read/chapter/7
ب�ساأن الو�سع القانوين للمنظمات غري احلكومية يف اأوروبا، 10 اأكتوبر 2007، الفقرة 11.

79  يف حالة املنظمات غري احلكومية، يتبلور مبداأ حرية تكوين اجلمعيات غري الر�سمية يف املبادئ االأ�سا�سية حول و�سع املنظمات 
لها  اأو منظمات  ر�سمية  غري  كيانات  اإما  احلكومية  املنظمات غري  تكون  اأن  » ميكن  اأنه  على  تن�س  والتي  اأوروبا  احلكومية يف  غري 
�سخ�سية قانونية«. انظر جمل�س اأوروبا، املبادئ االأ�سا�سية ب�ساأن و�سع املنظمات غري احلكومية يف اأوروبا، 13 نوفمرب 2002، املبداأ 5. انظر 
اأي�ًسا جمل�س اأوروبا، التو�سية CM/Rec)2007(14 املقدمة من جلنة الوزراء اإلى الدول االأع�ساء ب�ساأن الو�سع القانوين للمنظمات غري 
احلكومية يف اأوروبا، 10 اأكتوبر 2007، الفقرة 3، التي تن�س على »ميكن اأن تكون املنظمات غري احلكومية اإما كيانات اأو منظمات غري 

ر�سمية اأو اأخرى لها �سخ�سية قانونية«. 
80  املقرر اخلا�س لالأمم املتحدة املعني باحلق يف حرية التجمع ال�سلمي وتكوين اجلمعيات، التقرير املرفوع اإلى جمل�س حقوق االإن�سان 
التابع لالأمم املتحدة )متويل اجلمعيات وعقد التجمعات ال�سلمية(، وثيقة االأمم املتحدة A/HRC/23/39، 24 اأبريل 2013، الفقرة 82،

.http://www.ohchr.org/documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A.HRC.23.39_EN.pdf 
املقرر اخلا�س لالأمم املتحدة املعني باحلق يف حرية التجمع ال�سلمي وتكوين اجلمعيات، التقرير املرفوع اإلى جمل�س حقوق االإن�سان التابع 
لالأمم املتحدة )التهديدات اخلا�سة باحلق يف حرية التجمع ال�سلمي وتكوين اجلمعيات للمجموعات االأكرث عر�سة للخطر(، وثيقة 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/ ،55 اأبريل 2014، الفقرة A/HRC/26/29، 14 االأمم املتحدة

.Session26/Documents/A_HRC_26_29_ENG.DOC
81  املقرر اخلا�س لالأمم املتحدة املعني باحلق يف حرية التجمع ال�سلمي وتكوين اجلمعيات، التقرير املرفوع اإلى جمل�س حقوق االإن�سان 
التابع لالأمم املتحدة )اأف�سل املمار�سات التي تعزز وحتمي احلق يف حرية التجمع ال�سلمي وتكوين اجلمعيات(، وثيقة االأمم املتحدة 
http://www.ohchr.org/documents/hrbodies/hrcouncil/regularsession/  ،56 الفقرة   ،2012 مايو   A/HRC/20/27، 21
session20/a-hrc-20-27_en.pdf. يف حالة املنظمات غري احلكومية، يتبلور مبداأ حرية تكوين اجلمعيات غري الر�سمية يف املبادئ 
االأ�سا�سية حول و�سع املنظمات غري احلكومية يف اأوروبا والتي تن�س على اأنه “	ميكن اأن تكون املنظمات غري احلكومية اإما كيانات غري 
ر�سمية اأو منظمات لها �سخ�سية قانونية”. )انظر جمل�س اأوروبا، “املبادئ االأ�سا�سية حول و�سع املنظمات غري احلكومية يف اأوروبا”، 
�سرتا�سبورغ، 13 نوفمرب عام 2002، املبداأ 5(. انظر اأي�ًسا جمل�س اأوروبا، التو�سية 14)CM/Rec)2007 املقدمة من جلنة الوزراء اإلى الدول 
االأع�ساء ب�ساأن الو�سع القانوين للمنظمات غري احلكومية يف اأوروبا، 10 اأكتوبر 2007، الفقرة 3، التي تن�س على اأنه “ميكن اأن تكون 

املنظمات غري احلكومية اإما كيانات اأو منظمات غري ر�سمية اأو اأخرى لها �سخ�سية قانونية”.
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ينبغي اأن ترغم الت�رشيعات اجلمعيات على اكت�ساب �سخ�سية قانونية ر�سمية، ولكن ينبغي 
اأن توفر للجمعيات اإمكانية القيام بذلك.82

49.  وب�سكل خا�س، ال ينبغي اأن تفر�س الت�رشيعات على اجلمعيات املرور بعمليات الت�سجيل 
الر�سمية. وينبغي بدال من ذلك، اأن تكون اجلمعيات قادرة على اال�ستفادة من اإطار قانوين 
وقائي لتاأكيد حقوقها بغ�س النظر عما اإذا كانت م�سجلة اأم ال. وال ينبغي حظر اجلمعيات 
الكت�ساب  الت�سجيل  يف  اجلمعية  ترغب  وحيثما  قانونية.  �سخ�سية  متلك  ال  اأنها  ملجرد 
اأن تكون  واإمنا ينبغي  اإجراءات القيام بذلك عبئًا  اأال ت�سكل  ال�سخ�سية القانونية، يجب 

ب�سيطة و�رشيعة لت�سهيل هذه العملية. 

50.  اجلمعية التي حت�سل على �سخ�سية قانونية تكت�سب بالتايل احلقوق والواجبات القانونية، 
مبا يف ذلك القدرة على اإبرام العقود والتقا�سي والتعر�س للمقا�ساة. وتعتمد اجلمعيات 
غري الر�سمية على ال�سخ�سية القانونية الأع�سائها فيما يتعلق باأي من االإجراءات املذكورة 

ال�رشورية لتحقيق اأهدافها. 

الإطار القانوين

يف  امل�ساركة  الدول  بني  كبري،  ب�سكل  باجلمعيات،  املتعلقة  القانونية  اللوائح  تتفاوت    .51
منظمة االأمن والتعاون يف اأوروبا وبني الدول االأع�ساء يف جمل�س اأوروبا. ومن االأهمية مبكان 
اأن تي�رش د�ساتري الدول االأع�ساء وغريها من القوانني دور اجلمعيات وعملها واحلق يف حرية 
تكوين اجلمعيات وحتميها ب�سكل فعال. وتبني املمار�سة اأنه ال �رشورة لوجود قانون حمدد 
ب�ساأن اجلمعيات حتى يت�سنى ممار�سة احلق يف حرية تكوين اجلمعيات وحمايته على نحو 
�سليم. وبدال من ذلك، يكفي وجود عدد من اللوائح القانونية املعمول بها والتي تعمل على 

ت�سهيل اإن�ساء اجلمعيات ووجودها. 

52.  حيثما يتم �سن قوانني و/اأو اأحكام قوانني حمددة تتعلق باجلمعيات، يجب اأن تتفق مع 
املعايري التعاهدية وغري التعاهدية التي ت�ستند اإليها هذه املبادئ التوجيهية. 

53.  ينبغي ت�سميم االإطار القانوين بحيث ي�سمن التمتع باحلق يف حرية تكوين اجلمعيات 
وتنفيذه، وعدم ت�سييق اخلناق على ممار�سة هذا احلق.83

اأنواع حمددة من اجلمعيات

للطبيعة  ونظرا  ب�سكل منف�سل.  الذكر  ت�ستحق  اجلمعيات  اأنواع معينة من  هناك    .54
اخلا�سة لهذه اجلمعيات فاإنها قد تخ�سع لبع�س االأحكام الد�ستورية والقوانني واللوائح 
واالأحزاب  الدينية  املنظمات  اخل�سو�س،  وجه  على  اجلمعيات،  هذه  وت�سمل  االإ�سافية. 
ال�سيا�سية والنقابات العمالية واملدافعني عن حقوق االإن�سان والعديد من املنظمات غري 

احلكومية. 

82  انظر املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، Sidiropoulos واآخرون �سد اليونان )طلب رقم 26695/95، حكم �سادر يف 10 يوليو 
1998(؛ واملحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، Gorzelik واآخرون �سد بولندا ]GC[ )الطلب رقم 44158/98، وحكم �سادر يف 17 فرباير 
دون  اأي معنى عملي  يكت�سي  ب�سكل جماعي ال  الت�رشف  احلق يف  اأن  االإن�سان  االأوروبية حلقوق  املحكمة  فيه  2004(، حيث ذكرت 

اإمكانية اإن�ساء كيان قانوين من اأجل ال�سعي نحو حتقيق اأهداف املنظمة.
83  ملزيد من املناق�سة، انظر اجلزء 2 من الق�سم »ج« من املبادئ التوجيهية ب�ساأن االإطار التنظيمي، الذي يوفر معلومات مف�سلة 

حول الكيفية التي ينبغي للقانون اأن ي�سهل بها ممار�سة هذا احلق.
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املنظمات الدينية

55.  تعمل املنظمات الدينية كقناة ملمار�سة احلق االأ�سا�سي يف حرية الدين اأو املعتقد. وتن�س 
املبادئ التوجيهية ملراجعة الت�رشيعات املتعلقة بالدين اأو املعتقد اخلا�سة مبنظمة االأمن 
والتعاون يف اأوروبا / مكتب املوؤ�س�سات الدميقراطية وحقوق االإن�سان وجلنة البندقية لعام 
2004، على اأنه قد ال تكون الت�رشيعات اخلا�سة املتعلقة باملنظمات الدينية �رشورية،84 واأن 
الدينية.  املنظمات  تطبيقها على  اأي�ًسا  االأخرى ميكن  اجلمعيات  املطبقة على  القوانني 
وتقدم هذه املبادئ التوجيهية لعام 2004 واملبادئ التوجيهية التكميلية امل�سرتكة ب�ساأن 
مبنظمة  اخلا�سة   )2004( املعتقد  ذات  اأو  الدينية  للمجتمعات  القانونية  ال�سخ�سية 
االأمن والتعاون يف اأوروبا/مكتب املوؤ�س�سات الدميقراطية وحقوق االإن�سان وجلنة البندقية 
التوجيهات ذات ال�سلة للم�رشعني ب�ساأن الكيفية التي ينبغي اأن تعالج بها الت�رشيعات 
الق�سايا املتعلقة بالدين اأو املعتقد، �سواء كانت عادية اأو خا�سة، وينبغي الرجوع اإليها 

لتوفري توجيهات اأكرث حتديًدا يف هذا املجال.

الأحزاب ال�سيا�سية

اأهدافها  واأحد  اأ�سخا�س  جمموعة  من  تتاألف  حرة  “جمعية  هو  ال�سيا�سي  احلزب    .56
امل�ساركة يف اإدارة ال�سوؤون العامة، مبا يف ذلك من خالل تقدمي املر�سحني خلو�س انتخابات 
حرة ودميقراطية”.85 وعالوة على ذلك، تعترب »االأحزاب ال�سيا�سية من�سات جماعية للتعبري 
عن احلقوق االأ�سا�سية لالأفراد يف تكوين اجلمعيات والتعبري، وقد اعرتفت املحكمة االأوروبية 
حلقوق االإن�سان بها كطرف اأ�سا�سي يف العملية الدميقراطية، بل اإنها تُعد الو�سائل االأكرث 
ا�ستخداما على نطاق وا�سع للم�ساركة ال�سيا�سية وممار�سة احلقوق ذات ال�سلة. وتوؤ�س�س 
االأحزاب للمجتمع ال�سيا�سي القائم على التعددية وت�سطلع بدور فعال يف �سمان وجود 

ناخبني مّطلعني ومتحم�سني للم�ساركة«.86 

57.  نظرًا للدور اخلا�س الذي تلعبه االأحزاب ال�سيا�سية يف املجتمعات الدميقراطية والأهدافها 
املحددة، فاإن تنظيمها هو مو�سوع املبادئ التوجيهية املنف�سلة التي �ساغتها منظمة 
االأمن والتعاون يف اأوروبا / مكتب املوؤ�س�سات الدميقراطية وحقوق االإن�سان وجلنة البندقية 
لتحقيق الغر�س الرئي�سي املتمثل يف م�ساعدة امل�رشعني على اأداء عملهم. وعلى هذا النحو، 
ينبغي الرجوع اإلى املبادئ التوجيهية ب�ساأن تنظيم االأحزاب ال�سيا�سية )2010(87 من اأجل 

اال�سطالع على توجيهات اأكرث حتديًدا يف جمال تنظيم االأحزاب ال�سيا�سية. 

النقابات العمالية

58.  النقابات العمالية هي منظمات ي�سعى العمال من خاللها اإلى تعزيز م�ساحلهم امل�سرتكة 
والدفاع عنها.88 وكجمعيات، فاإنها ت�ستحق االإ�سارة اإليها حتديدا بالنظر للدور اخلا�س الذي 
ت�سطلع به يف املجتمع الدميقراطي. ووردت اإ�سارة حمددة اإلى النقابات العمالية يف املادة 
11 من االتفاقية االأوروبية حلماية حقوق االإن�سان واملادة 22 من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق 

املدنية وال�سيا�سية. 
84  منظمة االأمن والتعاون يف اأوروبا / مكتب املوؤ�س�سات الدميقراطية وحقوق االإن�سان وجلنة البندقية، املبادئ التوجيهية ب�ساأن 

الت�رشيعات املتعلقة بالدين اأو املعتقد )وار�سو: مكتب املوؤ�س�سات الدميقراطية وحقوق االإن�سان، 2004(، الفقرة 1.
85  منظمة االأمن والتعاون يف اأوروبا / مكتب املوؤ�س�سات الدميقراطية وحقوق االإن�سان وجلنة البندقية، املبادئ التوجيهية ب�ساأن 

تنظيم االأحزاب ال�سيا�سية )وار�سو: مكتب املوؤ�س�سات الدميقراطية وحقوق االإن�سان، 2011(، الفقرة 9.
86  نف�س املرجع ال�سابق، فقرة 10.

87  نف�س املرجع ال�سابق.  
88  انظر اأي�ًسا اتفاقية منظمة العمل الدولية ب�ساأن احلريات النقابية وحماية حق التنظيم )تاريخ بدء النفاذ: 4 يوليو 1950(، رقم 
اأو الأ�سحاب العمل ت�ستهدف  87، املادة 10 التي تن�س على اأن: » يف هذه االتفاقية، يعني م�سطلح املنظمة اأي منظمة للعمال 

تعزيز م�سالح العمال اأو اأ�سحاب العمل والدفاع عنها.«
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59.  ي�سمل احلق يف تكوين النقابات العمالية حق النقابات يف و�سع القواعد اخلا�سة بها 
والكونفدرالية  الفدرالية  اإلى االحتادات  واإدارة �سوؤونها واالن�سمام  وانتخاب ممثليها بحرية 
لنقابات العمال. وباالإ�سافة اإلى ذلك، يكفل احلق يف حرية تكوين اجلمعيات حق العامل يف 
االن�سمام اإلى منظمة من اختياره وتاأ�سي�س نقابات عمالية جديدة دون اإذن م�سبق. وبينما 
قد ال تختلف هذه احلقوق عن حقوق اجلمعيات االأخرى، فقد اعرتفت املحكمة االأوروبية 
االإن�سان ت�سمل حرية  االأوروبية حلماية حقوق  املادة 11 من االتفاقية  باأن  االإن�سان  حلقوق 
تكوين النقابات العمالية للقيام باملفاو�سات اجلماعية مع اأ�سحاب العمل، ويتعني على 
�سلطات الدولة تي�سري تلك املفاو�سات.89 ويعترب احلق يف املفاو�سة اجلماعية مكفوال مبوجب 
املادة 4 من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 90،98 التي تفر�س التزاًما باعتماد تدابري 
لت�سجيع وتعزيز التنمية واال�ستفادة الكاملتني من املفاو�سات اجلماعية. واجلدير بالذكر اأنه 
وفقا للمادة 1 من هذه االتفاقية، يتمتع العمال بحماية كافية من اأعمال التمييز �سد 
النقابات فيما يتعلق بعملهم، مبا يف ذلك احلماية من اأي �رشر يقع عليهم ب�سبب الع�سوية 

يف نقابة اأو امل�ساركة يف االأن�سطة النقابية.

60.  عالوة على ذلك، تو�سح املادة 11 من االتفاقية االأوروبية حلماية حقوق االإن�سان اأن “حماية 
م�سالح”	النقابات العمالية ت�سمل املطالبة باأن ت�ستمع اإليهم ال�سلطات املخت�سة. 

61.  يف االأخري، فاإن احلق يف االإ�رشاب مهم لعمليات النقابات العمالية و�سري العمل بها.91 ولقد 
اعتربت املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان اأن هذا احلق �رشوري للنقابات العمالية واأنه بدون 
هذا احلق �ستكون جميع احلقوق واحلريات االأخرى للنقابات وهمية.92 ويف حني مل تتم �سياغة 
احلق يف االإ�رشاب ب�سفة مطلقة ورمبا يخ�سع ذلك احلق لقيود، اإال اأن العديد من تو�سيات 
جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية واملعنية بتطبيق االتفاقيات والتو�سيات وجلنة 
حرية تكوين اجلمعيات، وكذلك االأحكام ال�سادرة عن املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان قد 
ذكرت بو�سوح اأن حظر احلق يف االإ�رشاب ال يتفق مع ال�سمانات املن�سو�س عليها ب�ساأن 
واملادة 11 من االتفاقية  الدولية رقم 87  العمل  اتفاقية منظمة  العمالية يف  النقابات 

االأوروبية حلماية حقوق االإن�سان.93 
89  املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، ويل�سون، االحتاد الوطني لل�سحفيني واآخرون �سد اململكة املتحدة )طلبات رقم 30668/96 
و30671/96 و30678/96، حكم �سادر يف 2 يوليو 2002( واملحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، Demir وBaykara �سد تركيا ]GC[، )طلب 

رقم 34503/97، بتاريخ 12 نوفمرب 2008(.
90  منظمة العمل الدولية، -C089 اتفاقية حق التنظيم واملفاو�سة اجلماعية، 1949 )رقم 89(، املادة 4 التي تن�س على: “يتم اتخاذ 
تدابري مالئمة للظروف الوطنية، عند ال�رشورة، وذلك لت�سجيع وتعزيز التنمية الكاملة واال�ستفادة من اآليات التفاو�س الطوعي بني 
اأ�سحاب العمل اأو منظمات اأ�سحاب العمل وعمال املنظمات، وذلك بهدف تنظيم اأحكام و�رشوط اال�ستخدام من خالل االتفاقات 

اجلماعية “.
91  واملعرتف به �رشاحة يف العهد الدويل اخلا�س باحلقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية، املادة 8، الفقرة 1، التي تن�س على: 1. 
تتعهد الدول امل�ساركة يف العهد القائم ب�سمان )اأ( حق كل �سخ�س يف تكوين النقابات واالن�سمام اإلى النقابة التي يختارها، دومنا 
قيد �سوى قواعد املنظمة املعنية، وذلك بق�سد تعزيز وحماية امل�سالح االقت�سادية واالجتماعية. ال يجوز فر�س قيود على ممار�سة هذا 
احلق اإال تلك التي ين�س عليها القانون والتي تكون �رشورية يف اأي جمتمع دميقراطي لدواعي االأمن القومي اأو النظام العام اأو حلماية 
حقوق االآخرين وحرياتهم. و)د( احلق يف االإ�رشاب، �رشيطة ممار�سته وفقا لقوانني البلد املعني«. ويف امليثاق االجتماعي االأوروبي، »املادة 
6 - احلق يف املفاو�سة اجلماعية«، التي تن�س على اأنه »بغية �سمان املمار�سة الفعالة للحق يف املفاو�سة اجلماعية، تتعهد االأطراف 

املتعاقدة مبا يلي:
تعزيز الت�ساور امل�سرتك بني العمال واأ�سحاب العمل.

اأو منظمات  العمل  اأ�سحاب  بني  الطوعي  التفاو�س  اآليات  واال�ستفادة من  الكاملة  التنمية  تعزيز  ومنا�سبا،  يكون �رشوريا  حيثما 
اأ�سحاب العمل وعمال املنظمات، وذلك بهدف تنظيم اأحكام و�رشوط اال�ستخدام من خالل االتفاقات اجلماعية.

تعزيز اإن�ساء وا�ستخدام االآليات املنا�سبة للتوفيق والتحكيم الطوعي لت�سوية املنازعات العمالية. واالإقرار بـ:
حق العمال واأ�سحاب العمل يف العمل اجلماعي يف حاالت ت�سارب امل�سالح، مبا يف ذلك احلق يف االإ�رشاب، وفقا لاللتزامات التي قد 

تن�ساأ عن االتفاقات اجلماعية املربمة فيما �سبق”.
92  املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، ويل�سون، Sen	Yapi-Yol	Enerji �سد تركيا )طلب رقم 68959/01، احلكم ال�سادر بتاريخ 21 
اأبريل 2009( واالحتاد الوطني لعمال ال�سكك احلديدية والبحرية والنقل �سد اململكة املتحدة، )طلب رقم 31045/10، احلكم ال�سادر 

بتاريخ 8 اأبريل 2014(.
93  انظر منظمة العمل الدولية، جمموعة قرارات ومبادئ جلنة حرية تكوين اجلمعيات التابعة ملجل�س اإدارة منظمة العمل الدولية 
http://www.ilo.org/< الطبعة اخلام�سة املنقحة )2006(، وال �سيما الفقرات 525 و532 و534 و541 و544 و568، وهي متوفرة على
wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_090632.pdf<. انظر اأي�ًسا املحكمة 
االأوروبية، Schmidt وDahlström �سد ال�سويد )طلب رقم 5589/72، حكم �سادر يف 06 فرباير 1976(، الفقرة 36 التي تن�س على اأن 
“املادة 11 ]من االتفاقية االأوروبية حلماية حقوق االإن�سان[ ]...[ ت�سمح لكل دولة بحرية اختيار الو�سائل التي يتعني ا�ستخدامها ]جلعل 

العمل اجلماعي ممكنا[. وميثل منح احلق يف االإ�رشاب دون اأي �سك واحدا من اأهم هذه الو�سائل، ولكن هناك و�سائل اأخرى”. 
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املدافعون عن حقوق الإن�سان

62.  املدافعون عن حقوق االإن�سان هم االأ�سخا�س الذين يت�رشفون “ب�سكل فردي اأو يف جمعيات 
حمايتها  اإلى  وال�سعي  االأ�سا�سية”	 واحلريات  االإن�سان  حقوق  تعزيز  اأجل  من  االآخرين  مع 
وتفعيلها على امل�ستويات املحلية والوطنية والدولية.94 ويحتاج املدافعون عن حقوق االإن�سان 
اإلى حماية خا�سة على امل�ستويات املحلية والوطنية والدولية نظرا لطبيعة عملهم، حيث 
اإن عملهم يف جمال حقوق االإن�سان يُعر�سهم يف كثري من االأحيان ملخاطر معينة ويجعلهم 
هدًفا ل�سوء املعاملة. وحتدد املبادئ التوجيهية ملنظمة االأمن والتعاون يف اأوروبا / مكتب 
احلقوق  االإن�سان  حقوق  عن  املدافعني  ب�ساأن  االإن�سانية  وحقوق  الدميقراطية  املوؤ�س�سات 

العامة للمدافعني عن حقوق االإن�سان.

املنظمات غري احلكومية

63.  ميكن الأي منظمة غري حكومية اأن تَكون جمعية. وال يوجد تعريف عاملي ملاهية املنظمة 
ذات  واالإقليمية  الدولية  الوثائق  من  العديد  حماولة  من  الرغم  على  احلكومية،95  غري 
ال�سلة حتديد اخلطوط العري�سة ملا تنطوي عليه هذه املنظمات. وهذا ي�سمل تو�سيات 
جمل�س اأوروبا ب�ساأن الو�سع القانوين للمنظمات غري احلكومية يف اأوروبا التي تن�س على 
اأن املنظمات غري احلكومية هي »هيئات اأو منظمات طوعية تتمتع بحكم ذاتي اأن�سئت 
لتحقيق االأهداف غري الربحية يف االأ�سا�س اخلا�سة مبوؤ�س�سيها اأو اأع�سائها«، وال ت�سمل 
االأحزاب ال�سيا�سية.96 وت�سيف التو�سيات باأن املنظمات غري احلكومية »ت�سمل الهيئات اأو 
املنظمات التي اأن�ساأها اأفراد )طبيعيون اأو اعتباريون( وجمموعات من هوؤالء االأ�سخا�س«.97 
على  القائمة  غري  احلكومية  غري  املنظمات  تندرج  ال  التوجيهية،  املبادئ  هذه  والأغرا�س 

الع�سوية اأو التي لي�س لها موؤ�س�سون متعددون حتت تعريف اجلمعية. 

اجلمعيات الأخرى 

64.  قد تخ�سع اأنواع معينة من اجلمعيات، مثل املوؤ�س�سات98 واملنظمات التي تركز على 
متكني املراأة واملنظمات املعنية بتعزيز حقوق االأقليات و/اأو الفئات امل�ست�سعفة ومنظمات 
القانون.  الأحكام خا�سة يف  االإ�سكان،  البيئية وجمعيات  واملنظمات  واالأطفال  ال�سباب 
وقد تقر مثل هذه االأحكام اخلا�سة االحتياجات املختلفة لهذه اجلمعيات وبالتايل يجب 
اأن تهدف اإلى ت�سهيل عملياتها ولي�س عرقلتها. ويجب اأن تتما�سى االأحكام التي تف�سل 

اأنواًعا معينة من اجلمعيات مع مبادئ امل�ساواة يف املعاملة وعدم التمييز.

94  منظمة االأمن والتعاون يف اأوروبا / مكتب املوؤ�س�سات الدميقراطية وحقوق االإن�سان، املبادئ التوجيهية ب�ساأن حماية املدافعني 
عن حقوق االإن�سان )وار�سو: مكتب املوؤ�س�سات الدميقراطية وحقوق االإن�سان، 2014(، الفقرة  2، �سفحة 1.

95  انظر اأي�ًسا جمل�س اأوروبا، »املبادئ االأ�سا�سية ب�ساأن و�سع املنظمات غري احلكومية يف اأوروبا«، �سرتا�سبورغ، 13 نوفمرب 2002، والتي 
تن�س على اأنه » ال يوجد هناك تعريف عام للمنظمة غري احلكومية يف القانون الدويل واأن امل�سطلح يغطي عددا متنوعا للغاية من 
الهيئات يف الدول االأع�ساء. وجتدر االإ�سارة اإلى املمار�سات املختلفة املتبعة يف كل دولة، وخا�سة ما يتعلق بال�سكل الذي يجب اأن 
تتخذه املنظمة غري احلكومية حتى يتم منحها ال�سخ�سية االعتبارية اأو لتتلقى خمتلف اأنواع املميزات. وتوجد بع�س اجلمعيات غري 
احلكومية وال�سناديق، على �سبيل املثال يف دول معينة. ويتنوع جمال عمل املنظمات غري احلكومية اأي�ًسا ب�سورة كبرية، الأنها ت�سم 
هيئات حملية �سغرية بها عدد حمدود من االأع�ساء، مثل نادي ال�سطرجن يف قرية على �سبيل املثال، وجمعيات دولية معروفة على 

م�ستوى العامل، مثل بع�س املنظمات التي تعمل يف جمال الدفاع عن حقوق االإن�سان والرتويج لها«.
96  جمل�س اأوروبا، التو�سيةCM/Rec)2007(14املقدمة من جلنة الوزراء اإلى الدول االأع�ساء ب�ساأن الو�سع القانوين للمنظمات غري 

احلكومية يف اأوروبا، 10 اأكتوبر 2007، “املبادئ االأ�سا�سية”، الفقرة 1.
97  نف�س املرجع ال�سابق، الفقرة 2.

98  املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، Özbek واآخرون �سد تركيا )طلب رقم 35570/02، 6 اأكتوبر 2009(، الفقرات 35-34 و38.
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65.  تخ�سع اجلمعيات الع�سكرية اأي�ًسا يف كثري من االأحيان الأحكام خا�سة والتي، على عك�س 
ما �سبق، تعمل على تقييد عملياتها عادة الأ�سباب تتعلق باالأمن القومي. ومع ذلك، ينبغي 
احرتام احلق يف حرية تكوين اجلمعيات ت�سم اأفراد ع�سكريني بغ�س النظر عن بع�س القيود 

امل�سموح بها.99
 

احلقوق الأخرى ذات ال�سلة

66.  على الرغم من اأن احلق يف حرية تكوين اجلمعيات يعد احلق االأ�سا�سي الذي تركز عليه هذه 
املبادئ التوجيهية، اإال اأن عملية تاأمني احلقوق املتداخلة االأخرى تعترب اأي�ًسا وثيقة ال�سلة 

بعملية �سياغة واعتماد وتنفيذ الت�رشيعات املتعلقة بحرية تكوين اجلمعيات.

والراأي  التعبري  ال�سلة، ب�سكل خا�س وغري ح�رشي، احلق يف حرية  67.  وت�سمل احلقوق ذات 
واحلق يف حرية التجمع ال�سلمي واحلق يف حرية الدين اأو املعتقد واحلق يف عدم التعر�س 
واحلق  العادلة  املحاكمة  واحلق يف  الفعال  االنت�ساف  واحلق يف  امللكية  واحلق يف  للتمييز 
يف حرية التنقل واحلق يف اخل�سو�سية وحماية البيانات اإلى جانب حق اأع�ساء النقابات 
باعتبارها كيانات.  االأفراد واجلمعيات  االإ�رشاب. وتخ�س هذه احلقوق كال من  العمالية يف 
وينبغي اأي�ًسا مراعاة �سمان وحماية هذه احلقوق عند �سياغة الت�رشيعات التي تتعلق بحرية 

تكوين اجلمعيات.

99  انظر منظمة االأمن والتعاون يف اأوروبا / مكتب املوؤ�س�سات الدميقراطية وحقوق االإن�سان ومركز جنيف للمراقبة الدميقراطية 
للقوات امل�سلحة، كتيب حول حقوق االإن�سان واحلريات االأ�سا�سية لطاقم القوات امل�سلحة )وار�سو: مكتب املوؤ�س�سات الدميقراطية 

وحقوق االإن�سان، 2008(، ال�سفحات 65-73.
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الق�سم الفرعي 1 - املبادئ الإر�سادية
�ملبد�أ �لأول: قرينة ل�شالح م�رشوعية تكوين �جلمعيات و�أهد�فها و�أن�شطتها

اأن تكون هناك قرينة ل�سالح تكوين اجلمعيات وم�رشوعية تاأ�سي�سها واأهدافها  68.  يجب 
وميثاقها واأغرا�سها واأن�سطتها.100 وهذا يعني اأنه ينبغي على الدولة اأن تفرت�س اأنه قد مت 
تاأ�سي�س جمعية بطريقة قانونية ومنا�سبة واأن اأن�سطتها قانونية، حتى يثبت العك�س. وال 
يجوز اتخاذ اأي اإجراء �سد جمعية و/اأو اأع�سائها اإال اإذا كانت وثيقة عقد تاأ�سي�سها )مبا يف 
ذلك املواثيق واالأنظمة االأ�سا�سية واللوائح( غري قانونية ب�سكل ال لب�س فيه اأو عند القيام 

باأن�سطة غري قانونية حمددة. 

69.  يجب اأن تكون هذه القرينة موجودة حتى عندما ين�س الت�رشيع على �رشورة الوفاء ببع�س 
املتطلبات مثل اإجراءات الت�سجيل من اأجل تاأ�سي�س اجلمعية. ومع ذلك من املهم اأن نتذكر 
اأنه ميكن الأي جمعية غري م�سجلة اأن ت�ستفيد اأي�ًسا من احلماية املخولة مبوجب املادة 22 من 
العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية واملادة 11 من االتفاقية االأوروبية حلماية 
حقوق االإن�سان، ف�سال عن ال�سكوك الدولية واالإقليمية االأخرى التي جتدد التاأكيد على هذه 

احلرية.101 

70.  عالوة على ذلك، ينبغي �سياغة الت�رشيعات وتنفيذها بالطريقة التي ت�سمن اأن االإجراءات 
اخلا�سة بع�سو اجلمعية ال تن�سب تلقائيا اإلى اجلمعية ككل واأن مثل هذه االأعمال ال توؤثر 

�سلبا على وجود اجلمعية اأو على م�رشوعية �سك تاأ�سي�سها اأو اأهدافها اأو اأن�سطتها.102 

�ملبد�أ �لثاين: و�جب �لدولة جتاه �حرت�م وحماية وتي�شري ممار�شة �حلق يف حرية تكوين �جلمعيات.

71.  تقع على عاتق الدولة م�سوؤولية احرتام وحماية وت�سهيل ممار�سة احلق يف حرية تكوين 
اجلمعيات.

اأن الدولة  72.  يجب اأال تتدخل الدولة يف حقوق وحريات اجلمعيات واأع�سائها. وهذا يعني 
االأ�سا�سي  الهدف  يتمثل  وبينما  االأ�سا�سية.  واحلريات  احلقوق  باحرتام هذه  االلتزام  عليها 
للحق يف حرية تكوين اجلمعيات يف حماية اجلمعيات واأع�سائها من تدخل الدولة، اإال اأن 
االأخرية هي امل�سوؤولة عن انتهاكات هذا احلق عندما يحدث التعدي نتيجة الإخفاقها يف 

حماية احلق يف القانون املحلي ويف املمار�سة. 
100  جلنة البندقية، » راأي حول توافق املادة 1-193 من قانون العقوبات ب�ساأن حقوق اجلمعيات غري امل�سجلة يف جمهورية بيالرو�س 
مع املعايري العاملية حلقوق االإن�سان »CDL-AD)2011(036، 18 اأكتوبر 2011، الفقرة 89، التي تن�س على “تذكر جلنة البندقية باأن عدم 
امتثال اجلمعية جلميع عنا�رش التنظيم القانوين املتعلقة بها ال يعنى اأنها غري خمولة للحماية املكفولة عامليا يف اإطار حرية تاأ�سي�س 
و28331/95   25088/94 رقم  )الطلبات   ،]GC[ فرن�سا  واآخرون �سد   Chassagnou االإن�سان،  االأوروبية حلقوق  املحكمة  اجلمعيات. يف 
امل�ستقل »للجمعية«:  االإن�سان املعنى  االأوروبية حلقوق  اأكدت املحكمة   ،100 الفقرة   ،)1999 اأبريل   29 و28443/95، حكم �سادر يف 
»م�سطلح »اجلمعية« ]...[ يتمتع مبعنى م�ستقل؛ وينطوي ت�سنيف القانون الوطني لهذا امل�سطلح على قيمة ن�سبية فقط وميثل 

نقطة بداية فقط«.
حقوق  جمل�س  اإلى  املرفوع  التقرير  اجلمعيات،  وتكوين  ال�سلمي  التجمع  101  املقرر اخلا�س لالأمم املتحدة املعني باحلق يف حرية 
االإن�سان التابع لالأمم املتحدة )اأف�سل املمار�سات التي تعزز وحتمي احلق يف حرية التجمع ال�سلمي وتكوين اجلمعيات(، وثيقة االأمم 
http://www.ohchr.org/documents/hrbodies/hrcouncil/regularse -  ،96 الفقرة   ،2012 مايو   A/HRC/20/27، 21  املتحدة

.sion/session20/a-hrc-20-27_en.pdf
102  انظر، على �سبيل املثال، اال�ستنتاج اأن احلل مل يكن متنا�سبا عندما اعتمد على مالحظات لزعيم �سابق حلزب �سيا�سي يف 
 10 25141/94، حكم �سادر يف  رقم  تركيا )طلب  الدميقراطي( �سد  )احلزب  بالنيابة عن   Dicle االإن�سان،  االأوروبية حلقوق  املحكمة 
دي�سمرب 2002(، الفقرة 64. ومن ناحية اأخرى، فاإن االأعمال والت�رشيحات اخلا�سة باأع�ساء حزب �سيا�سي ميكن اأن تعزى للحزب بكامله 
يف ظروف خا�سة متت درا�ستها يف املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، حزب الرفاه واآخرون �سد تركيا ]GC[ )الطلبات رقم 41340/89 

و41342/98 و41343/98 و41344/98، حكم �سادر يف 13 فرباير 2003(، الفقرات 101-103.
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73.  عالوة على ذلك، يقع على الدولة التزام اإيجابي ب�ساأن �سن الت�رشيعات و/اأو تنفيذ املمار�سات 
اخلا�سة بحماية احلق يف حرية تكوين اجلمعيات �سد تدخل اجلهات الفاعلة غري احلكومية 
باالإ�سافة اإلى امتناعها عن التدخل بذاتها. وميتد هذا املبداأ لي�سمل اخلروقات التي يرتكبها 

االأفراد الذين كان باإمكان الدولة اأو من واجبها منعهم.

74.  ي�سمل االلتزام االإيجابي الواقع على الدولة لتي�سري ممار�سة احلق يف حرية تكوين اجلمعيات، 
داخلها.  تن�ساأ وتعمل  اأن  الر�سمية  الر�سمية وغري  بيئة مواتية ت�ستطيع اجلمعيات  خلق 
وميكن لذلك اأن ي�سمل االلتزام باتخاذ تدابري اإيجابية للتغلب على حتديات معينة تواجه 
بع�س االأ�سخا�س اأو اجلماعات بعينها من قبيل ال�سعوب االأ�سلية واالأقليات واالأ�سخا�س 
ذوي االإعاقة والن�ساء وال�سباب، وذلك خالل بذلهم جلهود خا�سة بتكوين اجلمعيات103 ودمج 

املنظور اجلن�ساين يف جهودهم خللق بيئة اآمنة ومواتية.104 

واالإجراءات  ال�رشوط  جميع  تب�سيط  75.  كما يعني ذلك اأنه يجب اأن ي�سعى الت�رشيع اإلى 
املتعلقة باالأن�سطة املختلفة للجمعيات. واالأهم من ذلك هو اأن خلق بيئة مواتية يتطلب 
املوارد  بطلب  للجمعيات  وال�سماح  املوارد  اإلى  الولوج  اإمكانية  بتوفري  الدولة  قيام  اأي�ًسا 

وتلقيها وا�ستخدامها. 

�ملبد�أ �لثالث: حرية �لتاأ�شي�س و�لع�شوية

76. جلميع االأ�سخا�س الطبيعيني واالعتباريني واملواطنني وغري املوطنني والفئات التي ت�سم 
هوؤالء االأ�سخا�س احلرية يف اإن�ساء اجلمعيات، ب�سخ�سية قانونية اأو بدونها. ويجوز لالأ�سخا�س 
اجلمعية  تخدم  اأن  يجوز  اأي جمعية. كما  اإلى ع�سوية  وين�سموا  اأو  ين�سئوا جمعية  اأن 
امل�سالح امل�سرتكة ملوؤ�س�سيها واأع�سائها اأو تخدم م�سالح اجلمهور بوجه عام، اأو قطاع 
معني منه. وحيثما توجد تدابري ت�رشيعية تتعلق بع�سوية اجلمعيات، ينبغي اأن تذكر هذه 
التدابري بو�سوح اأن جلميع االأ�سخا�س احلرية يف تكوين اجلمعيات واالن�سمام اإليها ومغادرتها. 

77.  تُعد القيود امل�سموح بها التي حتكم القدرة على اإن�ساء اجلمعيات حمدودة النطاق ويجوز 
فر�سها ب�ساأن االأطفال واملوظفني العموميني - مبا يف ذلك عنا�رش ال�رشطة واجلي�س - وغري 
املواطنني )وتتم مناق�سة ذلك مبزيد من التفا�سيل اأدناه، �سمن الق�سم “ج”، الق�سم الفرعي 

2 ]ب[ من هذه املبادئ التوجيهية(. 

قرار  يكون  اأن  وينبغي  اجلمعيات،  الإن�ساء  القانونية �رشطا م�سبقا  ال�سخ�سية  78.  ال تُعد 
ال�سعي اأو عدم ال�سعي للح�سول على ال�سخ�سية القانونية مرتوًكا لتقدير اجلمعية. ومع 
ذلك، قد تتطلب الت�رشيعات وجود اتفاق بني �سخ�سني على االأقل لتاأ�سي�س جمعية، وحينما 
ت�سعى تلك اجلمعية للح�سول، باختيارها، على ال�سخ�سية القانونية، قد تكون هناك �رشورة 

الأن حت�سل اجلمعية على بع�س الوثائق التاأ�سي�سية. 

103  جلنة االأمم املتحدة حلقوق االإن�سان، التعليق العام رقم 25: املادة 25 )امل�ساركة يف ال�سوؤون العامة واحلق يف الت�سويت(، 12 يوليو 
CCPR/C/21/Rev.1/Add.7 ،1996، فقرة 12. انظر اأي�ًسا املقرر اخلا�س لالأمم املتحدة املعني باحلق يف حرية التجمع ال�سلمي وتكوين 
ال�سلمي  التجمع  باحلق يف حرية  اخلا�سة  )التهديدات  املتحدة  لالأمم  التابع  االإن�سان  اإلى جمل�س حقوق  املرفوع  التقرير  اجلمعيات، 

وتكوين اجلمعيات للمجموعات االأكرث عر�سة للخطر(، وثيقة االأمم املتحدة A/HRC/26/29، 14 اأبريل 2014، الفقرة 56،
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session26/Documents/A_HRC_26_29_ENG.  

.DOC
انظر  االأعمار،  كافة  املراأة من  املدافعون عن حقوق  يواجهه  الذي  واملنهجي  الهيكلي  والعنف  بالتمييز  104  فيما يتعلق حتديدا 

اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، القرار 68/181، دي�سمرب 2013، الفقرة 5.  
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79.  ينبغي اأن تتمتع اجلمعيات باحلرية يف حتديد ع�سويتها، وفًقا ملبداأ عدم التمييز )املبني اأدناه(، 
وقواعدها اخلا�سة. 

80.  ينبغي اأن يكون ال�سخ�س حرا يف اختيار االنتماء اأو عدم االنتماء اإلى جمعية ما.105 ويعني 
هذا املبداأ اأي�ًسا اأن لل�سخ�س احلرية يف اختيار اأي منظمة يرغب يف االنتماء اإليها، وله احلرية 

يف تاأ�سي�س جمعيته.106

81.  بناء عليه، ينبغي كذلك عدم اإكراه االأفراد عموًما على االنتماء اإلى جمعية.107 وقد جدد 
جمل�س حقوق االإن�سان التابع لالأمم املتحدة التاأكيد على اأنه » ال يجوز اإكراه �سخ�س على 
االنتماء اإلى جمعية ».108 ويف بع�س احلاالت، ال يتعار�س االإكراه على االنتماء اإلى جمعيات 
وجمعيات  التجارية،  والغرف  اأخرى  وجمعيات مهنية  نقابة  املثال،  �سبيل  على   - معينة 
االإ�سكان واالحتادات الطالبية - كما هو احلال يف بع�س البلدان، مع احلق يف حرية تكوين 
اجلمعيات. ويرجع ذلك اإلى الهدف الذي يخدمه هذا االإكراه على االنتماء، وعدم وجود اأي حظر 
على االأع�ساء يف ت�سكيل كيان خا�س بهم.109 ومع ذلك، ال ت�سمل هذه املبادئ التوجيهية 
الكيانات املذكورة، الأنها ال متتثل ل�رشط الطوعية واال�ستقالل عن الدولة. ويف بع�س الواليات 
الق�سائية، على �سبيل املثال، يتم تفادي م�سكلة االإكراه من خالل ال�سماح لالأفراد الذين 
يرف�سون اأن ي�سبحوا اأع�ساءً يف النقابات العمالية، مع التمتع باملزايا النقابية، باأن يدفعوا 
جزءا من الر�سوم خم�س�س لالأن�سطة املتعلقة باالأجور وظروف العمل يف مكان العمل.110 
وال يغطي هذا املبلغ اجلزء املخ�س�س من امل�ستحقات لالأن�سطة الفكرية من قبيل ت�سكيل 
جمموعات ال�سغط اأو دعم انتخاب املوظفني العموميني اأو معاجلة الق�سايا العامة خارج 

مكان عملهم املبا�رش. 

82.  بغ�س النظر عن احلاالت املحدودة امل�سار اإليها اأعاله، يجوز االإكراه على االنتماء اإلى جمعية 
ما يف احلاالت التي تكون فيها حاجة اجتماعية ُملِحة. وينطبق هذا اأي�ًسا حتى عند تناق�س 
اأهداف اجلمعية تناق�ًسا جوهريا مع قناعات اأولئك املكرهني على االنتماء اإليها، �رشيطة 
توفر اإمكانية معقولة للقدرة على اإلغاء الع�سوية وعدم وجود بديل اأقل تقييًدا لتحقيق 
الهدف املن�سود.111 ومع ذلك، من غري املحتمل اعتبار االإكراه على االنتماء اإلى نقابة عمالية 
�رشوريا للتمتع الفعلي باحلريات النقابية، حتى عندما ال يكون هناك اعرتا�س فل�سفي على 

105  انظر اأي�ًسا االإعالن العاملي حلقوق االإن�سان، املادة 20 )2(، وحمكمة البلدان االأمريكية حلقوق االإن�سان، Ricardo	Baena واآخرون 
رقم 104، الفقرة 159. �سد بنما، بتاريخ 28 نوفمرب عام 2003، ال�سل�سلة “ج”	

 CDL-AD)2011(035، ،»106  جلنة البندقية، » راأي حول توافق ت�رشيع املنظمات غري احلكومية يف اأذربيجان مع معايري حقوق االإن�سان
ت�سمل حرية تكوين اجلمعيات احلق يف تاأ�سي�س اجلمعيات واالن�سمام اإلى اجلمعيات  19 اأكتوبر 2011، الفقرة 42، التي تن�س على اأن “	
القائمة واأن تقوم اجلمعية باأداء وظيفتها دون اأي تدخل غري قانوين من الدولة اأو من اأ�سخا�س اآخرين. وتنطوي حرية تكوين اجلمعيات 
على كل من احلق االإيجابي يف االن�سمام اإلى اجلمعيات ويف ت�سكيلها واحلق ال�سلبي يف عدم التعر�س لالإجبار على االن�سمام اإلى 

اأي جمعية اأن�سئت وفقا للقانون املدين “.
107  انظر اأي�ًسا، االإعالن العاملي حلقوق االإن�سان، املادة 20)2(.

يونيو   17 ال�سلمي وتكوين اجلمعيات،  التجمع  108  جمل�س االأمم املتحدة حلقوق االإن�سان، القرار رقم 15/21 ب�ساأن احلق يف حرية 
2011، الذي مت اإقراره بت�سويت م�سجل بعدد 21 �سوتا مقابل 5 اأ�سوات وامتناع 19 عن الت�سويت. انظر اأي�ًسا، االإعالن العاملي حلقوق 

االإن�سان، املادة 20)2(.
109  انظر، على �سبيل املثال، املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، Van	Leuven	Compte، Le و De	Meyere �سد بلجيكا، )الطلبات 
رقم 6878/75 7238/75، احلكم ال�سادر بتاريخ 23 يونيو 1981( وLangborger �سد ال�سويد )الطلب رقم 11179/84، بتاريخ 22 يونيو 

1989(، وجلنة االأمم املتحدة املعنية بحقوق االإن�سان، Wallman واآخرون �سد النم�سا، )وثيقة رقم 1002/2001، بتاريخ 1 اأبريل 2004(.
 433U.S.915، 97S.Ct.2989 ،سد جمل�س التعليم يف ديرتويت� Abood ،110  انظر، على �سبيل املثال، يف الواليات املتحدة االأمريكية

23( مايو 1977(.
و28331/95   25088/94 رقم  )الطلبات   ،]GC[ فرن�سا  �سد  واآخرون   Chassagnou االإن�سان،  االأوروبية حلقوق  املحكمة  انظر    111
و28443/95، حكم �سادر يف 29 اأبريل 1999(، واملحكمة االأوروبية، A.S.P.A.S. وLasgrezas �سد فرن�سا )طلب رقم 29953/08، حكم 

�سادر يف 22 �سبتمرب 2011(، الفقرات 52-57.
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الع�سوية يف النقابة املعنية.112 وعموًما، مل يعترب اأي اإكراه على االنتماء اإلى جمعية ما   
نا�سئا كنتيجة غري مبا�رشة للمزايا امل�ستمدة من الع�سوية اأو االأن�سطة النقابية امل�رشوعة 

كانتهاك لالتفاقية االأوروبية حلماية حقوق االإن�سان.113

د�شتور جمهورية �آي�شلند� )17 يونيو 1994(

املادة 74
)...(

اأن تكون  اأي جمعية. ومع ذلك يجوز  اإلى ع�سوية  اأحد على االن�سمام  اأي  اإكراه  ال يجوز 
ع�سوية اجلمعية اإلزامية مبوجب القانون اإذا كان ذلك �رشوريا من اأجل متكني اجلمعية من 

اأداء وظائفها للم�سلحة العامة اأو من اأجل حقوق االآخرين.
)...(

اأو غري مبا�رش  اأن تعاقب ب�سكل مبا�رش  اأحكام يجوز  اأال حتتوي الت�رشيعات على  83.  يجب 
الطوعي  بالطابع  واملق�سود  جمعية.  اإلى  االنتماء  عدم  اأو  االنتماء  بتهمة  اأ�سخا�ًسا 
اأال  يجب  معينة  جمعية  اإلى  االن�سمام  يف  يرغب  ال  الذي  ال�سخ�س  اأن  للع�سوية114 
يف  الع�سوية  توؤدي  اأال  ينبغي  وباملثل،  القرار.115  لهذا  نتيجة  �سلبية  لعواقب  يتعر�س 
جمعية ما اإلى عواقب �سلبية. وهكذا وجدت املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان يف ق�سية 
ال�سيدة فوكت )Vogt( التي اأقامتها �سد حكومة اأملانيا116 انتهاًكا للحق يف حرية تكوين 
ب�سكل  التعامل معه  اأو  اأو جمازاته  اأو م�سايقته  فرد  اأي  وذلك عند معاقبة  اجلمعيات 

�سلبي ب�سبب ع�سويته يف جمعية ما. 

84.  ميكن اأن تكون احلوافز املالية التي تقدمها الدولة اأو االأطراف الثالثة لدعم وجود اجلمعيات 
وازدهارها مفيدة ولها ما يربرها. ويف الوقت نف�سه، قد يوؤثر ا�ستخدامها كعائق للع�سوية 
على الطابع الطوعي للحق يف حرية تكوين اجلمعيات117 وي�سكل خرًقا ملبداأ امل�ساواة يف 
املعاملة. ولذلك، ينبغي اأن يوؤخذ تاأثريها العملي يف االعتبار عند و�سع اأي من هذه احلوافز 

املالية اأو تنفيذها.

112  انظر املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان،Sørensen و Rasmussen �سد الدمنارك ]GC[، )الطلبان رقم 52562/99 و52620/99، 
حكم �سادر يف 11 يناير 2006(. ويرجى املالحظة اأنه من وجهة نظر الهيئات االإ�رشافية ملنظمة العمل الدولية، ت�سمح اتفاقيات 
منظمة العمل الدولية لكل دولة اأن تقرر ما اإذا كان من املنا�سب اأن ت�سمن حق العمال يف عدم االن�سمام اإلى منظمة مهنية، 
اأو من ناحية اأخرى، اأن تاأذن با�ستخدام بنود ال�سمان اخلا�سة بالنقابات يف املمار�سة الفعلية، واأن تنظم ا�ستخدام تلك البنود، عند 
اللزوم. وال�رشوط الوحيدة التي تفر�سها الهيئات االإ�رشافية ملنظمة العمل الدولية هي اأن تكون هذه البنود ناجتة عن املفاو�سات احلرة 
بني منظمات العمال واأ�سحاب العمل مبا يف ذلك اأ�سحاب العمل من القطاع العام، واأنها متتنع عن فر�س “�رشوط غري معقولة”	على 

االأ�سخا�س الذين يطلبون هذه الع�سوية، يف احلالة التي ميكن اعتبار هذه ال�رشوط متيزية.
1967(؛ املحكمة  6 فرباير  2290/64، القرار ال�سادر بتاريخ  113  انظر اللجنة االأوروبية حلقوق االإن�سان، �س �سد هولندا )طلب رقم 
االأوروبية حلقوق االإن�سان، SigurdurA.Sigurjónsson�سد اآي�سلندا )طلب رقم 16130/90، حكم �سادر يف 30 يونيو 1993(؛ واملحكمة 
االأوروبية حلقوق االإن�سان، Gustafsson�سد ال�سويد )طلب رقم 15773/89، حكم �سادر يف 25 اأبريل 1996(. ويف الواليات املتحدة ميكن 
اأن يجرب القانون غري االأع�ساء على االمتثال اللتزامات معينة مثل دفع امل�ستحقات وفًقا لعقد املن�ساأة النقابية وذلك ملنع املنتفعني 

باملجان، بدالً من الع�سوية االإجبارية على هذا النحو.
و28331/95   25088/94 رقم  )الطلبات   ،]GC[ فرن�سا  �سد  واآخرون   Chassagnou االإن�سان،  االأوروبية حلقوق  املحكمة  انظر    114

و28443/95، حكم �سادر يف 29 اأبريل 1999(.
115  انظر جلنة االأمم املتحدة املعنية بحقوق االإن�سان، Gauthier �سد كندا، )اإخطار رقم 633/95، بتاريخ 5 مايو 1999(.

116  املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، Vogt�سد اأملانيا ]GC[ )طلب رقم 17851/91، حكم �سادر يف 26 �سبتمرب 1995(، الفقرات 
61-57 و66-68. 

117  املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، ويل�سون، االحتاد الوطني لل�سحفيني واآخرون �سد اململكة املتحدة )طلبات رقم  30668/96 
و30671/96 و30678/96، حكم �سادر يف 2 يوليو 2002( حيث متت مراعاة الت�رشيعات التي ت�سمح الأ�سحاب العمل با�ستخدام احلوافز 
املالية حلث املوظفني على التنازل عن احلقوق النقابية انتهاكا للمادة 11 من االتفاقية االأوروبية حلماية حقوق االإن�سان، الأنها يف الواقع 

حتبط قدرة النقابة على ال�سعي حلماية اأع�سائها. 
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85.  وينبغي اأي�ًسا حماية حق اجلمعيات يف حتديد قواعد ع�سويتها.118 ويجوز للجمعية اأن 
حتدد متطلبات خا�سة يجب توافرها يف اأع�سائها، طاملا يحق الأولئك الذين ال يلبون تلك 
اإن�ساء جمعية من  اأع�ساءً يف اجلمعية،  اأن يكونوا  بالنحو املحدد وال ميكنهم  املتطلبات 

اختيارهم.
 

�ملبد�أ �لر�بع: �حلرية يف حتديد �لأهد�ف و�لأن�شطة مبا يف ذلك نطاق �لعمليات.

ي�سمل  وهذا  جمعياتهم.  واأن�سطة  اأهداف  حتديد  يف  احلرية  واالأع�ساء  للموؤ�س�سني    .86
اإقرار د�ساتريهم وقواعدهم اخلا�سة وحتديد هيكلهم االإداري الداخلي وانتخاب جمال�سهم 

وممثليهم.  

87.  مبوجب ال�رشط املفرو�س على جني االأرباح املو�سح اأعاله، ينبغي اأن تكون اجلمعيات قادرة 
على ال�سعي لتحقيق جميع االأهداف والقيام بكافة االأن�سطة املتاحة لالأفراد الذين يعملون 
مبفردهم. وعالوة على ذلك، يجب اأال تَفر�س الت�رشيعات املتعلقة باجلمعيات اأو تقيد االأهداف 
واالأن�سطة التي ترغب اجلمعيات يف الو�سول اإليها والقيام بها، مبا يف ذلك من خالل توفري 
قائمة مقيدة من االأهداف اأو االأن�سطة امل�سموح بها اأو من خالل تف�سري �سيق للت�رشيعات 

املتعلقة باأهداف واأن�سطة اجلمعيات.

88.  مع ذلك، يجوز، مع االأخذ يف االعتبار اأن احلق يف حرية تكوين اجلمعيات لي�س حقا مطلًقا، 
ال�سماح ببع�س القيود على هذا املبداأ العام طاملا اتفقت مع املعايري الدولية حلقوق االإن�سان. 
ولذلك، يجب اأن ين�س القانون دائًما على اأي قيد من هذا القبيل، واأن يكون لهذا القيد هدف 
م�رشوع و�رشوري يف جمتمع دميقراطي ما )انظر املبداأ التا�سع(. وما يُعترب هدفا اأو ن�ساطا 
“غري قانوين”	يجب درا�سته وتقييمه ا�ستنادًا اإلى املعايري الدولية حلقوق االإن�سان. فعلى �سبيل 
اأو  القومية  الكراهية  على  اأو حتر�س  حلرب  دعاية  تروج  التي  املنظمات  املثال، ميكن حظر 
العن�رشية اأو الدينية، اإذا كان هذا ي�سكل حتري�ًسا على التمييز اأو العداء اأو العنف.119 ومن 
ناحية اأخرى، يجب عدم التعامل مع تعزيز وعي االأقلية باعتباره تهديًدا غري قانوين لل�سالمة 
االإقليمية للدولة.120 وهكذا، فاإن جمرد قيام الت�رشيعات الوطنية اأو ال�سلطات االإدارية بو�سم 
هدف اأو غاية اأو ن�ساط معني باأنه ›غري قانوين‹	ال يرقى تلقائيًا اإلى حد فر�س قيد مربَّر على 

�سعي اجلمعية لتحقيقه اأو القيام به. 
 )ASLEF( 118  ويف حالة النقابات العمالية، انظر املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، جمعية مهند�سي القاطرات ورجال االإطفاء

�سد اململكة املتحدة )طلب رقم 11002/05، حكم �سادر يف 27 فرباير 2007(، الفقرة 39.
119  انظر اأي�ًسا املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، Vona �سد املجر )طلب رقم 35943/10، حكم �سادر يف 9 يوليو 2013(، الفقرة 
55. واجلمعية العامة لالأمم املتحدة، االتفاقية الدولية للق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز العن�رشي، 21 دي�سمرب عام 1965، االأمم 
املتحدة، �سل�سلة املعاهدات، املجلد 993 �سفحة 3 )امل�سار اإليها فيما بعد با�سم: االتفاقية الدولية لالأمم املتحدة ب�ساأن الق�ساء 
اأ�سكال التمييز العن�رشي، املادة http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx< ،4<، التي  على جميع 
تن�س على اأنه »ت�سجب الدول االأطراف جميع الدعايات واملنظمات القائمة على اأفكار اأو نظريات تفوق اأي عرق اأو اأي جماعة من لون 
واحد اأو اأ�سل عرقي واحد اأو التي حتاول تربير اأو ترويج الكراهية والتمييز العن�رشي باأي �سكل من االأ�سكال، وتتعهد باتخاذ التدابري 
الفورية االإيجابية التي تهدف اإلى الق�ساء على جميع اأ�سكال التحري�س اأو االأفعال اخلا�سة مبثل هذا التمييز مبا يحقق هذه الغاية، 
مع اإيالء االعتبار الواجب للمبادئ الواردة يف االإعالن العاملي حلقوق االإن�سان واحلقوق املن�سو�س عليها �رشاحة يف املادة 4 من هذه 
االتفاقية وتقوم، من بني اأمور اأخرى، مبا يلي: ]...[ )ب( اإعالن عدم �رشعية وحظر املنظمات وكذلك جميع االأن�سطة الدعائية املنظمة 
واالأخرى التي ت�سجع وحتر�س على التمييز العن�رشي، واالإقرار باأن اال�سرتاك يف هذه املنظمات اأو االأن�سطة مبثابة جرمية يعاقب عليها 
القانون«. انظر اأي�ًسا االتفاقية االأوروبية حلماية حقوق االإن�سان، املادة 17، والعهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية، املادة 5 
التي تن�س على اأن »)1( ال �سئ يف هذا العهد يجوز تاأويله على نحو يفيد بتخويل اأية دولة اأو جماعة اأو فرد اأي حق يف القيام باأي 
ن�ساط اأو فعل يهدف اإلى هدم اأي من احلقوق واحلريات املعرتف بها يف هذا العهد اأو اإلى تقييدها اإلى حد اأكرب من املن�سو�س عليه يف 
هذا العهد »واملادة 20 التي تن�س على اأن« 1. يحظر اأي دعاية للحرب مبوجب القانون . 2. يحظر، مبوجب القانون، اأي دعوة اإلى الكراهية 
القومية اأو العن�رشية اأو الدينية والتي ت�سكل حتري�ًسا على التمييز اأو العداوة اأو العنف ». انظر اأي�ًسا االتفاقية االأوروبية حلماية 
حقوق االإن�سان، املادة 17 والتي تن�س على اأن »ال �سئ يف هذا االتفاقية يجوز تاأويله على نحو يفيد بتخويل اأي دولة اأو جماعة اأو فرد 
اأي حق يف القيام باأي ن�ساط اأو فعل يهدف اإلى هدم اأي من احلقوق واحلريات املن�سو�س عليها يف هذه االتفاقية اأو اإلى تقييدها اإلى 

حد اأكرب من املن�سو�س عليه يف هذا االتفاقية ». 
120  املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، Sidiropoulos واآخرون �سد اليونان )الطلب رقم 26695/95، حكم �سادر يف 10 يوليو 1998(، 

الفقرة 44.



35 املبادئ التوجيهية امل�شرتكة ب�شاأن حرية تكوين اجلمعيات

89.  يحق للجمعيات الت�سجيع على اإجراء تغيريات على القانون اأو النظام الد�ستوري طاملا 
اأنها تفعل ذلك من خالل ا�ستخدام الو�سائل ال�سلمية يف ممار�سة حقها يف حرية التعبري. 
وذكرت املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان اأنه “على الرغم من دورها امل�ستقل وجمالها املحدد 
للتطبيق، يجب اأي�ًسا النظر يف املادة 11 من االتفاقية االأوروبية حلماية حقوق االإن�سان يف 
�سوء املادة 10 من االتفاقية االأوروبية حلماية حقوق االإن�سان. وتُعد حماية االآراء وحرية التعبري 
عنها اأحد اأهداف حرية التجمع وتكوين اجلمعيات على النحو املن�سو�س عليه يف املادة 11 
من االتفاقية االأوروبية حلماية حقوق االإن�سان.121 وتطبق حرية التعبري بالنحو املن�سو�س 
عليه يف املادة 10 من االتفاقية االأوروبية حلماية حقوق االإن�سان، مع مراعاة الفقرة 2، لي�س 
فقط على املعلومات اأو االأفكار التي يتم تلقيها ب�سكل اإيجابي اأو اعتبارها غري موؤذية اأو 

النظر اإليها بال مباالة، ولكن اأي�ًسا على تلك التي ت�سبب »اإ�ساءة اأو �سدمة اأو اإزعاج«.122

90.  لذلك ينبغي عدم حظر اأو حل اأو معاقبة جمعية ملجرد اأنها ت�سجع ب�سكل �سلمي على 
اإجراء تغيري يف القانون اأو النظام الد�ستوري.123 ومع ذلك، فمن ال�رشوري اأن تتفق كل من 
الو�سائل امل�ستخدمة يف حتقيق هذا التغيري والنتائج الفعلية ملثل هذا التغيري مع املبادئ 

الدميقراطية االأ�سا�سية.124 

91.  وينبغي اأن تبداأ ال�سلطات دائما بافرتا�س القانونية وال تلجاأ اإلى التكهنات اأو ت�ستخل�س 
جلمعية  املقرتحة  واالأن�سطة  االأهداف  قبول  اإمكانية  تقييم  عند  مت�رشعة  ا�ستنتاجات 
ما وكذلك عند حتديد معنى ا�سمها وامل�سطلحات امل�ستخدمة يف ميثاقها اأو نظامها 
االأ�سا�سي.125 وب�سكل عام، يجب ال�سماح للجمعيات بتحديد ما اإذا كانت االأن�سطة التي 
ت�سطلع بها تقع �سمن نطاق االأهداف املن�سو�س عليها يف ميثاقها اأو نظامها االأ�سا�سي.

اأنه يجب اأن تتمتع اجلمعية  92.  يف النهاية، تعني احلرية يف حتديد نطاق عمليات اجلمعية 
باإمكانية التقرير ب�ساأن ما اإذا كانت ترغب يف العمل على امل�ستوى املحلي، االإقليمي، الوطني 
اأو الدويل. ويعني هذا اأي�ًسا اأن اجلمعية، باعتبارها كيان، يجب اأن تكون قادرة على االن�سمام 

اإلى جمعية اأخرى اأو احتاد فيدرايل اأو كونفيدرايل �سواء كانت وطنية اأو دولية.126 

�ملبد�أ �خلام�س: �مل�شاو�ة يف �ملعاملة وعدم �لتمييز

93.  يجب اأن يتمتع اجلميع بحرية تكوين اجلمعيات ب�سكل عادل ومت�ساوٍ. وعند اإدخال لوائح 
متعلقة بحرية تكوين اجلمعيات، يتعني على ال�سلطات عدم التمييز بني اأي جماعة اأو فرد على 
اأي اأ�سا�س العمر، اأو امليالد، اأو اللون، اأو النوع، اأو هوية النوع االجتماعي، اأو الو�سع ال�سحي، اأو 
الهجرة اأو و�سع االإقامة، اأو اللغة، اأو القومية، اأو االأ�سل العرقي اأو االجتماعي، اأو الراأي ال�سيا�سي 
اأو غريه من االآراء، اأو االإعاقة اجل�سدية اأو العقلية، اأو امللكية اأو العرق، اأو الدين اأو املعتقد اأو امليول 

اجلن�سي اأو اأي و�سع اآخر. 
 Young سد املجر )الطلب رقم 35943/10، حكم �سادر يف 9 يوليو 2013(، الفقرة 53؛� Vona ،121  املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان
و James و Webster �سد اململكة املتحدة، )الطلب رقم 7601/76، احلكم ال�سادر بتاريخ 13 اأغ�سط�س 1981(، الفقرة 57؛ وVogt�سد 

اأملانيا ]GC[ )الطلب رقم 17851/91، حكم �سادر يف 26 �سبتمرب 1995(، الفقرة  64.
122  املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، Vona �سد املجر )الطلب رقم 35943/10، حكم �سادر يف 9 يوليو 2013(، الفقرة 53.

123  املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان،Waves	on	Women �سد الربتغال )الطلب رقم 31276/05، حكم �سادر يف 3 فرباير 2009(، 
الفقرتان 41-42.

124  املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، Partisi	Refah )حزب الرفاه( واآخرون �سد تركيا ]GC[ )الطلبات رقم 41340/98 و 41342/98 
املوؤ�س�سات  اأوروبا/مكتب  41343/98 و41344/98، واحلكم ال�سادر بتاريخ 13 فرباير 2003(. انظر اأي�ًسا منظمة االأمن والتعاون يف  و 
املوؤ�س�سات  مكتب  )وار�سو:  ال�سيا�سية  االأحزاب  تنظيم  ب�ساأن  التوجيهية  املبادئ  البندقية،  وجلنة  االإن�سان  وحقوق  الدميقراطية 

الدميقراطية وحقوق االإن�سان، 2011(، الفقرة 93.
125  املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، احلزب ال�سيوعي الرتكي املتحد �سد تركيا ]GC[ )الطلب رقم 19392/92، حكم �سادر يف 30 

يناير 1998(
126  املقرر اخلا�س لالأمم املتحدة املعني باحلق يف حرية التجمع ال�سلمي وتكوين اجلمعيات، التقرير املرفوع اإلى جمل�س حقوق االإن�سان 
التابع لالأمم املتحدة )ممار�سة حقوق احلرية يف التجمع ال�سلمي وتكوين اجلمعيات يف �سياق املوؤ�س�سات متعددة االأطراف(، وثيقة 
http://freeassembly.net/wp-content/uploads/2014/10/Multilat A/69/365، 1 �سبتمرب 2014، الفقرة 96، - املتحدة  االأمم 

.rals-report-ENG.pdf
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يح�سل جميع  اأن  ويتطلب  املبا�رش  وغري  املبا�رش  التمييز  يحظر  التمييز  عدم  مبداأ  اإن    .94
االأ�سخا�س على حماية مت�ساوية اأمام القانون، ويجب عدم التمييز �سد االأ�سخا�س نتيجة 
للتطبيق العملي الأي اإجراء اأو قانون. ويجب اأن يكون جميع االأ�سخا�س واجلماعات الذين 
يرغبون يف تاأ�سي�س جمعية قادرين على القيام بذلك على اأ�سا�س امل�ساواة يف املعاملة اأمام 
القانون و�سلطات الدولة. وعالوة على ذلك، فاإن مبداأ عدم التمييز يعني اأي�ًسا اأن يتعامل 
الت�رشيع و�سلطات الدولة مع اجلمعيات على قدم امل�ساواة بخ�سو�س االأنظمة املتعلقة 
بالتاأ�سي�س والت�سجيل )حيثما ينطبق ذلك( واالأن�سطة اخلا�سة باجلمعيات. وتعد املعاملة 
التف�سيلية للجمعيات املختلفة مبثابة معاملة متييزية اإذا مل يكن هناك اأي مربر مو�سوعي 
ومنا�سب، اأي اإذا مل يكن وراء ذلك هدف م�رشوع اأو عالقة معقولة من التنا�سب بني الو�سائل 

امل�ستخدمة والهدف املق�سود.127

95.  ب�سكل عام، يخول احلق يف حرية تكوين اجلمعيات لالأ�سخا�س الذين ي�سكلون اجلمعيات 
َمن  اأو  معهم  اجلمعية  �سي�سكلون  َمن  اختيار  اجلمعيات  اإحدى  اإلى  ينتمون  والذين 
�سيمنحونهم حق الع�سوية. ومع ذلك، يخ�سع هذا اجلانب من احلق يف تكوين اجلمعيات 
حلظر التمييز. وعلى هذا النحو، يجب اأن يكون هناك مربر منا�سب الأي معاملة تف�سيلية 
بالن�سبة لالأ�سخا�س فيما يتعلق بت�سكيل اأي جمعية اأو ع�سويتها بناءً على اخل�سائ�س اأو 
االأو�ساع ال�سخ�سية املذكورة اأعاله.128 ويف حال املعاملة التف�سيلية ب�سبب العرق اأو اللون 

اأو النوع اأو امليول اجلن�سي، فاإن »االأ�سباب املقنعة« هي التي قد تربر املعاملة التف�سيلية.129

96.  مبداأ امل�ساواة يف املعاملة ال مينع املعاملة التف�سيلية على اأ�سا�س املعايري املو�سوعية 
التي ال عالقة لها بوجهات النظر واملعتقدات. وحيثما كانت هناك حاجة تربر دعم بع�س 
اجلمعيات، ميكن تزويد تلك اجلمعيات باأنواع معينة من املعاملة التف�سيلية. وي�سمل ذلك 
حوافز خا�سة للمنظمات اخلريية اأو دعم من جانب الدولة للجمعيات التي تقوم بطرح 

�سيا�سات تعزز امل�ساواة بني املراأة والرجل اأو بني جماعات االأقلية واالأغلبية العرقية. 

�ملبد�أ �ل�شاد�س: حرية �لتعبري وحرية �لر�أي
 

97.  تتداخل حرية تكوين اجلمعيات مع ممار�سة حرية التعبري والراأي وتعمل كقناة من قنواتها.130 
باأهدافها  يتعلق  والراأي فيما  التعبري  ممار�سة حرية  احلق يف  للجمعيات  يكون  اأن  وينبغي 

واأن�سطتها. ويف هذا ال�سدد، �رشحت جلنة البندقية مبا يلي:

“)...(، ال ت�ساوي حرية تكوين اجلمعيات دون حرية التعبري اإال القليل اإن مل يكن ال �سيء. لقد كانت 
ممار�سة العمال والطالب واملدافعني عن حقوق االإن�سان حلرية تكوين اجلمعيات يف املجتمع دائًما 
يف جوهر الن�سال من اأجل الدميقراطية وحقوق االإن�سان يف جميع اأنحاء العامل وتظل يف جوهر 

املجتمع عند حتقيق الدميقراطية.”131

127  املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، Genderdoc-M �سد مولدوفا )الطلب رقم 9106/06، احلكم ال�سادر يف 12 يونيه 2012(، 
الفقرة 50.

انظر، املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، Willis�سد اململكة املتحدة )الطلب رقم 36042/97، احلكم ال�سادر يف 11     128
يونيه 2002(، الفقرة 48.

قرار   ،58369/10 رقم  )الطلب  هولندا  �سد   StaatkundigGereformeerdePartij االإن�سان،  حلقوق  االأوروبية  املحكمة    129
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-112340#{»item<  ،73 الفقرة   ،)2012 يوليو   10 يف  �سادر 

.>{]»id«:]»001-112340
130  املادة 10 من االتفاقية االأوروبية حلماية حقوق االإن�سان واملادة 19 من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية؛ انظر 
 CDL-AD)2011(035، ،»اأي�ًسا جلنة البندقية، »راأي حول توافق ت�رشيع املنظمات غري احلكومية يف اأذربيجان مع معايري حقوق االإن�سان

19 اأكتوبر 2011، الفقرة 102.
 CDL-AD)2011(035، ،»131  جلنة البندقية، »راأي حول توافق ت�رشيع املنظمات غري احلكومية يف اأذربيجان مع معايري حقوق االإن�سان

19 اأكتوبر 2011، الفقرة 84.
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باأن�سطة ال تن�سجم  اأو تقوم  اأهداف  98.  يف بع�س االأحيان، قد ترغب اجلمعيات يف حتقيق 
مع اأفكار واآراء غالبية املجتمع اأو يف الواقع تتعار�س مع اأفكاره واآرائه. لكن، كما مت التاأكيد 
بالفعل، تنطوي حرية التعبري يف الدميقراطية الن�سطة اأي�ًسا على التعبري عن االآراء التي قد 
“تهاجم اأو ت�سدم اأو تزعج”	الدولة اأو اأي قطاع من ال�سكان وذلك وفقا لل�سوابق الق�سائية 

احلالية.132 

الراأي  اأو  التعبري  يرقى  عندما  والراأي  التعبري  حرية  على  99.  يجوز تطبيق القيود املفرو�سة 
املعني اإلى الدعوة اإلى الكراهية القومية اأو العن�رشية اأو الدينية والتي ت�سكل حتري�ًسا على 
التمييز اأو العداوة اأو العنف.133 وهناك اأمثلة حمددة من خطاب الكراهية الذي »قد ميثل 
اإهانة كبرية لالأفراد اأو اجلماعات بحيث ال تتمتع مب�ستوى احلماية املن�سو�س عليه يف املادة 
10 من االتفاقية االأوروبية حلقوق االإن�سان لالأ�سكال االأخرى من التعبري. وهذا هو احلال حيث 
يهدف خطاب الكراهية اإلى هدم احلقوق واحلريات املن�سو�س عليها يف االتفاقية اأو احلد 

منها اإلى حد اأكرب مما هو وارد يف االتفاقية.«134 

100.  وفقا للمادة 19 )2( من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية، ي�ستمل احلق 
يف التعبري على “حرية طلب وتلقي ونقل املعلومات واالأفكار من جميع االأنواع بغ�س النظر 
عن احلدود، �سواء بالقول اأو الكتابة اأو الطباعة، يف �سكل فني اأو باأية و�سيلة اأخرى خمتارة”. 
وينبغي للت�رشيعات اأال حتد من ن�رش املعلومات والو�سول اإليها بحجة حماية ال�سحة العامة 
م�ستوى  وزيادة  الدعوة  باأعمال  القيام  من  اجلمعيات  مينع  قد  ذلك  الأن  العامة،  االآداب  اأو 
التوعية اأو تقدمي اخلدمات مثل التثقيف ب�ساأن االأمومة وال�سحة االإجنابية135 اأو اتخاذ تدابري 
مكافحة التمييز القائم على اأ�سا�س النوع اأو التمييز �سد االأقليات اأو الفئات املهم�سة. 
وكثريًا ما يُ�ستخدم االأمن القومي لتربير الت�سنيف املغالى فيه للمعلومات، مما يحد من 
اأو تعديل اأي  الو�سول اإلى املعلومات اخلا�سة بامل�سلحة العامة. ويجب على الفور اإلغاء 
قوانني حتد من حرية طلب املعلومات ونقلها مبدى اأبعد مما هو م�سموح به وفًقا للمعايري 

الدولية حلقوق االإن�سان واحلرية التي ال تتوافق مع مبادئ ال�رشعية وال�رشورة والتنا�سب«.

101.  من الناحية العملية، تعني ممار�سة حرية التعبري والراأي اأي�ًسا اأن اجلمعيات يجب اأن تكون 
حرة يف اإجراء البحوث والتثقيف والدعوة ب�ساأن الق�سايا املطروحة للنقا�س العام بغ�س 
النظر عما اإذا كان املوقف الذي مت اتخاذه مطابقا ل�سيا�سة احلكومة اأو يدعو اإلى تغيري يف 

القانون.136 

132  املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، Handyside �سد اململكة املتحدة )الطلب رقم 5493/72، حكم �سادر يف 7 دي�سمرب 1976(.
 / اأوروبا  يف  والتعاون  االأمن  منظمة  اأي�ًسا  انظر  وال�سيا�سية؛  املدنية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل  العهد  )2( من   20 املادة رقم    133
مكتب املوؤ�س�سات الدميقراطية وحقوق االإن�سان وجلنة البندقية، املبادئ التوجيهية حول حرية التجمع ال�سلمي )وار�سو: املوؤ�س�سات 
الدميقراطية وحقوق االإن�سان، 2010(، الطبعة الثانية، الفقرة  96. انظر اأي�ًسا، املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، Vona �سد املجر 

)الطلب رقم 35943/10، حكم �سادر يف 9 يوليو 2013(، الفقرة 55. 
134  جمل�س اأوروبا، التو�سية رقم R)97(20 من جلنة الوزراء للدول االأع�ساء حول “خطاب الكراهية”، 30 اأكتوبر 1997، املبداأ 4، كما 
ورد اأي�ًسا يف منظمة االأمن والتعاون يف اأوروبا/مكتب املوؤ�س�سات الدميقراطية وحقوق االإن�سان وجلنة البندقية، املبادئ التوجيهية 

اخلا�سة بحرية التجمع ال�سلمي )وار�سو: املوؤ�س�سات الدميقراطية وحقوق االإن�سان، 2010(، الطبعة الثانية، الفقرة  96.
135  املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، Dublin	Well	Woman و Open	Door �سد اإيرلندا )الطلبان رقم 14234/88 و14235/88، 

حكم �سادر يف 29 اأكتوبر 1992(.
القانوين  الو�سع  حول  االأع�ساء  الدول  اإلى  الوزراء  جلنة  من  املقدمة   CM/Rec)2007(14 رقم  136  انظر جمل�س اأوروبا، التو�سية 

للمنظمات غري احلكومية يف اأوروبا، 10 اأكتوبر 2007، الفقرتان 12-13.
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�ملبد�أ �ل�شابع: حرية طلب �ملو�رد و�حل�شول عليها و��شتخد�مها

102.  متتد احلماية املن�سو�س عليها يف املادة 22 من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية 
وال�سيا�سية واملادة 11 من االتفاقية االأوروبية حلقوق االإن�سان اإلى جميع اأن�سطة اجلمعية.137 
لذلك،  ووفقا  اأهدافها.138  لو�سائل حتقيق  اجلمعيات  امتالك  التاأكيد على وجوب  مت  كما 
املدنية  الدويل للحقوق  العهد  22 من  املادة  االأموال حممية مبوجب  اأن�سطة جمع  تعد 
وال�سيا�سية واملادة 11 من االتفاقية االأوروبية حلقوق االإن�سان. ويخلو احلق يف حرية تكوين 
اجلمعيات من معناه اإذا مل يكن لدى املجموعات الراغبة يف تكوين جمعية القدرة على 
احل�سول على خمتلف املوارد مبا يف ذلك املوارد املالية والعينية واملادية واملوارد الب�رشية من 
امل�سادر املختلفة، مبا يف ذلك القطاع العام اأو اخلا�س اأو القطاعات املحلية اأو االأجنبية اأو 
الدولية )للح�سول على معلومات اأكرث تف�سيالً ب�ساأن املوارد، انظر الق�سم »ج« - الق�سم 
وتوفري  التما�س  على  القدرة  تعد  ولذلك،  التوجيهية(.  املبادئ  هذه  من  ]هـ[   2 الفرعي 
اأن  اأي جمعية.139 عالوة على ذلك، يجب  املوارد م�ساألة �رشورية لقيام وعمل  وا�ستخدام 
يكون للجمعيات احلق يف االنخراط يف اأي اأعمال اقت�سادية وجتارية اأو اأن�سطة جتارية م�رشوعة 

بهدف دعم اأن�سطتها غري الهادفة للربح.

103.  ميكن تربير القيود املفرو�سة على حرية الو�سول اإلى املوارد وطلبها وتوفريها وا�ستخدامها 
املجتمع  يف  �رشورية  قيود  اأي  على  القانون  ين�س  اأن  يجب  ذلك،  ومع  احلاالت.  بع�س  يف 
اأو حماية  اأو النظام العام  اأو ال�سالمة العامة  الدميقراطي ويف م�سلحة االأمن الوطني 
ال�سحة العامة اأو االآداب العامة اأو حماية حقوق االآخرين وحرياتهم. وقد ت�سكل القيود 
املفرو�سة على الو�سول اإلى املوارد والتي تقلل من قدرة اجلمعيات على حتقيق اأهدافها 

واأن�سطتها تدخالً يف احلق يف حرية تكوين اجلمعيات. 

104.  يجوز اأن تخ�سع املوارد التي تتلقاها اجلمعيات ملتطلبات تقدمي التقارير وال�سفافية. ومع 
ذلك، ال يجب اأن تكون هذه املتطلبات مبثابة عبء ال داعي له ويجب اأن تكون متنا�سبة مع 

حجم اجلمعية ونطاق اأن�سطتها، مع االأخذ يف االعتبار قيمة اأ�سول اجلمعية ودخلها. 

�ملبد�أ �لثامن: �لإد�رة �جليدة للت�رشيعات و�ل�شيا�شات و�ملمار�شات �ملتعلقة باجلمعيات

105.  ويجب على ال�سلطات التنظيمية تنفيذ الت�رشيعات واملمار�سات ذات ال�سلة باجلمعيات 
بطريقة حمايدة ويف الوقت املنا�سب وبهدف �سمان احلق يف حرية تكوين اجلمعيات. وينبغي 
حتديد نطاق �سالحيات ال�سلطات التنظيمية ب�سكل وا�سح يف القانون. كما ينبغي على 
هذه ال�سلطات اأن ت�سمن اأي�ًسا ح�سول اجلمهور على املعلومات ذات ال�سلة باإجراءاتها 

وعملها، من اأجل تعزيز م�ساءلتها. 

137  انظر جلنة االأمم املتحدة حلقوق االإن�سان، Korneenko واآخرون �سد  بيالرو�س )وثيقة رقم 1274/2004، 31 اأكتوبر 2006(، الفقرة 
.7.2

 9 ال�سادر يف  احلكم  و13984/88،  رقم 13092/87  الطلبان  اليونان،  املقد�سة �سد  االأديرة  138  املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، 
دي�سمرب 1994(، الفقرات 87-86؛ Wilson، االحتاد الوطني لل�سحفيني واآخرون �سد اململكة املتحدة )الطلب رقم 30668/96، احلكم 
ال�سادر يف 2 يوليو 2002(، الفقرة 45؛ DemirوBaykara �سد تركيا ]GC[ )الطلب رقم 34503/97، حكم �سادر يف 12 نوفمرب 2008(، 

الفقرة 157.
139  املقرر اخلا�س لالأمم املتحدة املعني باحلق يف حرية التجمع ال�سلمي وتكوين اجلمعيات، التقرير املرفوع اإلى جمل�س حقوق االإن�سان 
التابع لالأمم املتحدة )متويل اجلمعيات وعقد التجمعات ال�سلمية(، وثيقة االأمم املتحدة A/HRC/23/39، 24 اأبريل 2013، اجلزء 3 

)قدرة اجلمعيات للح�سول على املوارد املالية: جزء هام من حق احلرية يف تكوين اجلمعيات(،
 ،.>http://www.ohchr.org/documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A.HRC.23.39_EN.pdf<  
انظر اأي�ًسا، اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، االإعالن املتعلق باملدافعني عن حقوق االإن�سان، قرار A/RES/53/144، 9 دي�سمرب، املادة 13،

>http://www.ohchr.org/documents/issues/defenders/declaration/declaration.pdf 
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اأو  اأنظمة  اأي  وتنفيذ  ا�ستحداث  عملية  يف  واأع�سائها  106.  وينبغي ا�ست�سارة اجلمعيات 
ممار�سات تتعلق بعملياتها. وينبغي اأن تتمكن من الو�سول اإلى املعلومات140 وتلقي اإخطار 
تكون هذه  اأن  ذلك، يجب  الت�ساور. عالوة على  املنا�سب حول عمليات  الوقت  مالئم ويف 
امل�ساورات هادفة و�ساملة واأن ت�سم اأ�سحاب امل�سلحة الذين ميثلون جمموعة متباينة من 
وجهات النظر املختلفة واملتعار�سة، مبا يف ذلك تلك التي تنتقد املقرتحات املقدمة. وينبغي 
اأي�ًسا مطالبة ال�سلطات امل�سوؤولة عن تنظيم امل�ساورات بالرد على املقرتحات املقدمة من 

اأ�سحاب امل�سلحة، وبخا�سة عند رف�س وجهات نظر اأ�سحاب امل�سلحة.141 

107.  وعالوة على ذلك، ينبغي التنقيح امل�ستمر لالأنظمة واملمار�سات املتعلقة بعمل اجلمعيات 
من اأجل ت�سهيل ممار�سة احلق يف حرية تكوين اجلمعيات داخل البيئة دائمة التغري التي تعمل 
فيها اجلمعيات. قد يعني هذا، على �سبيل املثال، اأنه على اجلمعيات اأن تكون قادرة على تقدمي 
الوثائق املطلوبة اإلكرتونيًا والقيام باأن�سطتها بال�سكل الذي تختاره، مبا يف ذلك من خالل املوؤمترات 
لالأنظمة  املنتظم  التنقيح  يوؤدي  اأن  ينبغي  ال  ذلك،  ومع  االإلكرتونية.  واملوؤمترات  االإنرتنت  عرب 

واملمار�سات اإلى احلاجة اإلى اإعادة ت�سجيل اجلمعيات امل�سجلة بالفعل. 

�ملبد�أ �لتا�شع: قانونية و�رشعية �لقيود

108.  كما ذُكر اأعاله، فاإن احلق يف حرية تكوين اجلمعيات لي�س حقا مطلًقا، وبالتايل من املمكن 
فر�س القيود على هذا احلق. ومع ذلك، ينبغي اأن تخ�سع اأي قيود مفرو�سة ل�رشوط �سارمة، 
وينبغي اأال يُبطل اأي قيد من هذا القبيل احلق يف حرية تكوين اجلمعيات واأال يتعدى على 

جوهره. 

109.  اأوالً، ينبغي اأن ت�ستند اأي قيود قانونية والقيود االأخرى املفرو�سة على اجلمعيات اإلى 
وعلى  د�ستور الدولة اأو قانون اآخر. ويجب اأن تكون القيود “من�سو�سا عليها يف القانون”	
هذا النحو، يتم جتنب تطبيقها ب�سكل تع�سفي؛ كما يجب اأن يكون الت�رشيع املعني يف 
املتناول ووا�سحا مبا فيه الكفاية لل�سماح لالأفراد واجلمعيات ب�سمان اأن تتفق اأن�سطتها مع 

القيود.142

110.  ثانيًا، يجب اأن يخدم اأي ن�س قانوين مقيِّد للحق يف حرية تكوين اجلمعيات غر�ًسا م�رشوًعا، 
ويف ذلك يجب اأال ي�ستند هذا الن�س اإال اإلى االأهداف امل�رشوعة التي تتفق مع املعايري الدولية، 
وتتمثل يف: االأمن القومي اأو ال�سالمة العامة اأو النظام العام وحماية ال�سحة اأو االآداب 

العامة وحماية حقوق االآخرين وحرياتهم.

قيد  اأي  اأن  يعني  وهذا  111.  ثالثًا، يجب اأن تكون القيود �رشورية يف املجتمع الدميقراطي. 
يجب اأن يكون متنا�سبًا مع الغر�س ال�رشعي املن�سود، ويجب اأن يكون هناك مربر مو�سوعي 
قوي للقانون ولتطبيقه. وب�سكل عام، يجب اأن يتفق القانون مع ال�سكوك الدولية حلقوق 
االإن�سان. باالإ�سافة اإلى ذلك، من املهم تف�سري اأي قيود ناجتة بدقة، وقبول االأ�سباب املقنعة 
وامللحة فقط لفر�س القيود املذكورة. وبعبارة اأخرى، ال ميكن اإال لل�رشورات التي ال جدال فيها 
CCPR/C/،2011 140  جلنة االأمم املتحدة املعنية بحقوق االإن�سان، التعليق العام رقم 34 ب�ساأن حرية التعبري والراأي 12 �سبتمرب عام
تت�سمن املادة 19، الفقرة 2 ]من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية، ب�ساأن  GC/34؛ الفقرة 18 التي تن�س على اأن “	
حرية التعبري والراأي[ احلق يف الو�سول اإلى املعلومات التي حتتفظ بها الهيئات العامة. وت�سمل هذه املعلومات ال�سجالت التي حتتفظ 

بها الهيئة العامة، بغ�س النظر عن ال�سكل الذي يتم به تخزين املعلومات وم�سدرها وتاريخ االإنتاج “.
141  تو�سية من » اجلل�سة الثانية: احل�سول على التمويل من االأ�سخا�س الطبيعيني واالعتباريني، �سواء كان حمليًا خارجيًا اأو دوليًا 
» ل�سالح منظمة االأمن والتعاون يف اأوروبا / مكتب املوؤ�س�سات الدميقراطية وحقوق االإن�سان وجلنة البندقية، » مائدة ت�ساورية حول 

متويل اجلمعيات وا�ستقاللها وم�ساءلتها«، وار�سو 7-6 مايو 2014.
اأذربيجان )الطلب رقم 37083/03، حكم  	Tebieti وIsrafilov �سد  Mühafize	 Cemiyyeti ،142  املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان

�سادر يف 8 اأكتوبر 2009(، الفقرات 56-57.  
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اأن تتعار�س مع التمتع باحلق يف حرية تكوين اجلمعيات.143 واأخريًا، يجب اأن يكون القانون 
وا�سًحا ال �سيما يف تلك االأحكام التي متنح ال�سلطة التقديرية ل�سلطات الدولة.144 كما 
يجب اأن يكون دقيًقا وحمددًا، ويجب اعتماده من خالل عملية دميقراطية ت�سمن امل�ساركة 

ال�سعبية واملراجعة.145  

�ملبد�أ �لعا�رش: تنا�شب �لقيود

112.  يُعد التنا�سب مبداأ يتخلل كال من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية 
واالتفاقية االأوروبية حلماية حقوق االإن�سان، وله اأهمية خا�سة فيما يتعلق بتقييد احلقوق. 
وقد اأجنزت جلنة االأمم املتحدة حلقوق االإن�سان اأي�ًسا تقييما ل�رشعية القيود املفرو�سة على 
احلقوق التي ميكن عدم التقيد بها ا�ستنادًا اإلى مبداأ التنا�سب.146 اإن �سمان عدم جتاوز تدخل 
الدولة يف ممار�سة احلريات االأ�سا�سية حلدود ال�رشورة داخل املجتمع الدميقراطي يتطلب حتقيق 
توازن معقول بني جميع امل�سالح التعوي�سية والتاأكد من اأن ال�سبل التي يتم اختيارها هي 

اأقل الو�سائل تقييًدا خلدمة تلك امل�سالح. 

113.  يف املرحلة الت�رشيعية، ينبغي اأن يتم ذلك من خالل تقييم ما اإذا كان التدخل املخطط 
له يف ممار�سة احلق يف حرية تكوين اجلمعيات مربرًا يف املجتمع الدميقراطي، وما اإذا كان هو 
الو�سيلة االأقل تدخال من جميع الو�سائل املمكنة.147 وبذلك، يجب على الدولة اأن تتحمل 
عبء اإثبات اأن اأي قيود مفرو�سة ت�سعى نحو هدف م�رشوع ال ميكن حتقيقه من خالل اأي 

اإجراءات اأقل تدخالً.148 

اأو حلها. وذكرت  اإمكانية حظر اجلمعية  114.  وي�سبح مبداأ التنا�سب اأ�سا�سيًا عند تقييم 
املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان ِمرارًا اأن اأي حظر اأو حل جلمعية يجب دائًما اأن يكون مبثابة 
االأخري149 كما هو احلال عند م�ساركة اجلمعية يف �سلوك ي�سكل تهديًدا و�سيًكا  املالذ 
بالعنف اأو انتهاًكا خطريًا اآخر للقانون. عالوة على ذلك، ين�س مبداأ التنا�سب على اأن هذا 

احلظر اأو احلل ال ينبغي اأبًدا اأن يُ�ستخدم ملعاجلة خمالفات ب�سيطة. 

115.  يف املمار�سة العملية، يجب اأن ت�ستند جميع القيود اإلى الظروف اخلا�سة للو�سع وعدم 
تطبيق اأي قيود عامة. وهذا يعني، حتديدا، اأن الت�رشيعات ينبغي اأال ت�سمل االأحكام التي 
حتظر اأو حتل اجلمعيات �رشاحة ب�سبب فعل اأو تقاع�س معني، بغ�س النظر عن مالب�سات 

الق�سية. 
 CDL-AD)2011(035، ،»143  جلنة البندقية، » راأي حول توافق ت�رشيع املنظمات غري احلكومية يف اأذربيجان مع معايري حقوق االإن�سان

19 اأكتوبر 2011، الفقرة 85.
144  املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، Hasan وChausch �سد بلغاريا ]GC[ )الطلب رقم 30985/96، حكم �سادر يف 26 اأكتوبر 
2000(، الفقرة 84؛ واملحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، Aliyev واآخر �سد اأذربيجان )طلب رقم 28736/05، حكم �سادر يف 18 دي�سمرب 

2008(، الفقرة 35.
145  منظمة االأمن والتعاون يف اأوروبا، وثيقة اجتماع مو�سكو لعام 1991، الفقرة 18.1 التي تن�س على اأن » يتم �سياغة الت�رشيع 

واعتماده نتيجة لعملية مفتوحة تعك�س اإرادة ال�سعب اإما ب�سكل مبا�رش اأو من خالل ممثليهم املنتخبني.«
CCPR/C/،2011 146  جلنة االأمم املتحدة املعنية بحقوق االإن�سان، التعليق العام رقم 34 ب�ساأن حرية التعبري والراأي 12 �سبتمرب عام
GC/34، الفقرة 22، نقال عن جلنة االأمم املتحدة املعنية بحقوق االإن�سان، Velichkin�سد بيالرو�س، )وثيقة رقم 1022/2001، بتاريخ 

20 اأكتوبر 2005(.
147  املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، Sürek�سد تركيا ]رقم 1[ )الطلب رقم 26682/95، حكم �سادر يف 8 يوليو 1999(، الفقرة 
58؛ املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، Partisi	Refah )حزب الرفاه( واآخرون �سد تركيا ]GC[ )الطلبات رقم 41340/98 و41342/98 

و41343/98 و41344/98، احلكم ال�سادر بتاريخ 13 فرباير 2003(.
148  انظر منظمة االأمن والتعاون يف اأوروبا / مكتب املوؤ�س�سات الدميقراطية وحقوق االإن�سان وجلنة البندقية، املبادئ التوجيهية 
ب�ساأن تنظيم االأحزاب ال�سيا�سية )وار�سو: مكتب املوؤ�س�سات الدميقراطية وحقوق االإن�سان، 2011(، الفقرة 52، التي تن�س على اأنه 
»ينبغي النظر يف التنا�سب على اأ�سا�س عدد من العوامل مبا يف ذلك، طبيعة احلق املعني والغر�س من القيد املقرتح وطبيعته ومداه 
والعالقة )ال�سلة( بني طبيعة القيد والغر�س منه وما اإذا كانت هناك اأي تدابري اأقل تقييًدا متوفرة لتحقيق الغر�س املذكور يف �سوء 

احلقائق«.
149  املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، Partisi	Refah )حزب الرفاه( واآخرون �سد تركيا ]GC[ )الطلبات رقم 41340/98 و41342/98 
و41343/98 و41344/98، واحلكم ال�سادر بتاريخ 13 فرباير 2003(؛ وVona �سد املجر )الطلب رقم 35943/10، حكم �سادر يف 9 يوليو 

.)2013
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�ملبد�أ �حلادي ع�رش: �حلق يف �لنت�شاف �لفعال ب�شاأن �نتهاك �حلقوق

116.  ينبغي اأن يكون للجمعيات وموؤ�س�سيها واأع�سائها احلق يف االنت�ساف الفّعال فيما يتعلق 
بجميع بالقرارات التي توؤثر على حقوقهم االأ�سا�سية، وال �سيما تلك املتعلقة بحقوقهم يف 
حرية تكوين اجلمعيات والتعبري عن الراأي والتجمع. وهذا يعني منحهم احلق يف اال�ستئناف 
اأو اإعادة النظر اأمام حمكمة م�ستقلة وحمايدة للقرارات ال�سادرة عن ال�سلطات اأو التقاع�س 
من قبلها، وكذلك اأي متطلبات اأخرى من�سو�س عليها يف الت�رشيع، فيما يتعلق بت�سجيلهم 
اأو متطلبات امليثاق اأو االأن�سطة اأو احلظر واحلل اأو العقوبات. وعند اكت�ساف وقوع انتهاك، 
اإجراءات  اأن تكون  وينبغي  املنا�سب.150  الوقت  تعوي�س منا�سب وفعال يف  ينبغي تقدمي 
اال�ستئناف واإعادة النظر وا�سحة وتكلفتها ي�سرية، وينبغي اأن ي�سمل االنت�ساف التعوي�س 

عن اخل�سارة املعنوية اأو املالية.151

117.  يجب اأن تكون كافة اجلمعيات على قدم امل�ساواة اأمام حماكم نزيهة، ويف حال وقوع 
انتهاك مزعوم الأي حق من حقوقها، تتمتع اجلمعيات بحماية كاملة للحق يف جل�سة 
ا�ستماع عادلة وعامة. ويُعد هذا جانبًا اأ�سا�سيًا من حماية اجلمعيات من �سيطرة ال�سلطات 

التنفيذية اأو االإدارية بدون مربر.

118.  يجب كذلك اأن يتمتع موؤ�س�سو اجلمعيات واأع�ساوؤها وممثلوها باحلق يف حماكمة عادلة 
يف اأي اإجراءات ق�سائية يتخذونها اأو وتُتخذ �سدهم. لذلك، يف امل�سائل املتعلقة بالقيود 
املفرو�سة على اجلمعيات، يُعد احلق يف احل�سول على جل�سة ا�ستماع عادلة اأمام حمكمة 

م�ستقلة وحيادية مبوجب القانون �رشًطا اأ�سا�سيًا يجب اأن ت�سمنه القوانني. 

119.  يجب اأن ي�سمح للجمعيات التي ال تتوفر على ال�سخ�سية القانونية باأن ميثلها اأفراد 
معينون لديهم الكفاءة لتمثيل م�ساحلها. 

120.  وعادة ما ينبغي الأي ا�ستئناف اأو طعن يف قرار حظر اأو حل جمعية اأو تعليق اأن�سطتها 
اأن يُعطل موؤقتا اأثر ذلك القرار، ويعني هذا اأنه ال ينبغي اإنفاذ ذلك القرار حتى يتم البت يف 
اال�ستئناف اأو الطعن. وبهذه الطريقة ميكن تفادي اإحداث اأمر واقع، حيث اأن جتميد احل�سابات 
وتعليق االأن�سطة من �ساأنه اإبطال اجلمعية عمليًا قبل اال�ستماع اإلى الطعن. وال ينبغي 
اأن ينطبق ذلك على احلاالت التي يوجد بها دليل قوي اإلى حد كبري على جرمية ارتكبتها 

اجلمعية. 

121.  وينبغي اأن ت�ستفيد اجلمعيات اأي�ًسا من حماية املوؤ�س�سات غري الق�سائية، من قبيل 
اأجل  من  ال�سكاوى  اإجراءات  خالل  من  االإن�سان،  حقوق  ومفو�سي  املظامل  اأمناء  مكاتب 

الدفاع عن حقوقهم.152 

150  انظر منظمة االأمن والتعاون يف اأوروبا / مكتب املوؤ�س�سات الدميقراطية وحقوق االإن�سان وجلنة البندقية، املبادئ التوجيهية 
ب�ساأن تنظيم االأحزاب ال�سيا�سية )وار�سو: مكتب املوؤ�س�سات الدميقراطية وحقوق االإن�سان، 2011(، املبداأ 9: احلق يف االنت�ساف الفعال 

ب�ساأن انتهاك احلقوق.
151  نف�س املرجع ال�سابق. يف حالة االأحزاب ال�سيا�سية ويف �سوء دورها اخلا�س، تعني الفعالية اأن بع�س القرارات و�سبل االنت�ساف 
 / اأوروبا  يف  والتعاون  االأمن  منظمة  انظر  بعدها(؛  ولي�س  االنتخابات  قبل  املثال،  �سبيل  )على  �رشيعة  بطريقة  تقدم  اأن  ينبغي 
مكتب املوؤ�س�سات الدميقراطية وحقوق االإن�سان وجلنة البندقية، املبادئ التوجيهية ب�ساأن تنظيم االأحزاب ال�سيا�سية )وار�سو: مكتب 

املوؤ�س�سات الدميقراطية وحقوق االإن�سان، 2011(، املبداأ 9: احلق يف االنت�ساف الفعال ب�ساأن انتهاك احلقوق.
152  انظر مبادئ باري�س » مبادئ تكميلية تتعلق بو�سع اللجان ذات االخت�سا�س �سبه الق�سائي«، املالحظة العامة 2.10 بال�سيغة 

التي اأقرها مكتب جلنة التن�سيق الدولية يف اجتماعه الذي عقد يف جنيف يف 7-6 مايو 2013، واملتوافرة على املوقع التايل:
http://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/ICCAccreditation/Documents/Report%20May%202013-Consolidated-English.  

 pdf
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الق�سم الفرعي 2 - الإطار التنظيمي للجمعيات

امل�ساواة يف املعاملة وعدم التمييز

122.  يُعد املبداأ القائل باأن حقوق االإن�سان االأ�سا�سية تنطبق على جميع االأ�سخا�س داخل 
الوالية الق�سائية للدولة بدون متييز، �رشوريًا ل�سمان التمتع بهذه احلقوق وحمايتها على 
النحو الكامل. وقد ورد تعريف عدم التمييز يف املادتني 2 و26 من العهد الدويل اخلا�س 
االإن�سان  حقوق  حلماية  االأوروبية  االتفاقية  من   14 واملادة  وال�سيا�سية  املدنية  باحلقوق 
والربوتوكول 12 لها، وكذلك يف عدد من ال�سكوك العاملية واالإقليمية االأخرى، مبا يف 
ذلك اتفاقية االأمم املتحدة للق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة153 واملادة 1 
من االتفاقية االأمريكية حلقوق االإن�سان.154 ومع اأن املادة 14 من االتفاقية االأوروبية حلماية 
حقوق االإن�سان تُعرف التمييز على اأنه غري قانوين فقط فيما يتعلق بالتمتع بحق حممي 
مبوجب االتفاقية، ين�س الربوتوكول 12 لالتفاقية االأوروبية حلماية حقوق االإن�سان ب�سكل 

اأو�سع على اأن التمييز حمظور فيما يتعلق بالتمتع باأي حق ين�س عليه القانون.

123.  تعد املعاملة التف�سيلية متييزية اإذا كانت قائمة على ال�سمات ال�سخ�سية اأو الو�سع من 
قبيل ال�سن، امليالد، اللون، النوع، هوية النوع االجتماعي، الو�سع ال�سحي، الهجرة اأو و�سع 
االإقامة، اللغة، االأ�سل القومي، االأ�سل العرقي اأو االجتماعي، االإعاقة اجل�سدية اأو العقلية، 
الراأي ال�سيا�سي اأو اأي راأي اآخر ، امللكية، العرق، الدين اأو املعتقد اأو امليول اجلن�سي اأو اأي و�سع 
اآخر دون هدف ومربر منا�سب. وتعد املعاملة التف�سيلية اأي�ًسا متييزية اإذا مل يكن لها هدف 
م�رشوع تقره املعايري الدولية اأو اإذا مل تكن هنالك عالقة معقولة من التنا�سب بني الو�سائل 
امل�ستخدمة والهدف املطلوب حتقيقه.155 ويحظر مبداأ عدم التمييز كال من التمييز املبا�رش 
وغري املبا�رش. وي�سري التمييز املبا�رش اإلى القوانني اأو اللوائح التي توؤدي اإلى عدم امل�ساواة، بينما 
ي�سمل التمييز غري املبا�رش القوانني اأو اللوائح التي توؤدي اإلى عدم امل�ساواة يف املعاملة عند 

و�سعها مو�سع التنفيذ على الرغم من اأنها بديهيًا غري متييزية. 

124.  يجب اأن يتمتع اجلميع باحلق يف حرية تكوين اجلمعيات على قدم امل�ساواة. وعلى وجه 
اخل�سو�س، يجب اأن يكون جميع االأ�سخا�س واجلماعات الذين يرغبون يف تاأ�سي�س جمعية 

قادرين على القيام بذلك على اأ�سا�س امل�ساواة يف املعاملة اأمام القانون. 

http://www.ohchr.org/EN/Professi -< 153  اتفاقية االأمم املتحدة للق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة، املادة 7،  
nalInterest/Pages/CEDAW.aspx<، التي تن�س على اأن “تتخذ الدول االأطراف جميع التدابري املنا�سبة للق�ساء على التمييز �سد 
املراأة يف احلياة ال�سيا�سية والعامة للبلد، وب�سكل خا�س تكفل للمراأة، على قدم امل�ساواة مع الرجل، احلق يف ]...[ )ج( امل�ساركة يف 

املنظمات غري احلكومية واجلمعيات املعنية باحلياة العامة وال�سيا�سية للبلد.”.
154  االتفاقية االأمريكية حلقوق االإن�سان، املادة 1، »االلتزام باحرتام احلقوق«، ون�سها: »)1( تتعهد الدول االأطراف يف هذه االتفاقية 
باحرتام احلقوق واحلريات املعرتف بها يف االتفاقية، وباأن ت�سمن جلميع االأ�سخا�س اخلا�سعني لواليتها املمار�سة احلرة والكاملة لتلك 
احلقوق واحلريات دون اأي متييز ب�سبب العرق اأو اللون اأو اجلن�س اأو اللغة اأو الدين اأو الراأي ال�سيا�سي اأو غري ال�سيا�سي اأو االأ�سل القومي 
اأو االجتماعي اأو الو�سع االقت�سادي اأو املولد اأو اأي و�سع اجتماعي اآخر. 2. الأغرا�س هذه االتفاقية، م�سطلح » ال�سخ�س » يعني كل 

اإن�سان.
155  املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، Genderdoc-M �سد مولدوفا )الطلب رقم 9106/06، احلكم ال�سادر يف 12 يونيه 2012(، 

الفقرة 50.
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�لقانون رقم 8788 ب�شاأن �ملنظمات غري �لربحية بجمهورية �ألبانيا )2001(

املادة 4
لكل �سخ�س طبيعي اأو اعتباري، حملي اأو اأجنبي، احلق يف تاأ�سي�س منظمة 
غري هادفة للربح اأو يف االنتماء لها كع�سو اأو امل�ساركة يف اأجهزة اإدارتها اأو اأن 

يكون اأحد املوظفني االإداريني لهذه املنظمة.

اأال  ال�سلطات  يتعني على  احلق،  بهذا  تتعلق  التي  اللوائح  اإدخال  ذلك، عند  125.  بناء على 
اأو نوع من اجلمعيات ب�سكل خمتلف دون تقدمي مربرات  اأو جماعة  اأي فرد  تتعامل مع 
اأو اجلماعات  وجيهة. وبالتايل، يجب اأن تكون اأي قيود مفرو�سة على بع�س االأ�سخا�س 

ب�ساأن ت�سكيل اجلمعيات م�سممة ب�سكل �سيق النطاق.156 

126.  عالوة على ذلك، يجب على �سلطات الدولة اأن تعامل اجلمعيات على قدم امل�ساواة فيما 
يتعلق باللوائح التي تخ�س اإن�سائها وت�سجيلها )حيثما ينطبق ذلك( واأن�سطتها. ومع 
ذلك، يجوز تربير بع�س االختالفات يف معاملة اجلمعيات –	مثل منح االإعفاءات ال�رشيبية 
اجتماعية  احتياجات  تلبي  التي  باجلمعيات  يتعلق  فيما  	– الدعم  اأ�سكال  من  وغريها 
الت�رشد.  معاجلة  اأو  التعليم  توفري  اأو  والرجل  املراأة  بني  امل�ساواة  تعزيز  قبيل  من  معينة 
وميكن اأن ينطبق ذلك اأي�ًسا على اجلمعيات التي ت�سطلع بدور خا�س يف تاأمني احلقوق 
الدينية(  املنظمات  حالة  )يف  املعتقد  اأو  الدين  حرية  احلق يف  مثل  االأخرى  االأ�سا�سية 
اأو احلق يف الرت�سح للمنا�سب والتناف�س يف االنتخابات )يف حالة االأحزاب ال�سيا�سية(. 
وقد ي�سمل ذلك اأي�ًسا اتخاذ تدابري اإيجابية لتلبية االحتياجات والتغلب على التحديات 
اخلا�سة التي تواجه االأ�سخا�س اأو الفئات املحرومة اأو امل�ست�سعفة157 وخا�سة اأولئك الذين 

يتعر�سون للتمييز متعدد اجلوانب.158

156  املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان،Ždanoka �سد التفيا )الطلب رقم 58278/00، حكم �سادر يف 16 يوليو 2004(.
157  جلنة االأمم املتحدة حلقوق االإن�سان، التعليق العام رقم 25: املادة 25 )امل�ساركة يف ال�سوؤون العامة واحلق يف الت�سويت(، 12 
يوليو CCPR/C/21/Rev.1/Add.7 ،1996، الفقرة 12. انظر اأي�ًسا املقرر اخلا�س لالأمم املتحدة املعني باحلق يف حرية التجمع ال�سلمي 
التجمع  حرية  باحلق يف  اخلا�سة  )التهديدات  املتحدة  لالأمم  التابع  االإن�سان  حقوق  اإلى جمل�س  املرفوع  التقرير  اجلمعيات،  وتكوين 
ال�سلمي وتكوين اجلمعيات للمجموعات االأكرث عر�سة للخطر(، وثيقة االأمم املتحدة A/HRC/26/29، 14 اأبريل 2014، الفقرة فقرة 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session26/Documents/A_HRC_26_29_<   ،56

ENG.DOC<. فيما يتعلق على �سبيل املثال بالعمال املهاجرين، انظر جلنة العمال املهاجرين، تعليق عام رقم 1 حول العمال املحليني 
املهاجرين، CMW/C/GC/1، 23 فرباير 2011: “37. يجب التعامل مع احلقوق اخلا�سة بخدم املنازل املهاجرين من خالل االإطار االأ�سمل 
املنازل يجب تنظيمها ب�سورة مالئمة من خالل  اأن اخلدمة يف  اللجنة  ال�ساأن، ترى  املنازل. ويف هذا  املتعلق بالعمل املالئم لعمال 
ت�رشيعات وطنية ل�سمان متتع اخلدم بنف�س م�ستوى احلماية املخولة للعمال االآخرين. 38. بناًء عليه، فاإن نقاط حماية العمال يف 
القانون الوطني يجب اأن متتد لت�سمل اخلدم ل�سمان توفري حماية مت�ساوية مبوجب القانون، مبا يت�سمن اأحكام تتعلق باحلد االأدنى 
لالأجور، و�ساعات العمل، واأيام الراحة، وحرية تكوين اجلمعيات... ويف هذا ال�سدد، البد للخدم يف املنازل اأن يتمتعوا مبعاملة ال تقل 
يف مالءمتها عن تلك التي تطبق على رعايا الدولة التي يعملون بها )املادة 25( ]…[ 47. يتم ت�سجيع الدول االأع�ساء على توفري 
معلومات للخدم املهاجرين تتعلق باجلمعيات ذات ال�سلة التي ميكنها تقدمي امل�ساعدة يف الدولة/املدينة االأم اأو التي يعمل بها”	انظر 
 CMW/C/GC/2، ،اأي�ًسا جلنة العمال املهاجرين، تعليق عام رقم 2 حول حقوق العمال املهاجرين يف مواقف غري معتادة واأفراد اأ�رشهم
28 اأغ�سط�س 2013: “65. ]…[ ويجب على الدول االأع�ساء اأن ت�سمن هذه احلقوق مبا يف ذلك احلق يف التفاو�س اجلماعي، وت�سجيع 
التنظيم الذاتي بني العمال املهاجرين، بغ�س النظر عن و�سع هجرتهم، وتقدمي معلومات لهم تتعلق باجلمعيات ذات ال�سلة التي 

ميكنها اأن توفر امل�ساعدة لهم”.
اأن هناك حاالت متعددة من  القول  “ميكن  البنود كما يلي:   CM/Rec)2010(5 158  ت�رشح املذكرة التو�سيحية اخلا�سة بالتو�سية 
التمييز حتدث عندما يعاين ال�سخ�س من التمييز من خالل تعر�سه حلالتني خمتلفتني من اأ�سباب التمييز املحمي، اأو ب�سبب مزيج 
من اثنني من هذه االأ�سباب على االأقل. وي�سار للموقف االأخري على اأنه متييز متعدد اجلوانب”. انظر على �سبيل املثال اللجنة املعنية 
اخلا�سة  االإن�سان  �سنا وحماية حقوق  االأكرب  الن�ساء  27 حول  رقم  تو�سية عامة  املراأة،  التمييز �سد  اأ�سكال  بالق�ساء على جميع 
بهم،CEDAW/C/GC/27، 16 دي�سمرب 2010، الفقرة 17، التي تن�س على اأن “الن�ساء االأكرب �سنًا غالبا ما يتم التمييز �سدهم من 
خالل فر�س قيود تعوقهم عن امل�ساركة يف العمليات ال�سيا�سية واتخاذ القرار. فعلى �سبيل املثال، ]…[ يف بع�س الدول، ال يُ�سمح 
للن�ساء االأكرب �سنا بت�سكيل اجلمعيات اأو اأي جماعات غري حكومية امل�ساركة فيها لعمل حمالت من اأجل حقوقهن”؛ جلنة حقوق 

الطفل، تعليق عام رقم 9: حقوق االأطفال ذوي االإعاقة،CRC/C/GC/9، الفقرة رقم 34.
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تقرير منظمة �لأمن و�لتعاون يف �أوروبا ب�شاأن �ملد�فعني عن حقوق �لإن�شان يف منطقة 
�ملنظمة: �لتحديات و�ملمار�شات �جليدة )2008(1 

]...[
الدولة وفقا لربوتوكوالت  اأن حت�سل على دعم  الربتغال[  ]يف  املهاجرين  يحق جلمعيات 
التعاون القائم مع مكتب املفو�س ال�سامي للهجرة واحلوار بني الثقافات. هذه الربوتوكوالت 
مربمة ح�سب الطلب وت�سمل متويل االأن�سطة التي اأعدتها اجلمعية املتقدمة بالطلب 
)حتى 70 يف املائة من املبلغ االإجمايل(. ومُينح الدعم اأي�ًسا من خالل االأن�سطة التي تهدف 
اإلى حت�سني مهارات اأع�ساء هذه اجلمعيات، مبا يف ذلك �سناع القرار والعاملني واملتطوعني 
)حتديًدا الدورات التدريبية ومتابعة تنفيذ امل�رشوع(. وعالوة على ذلك، ميكن تزويد اجلمعيات 
بالدعم الفني وحتديًدا امل�سورة القانونية اأو اأنوع اأخرى من اال�ست�سارة وتوفري الوثائق ومواد 

اأخرى. 
 

ويُقدم دعم مماثل اإلى اجلمعيات الن�سائية )عن طريق جلنة املواطنة وامل�ساواة بني اجلن�سني( 
واإلى جمعيات ال�سباب )عن طريق املعهد الربتغايل لل�سباب( واإلى جمعيات املعاقني )عن 

طريق املعهد الوطني الإعادة التاأهيل(.
]...[

127.  يف الوقت نف�سه، فاإن امل�ساواة يف املعاملة بني اجلمعيات تعني اأنه يجب عدم التعامل 
والتعبري  الراأي  حرية  يف  حقوقها  مبمار�سة  يتعلق  فيما  بطريقة خمتلفة  اجلمعيات  مع 
والتجمع وتكوين اجلمعيات على اأ�سا�س اأهدافها. واجلدير بالذكر اأنه ينبغي عدم التعامل مع 
اجلمعيات ب�سكل خمتلف الأ�سباب من قبيل نقل املعلومات اأو االأفكار التي تعار�س النظام 
اأو تعزيز  اأو الت�رشيع159 بهدف الدفاع عن حقوق االإن�سان  اأو تدعو لتغيري الد�ستور  القائم 
وحماية حقوق االأ�سخا�س املنتمني اإلى اأقليات قومية اأو عرقية اأو دينية اأو لغوية واالأقليات 

االأخرى اأو اجلماعات.160

اأو  يكونون جمعية  الذين  اأولئك  اجلمعيات  تكوين  احلق يف حرية  يخول  عام،  ب�سكل    .128
الذين ينتمون اإلى اإحدى اجلمعيات اختيار من ي�سكلون اجلمعية معهم اأو من يح�سلون 
على الع�سوية. ومع ذلك، فاإن هذا اجلانب من احلق يف تكوين اجلمعيات ُعر�سة اأي�ًسا حلظر 
التمييز، بحيث يجب اأن تكون هناك مربرات منا�سبة ومو�سوعية الأي معاملة تف�سيلية 
لالأ�سخا�س فيما يتعلق بت�سكيل جمعية اأو ع�سوية جمعية تقوم على ال�سمة ال�سخ�سية 
اأو الو�سع.161 وبالتايل يجب اأن يوؤكد الت�رشيع على عدم منع اأي �سخ�س دون مربر من اأن 

ي�سبح اأو يظل ع�سًوا يف اإحدى اجلمعيات.

129.  ومع ذلك، ينبغي اأي�ًسا حماية حق اجلمعية يف حتديد ع�سويتها.162 وكما ذكرت املحكمة 
االأوروبية حلقوق االإن�سان »حيث اإنه يتولى ت�سكيل اجلمعيات اأ�سخا�س يعتزمون ال�سعي وراء 
حتقيق اأهداف م�سرتكة من خالل تبني قيم اأو مثل حمددة، فاإن ذلك يتعار�س مع فعالية 
3 فرباير  31276/05، احلكم ال�سادر يف  الربتغال )الطلب رقم  	Waves �سد  on	 Women  ، 159  املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان 

 .)2009
يوليو   10 ال�سادر يف  26695/95، احلكم  رقم  )الطلب  اليونان  واآخرون �سد   Sidiropoulos 160  املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، 
1998(، الفقرتان 45-44. املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، Genderdoc-M �سد مولدوفا )الطلب رقم 9106/06، احلكم ال�سادر 
يف 12 يونيه 2012(، الفقرات 55-53. املقرر اخلا�س لالأمم املتحدة املعني باحلق يف حرية التجمع ال�سلمي وتكوين اجلمعيات، التقرير 
اجلمعيات  وتكوين  ال�سلمي  التجمع  باحلق يف حرية  اخلا�سة  )التهديدات  املتحدة  لالأمم  التابع  االإن�سان  اإلى جمل�س حقوق  املرفوع 
http://www.ohchr.org/< ،64 اأبريل 2014، الفقرة A/HRC/26/29، 14 للمجموعات االأكرث عر�سة للخطر(، وثيقة االأمم املتحدة

.>EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session26/Documents/A_HRC_26_29_ENG.DOC
انظر، املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، Willis �سد اململكة املتحدة )الطلب رقم 36042/97، احلكم ال�سادر يف 11     161

يونيه 2002(، الفقرة 48.
162  يف حالة النقابات العمالية، انظر املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، رابطة مهند�سي القاطرات ورجال االإطفاء �سد اململكة 

املتحدة، الطلب رقم 11002/05، 27 فرباير 2007، الفقرة 39.
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احلرية املعر�سة للمخاطر اإذا مل يكن هناك رقابة على ع�سويتهم«.163 وعلى هذا النحو، 
ميكن للجمعية اأن تعتمد متطلبات معينة الأع�سائها �رشيطة اأن تكون هذه املتطلبات 
املتطلبات -  يلبون هذه  الذين ال  واأن يكون لالأ�سخا�س  اأ�سا�س مو�سوعي ومنطقي  لها 
وبالتايل ال ميكنهم اأن يكونوا اأع�ساء باجلمعية - احلق يف اإن�ساء اأو االن�سمام اإلى جمعية 
اأخرى من اختيارهم. وميكن للهدف امل�سرتك الذي تتاأ�س�س من اأجله اجلمعية اأن يربر معايري 
الع�سوية التي قد تكون متييزية يف حاالت اأخرى �رشيطة اأن يكون لهذه املعايري مربر منا�سب 

ومو�سوعي.

130.  عند تقييم ما اإذا كان هذا املربر موجودا، يجب اأن يكون حق اجلمعية يف اختيار اأع�سائها 
متوازنًا على نحو كاف مع حق ال�سخ�س يف االن�سمام اإلى اجلمعية املعنية اأو البقاء كع�سو 
بها.164 ا�ستخدمت املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان معايري حمددة لتحقيق هذا التوازن 
ب�ساأن م�ساألة الع�سوية وال�سيما يف حالة النقابات العمالية مثل: )1( الهدف والغر�س 
امل�سرتك الذي يتم تاأ�سي�س اأي جمعية من اأجله، )2( اأ�سباب رف�س االن�سمام اأو قرار طرد 
اأي ع�سو، )3( ما اإذا كان عدم االن�سمام لع�سوية جمعية ما يوؤدي اإلى تعر�س ال�سخ�س 
املعني ملتاعب حمددة، )4( ما اإذا كان قرار اجلمعية ي�سدر وفقا لقواعدها وما اإذا كان هناك 
اأي �سلوك م�سيء اأو غري مالئم من جانب اجلمعية، )5( ما اإذا كانت اجلمعية ت�سطلع باأداء 
اأي واجب اأو دور يتم منحه لها و/اأو كانت ت�ستفيد من التمويل العام، والذي ميكن اأن يتطلب 

منها قبول االأع�ساء اأو االحتفاظ بع�سويتهم للوفاء ببع�س االأغرا�س االأو�سع نطاًقا.165

131.  لذلك، فاإن مطالبة اأع�ساء جمعية دينية باالنتماء اإلى الدين املعني �سيكون بالتاأكيد 
اأمرًا مقبوالً.166 ويف الوقت نف�سه، من ال�سعب تربير اأن جتعل جمعية ما ع�سويتها قا�رشة 
على العاملني يف موؤ�س�سة اأو �سناعة معينة على الرجال فقط اأو الن�ساء فقط. وعند 
تطبيق التمييز املعني ب�سكل واقعي على اأ�س�س مثل اللون اأو االأ�سل العرقي اأو يف املجال 
اخلا�س حلياة الفرد - على �سبيل املثال، حيث يوجد اختالف يف املعاملة على اأ�سا�س اجلن�س اأو 
امليول اجلن�سي –	فاإنه يتعني تقدمي »اأ�سباب مقنعة« لتربير هذا االإجراء.167 وقد تربر اجلمعيات 
ا�ستخدام معايري ع�سوية تقييدية يف بع�س احلاالت التي يكون هدف اجلمعية فيها هو 
اإعادة معاجلة حاالت حمددة من  اأو ال�سعي نحو  معاجلة التمييز الذي يواجهه اأع�سائها 
االإق�ساء التاريخي والقمع من جانب االأغلبية، على �سبيل املثال، لفئات ال�سكان االأ�سليني 
املعر�سني للخطر اأو الفئات املهم�سة. ومع ذلك، يجب، يف جميع احلاالت، حظر اأي متييز 

الأ�سباب ال عالقة لها باأغرا�س اجلمعية. 

163  املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، رابطة مهند�سي القاطرات ورجال االإطفاء �سد اململكة املتحدة، الطلب رقم 11002/05، 
27 فرباير 2007، الفقرة 39.

مهند�سي  رابطة  االإن�سان،  حلقوق  االأوروبية  املحكمة  العمالية،  النقابات  يف  الع�سوية  حالة  يف  املثال،  انظر، على �سبيل    164
القاطرات ورجال االإطفاء �سد اململكة املتحدة، )الطلب رقم 11002/05(، 27 فرباير 2007، الفقرة 50.

165  املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، رابطة مهند�سي القاطرات ورجال االإطفاء �سد اململكة املتحدة، )الطلب رقم 11002/05، 
احلكم ال�سادر يف 27 فرباير 2007(، الفقرات 50-52.

رقم  )الطلب  املتحدة  اململكة  �سد  االإطفاء  ورجال  القاطرات  مهند�سي  رابطة  االإن�سان،  حلقوق  االأوروبية  املحكمة  انظر    166
11002/05، حكم �سادر يف 27 فرباير 2007(، الفقرة 39، والتي تن�س على اأنه »ال خالف على اأن الهيئات الدينية واالأحزاب ال�سيا�سية 

ميكنها تنظيم ع�سويتها لتت�سمن من يوؤمنون مبعتقداتها ومثلها«.
 StaatkundigGereformeerdePartij ،167  انظر على �سبيل املثال )التمييز على اأ�سا�س اجلن�س(، املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان
Ge 58369/10، قرار �سادر يف 10 يوليو 2012(، الفقرة 73. انظر اأي�ًسا املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، -  �سد هولندا )الطلب رقم

derdoc-M �سد مولدوفا )الطلب رقم 9106/06، احلكم ال�سادر يف 12 يونيو 2012(، الفقرة 50.
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�لقانون �لفنلندي للجمعيات )26 مايو 1989(

الق�سم 12 
يجب على ال�سخ�س الذي يرغب يف االن�سمام اإلى جمعية اإبالغ اجلمعية بنيته هذه. 
وتتخذ اللجنة التنفيذية القرارات املتعلقة بقبول االأع�ساء، ما مل تن�س القواعد على 

خالف ذلك.
الق�سم 13

يحق للع�سو اأن ي�ستقيل من جمعية يف اأي وقت عن طريق اإبالغ اللجنة التنفيذية اأو 
رئي�سها بذلك خطيًا. ويجوز للع�سو اأن ي�ستقيل اأي�ًسا من خالل تقدمي اإ�سعار بذلك يف 
اجتماع للجمعية الإدراجه يف حم�رش االجتماع. كما يجوز و�سع حكم بالقواعد ين�س 
على اأن اال�ستقالة لن تدخل حيز التنفيذ اإال بعد مرور فرتة زمنية حمددة من تقدمي اإ�سعار 

اال�ستقالة. وقد ال تتجاوز هذه الفرتة الزمنية �سنة واحدة.
الق�سم 14

يجوز للجمعية اأن تف�سل ع�سوا ما على اأ�سا�س ن�س القواعد. ومع ذلك، للجمعية احلق 
دائما يف ف�سل الع�سو الذي: 

1. اأخفق يف الوفاء بااللتزامات التي تعهد بها عند االن�سمام اإلى اجلمعية؛ اأو 
2. اأ�رش باجلمعية ب�سكل كبري من خالل عمله داخل اأو خارج اجلمعية؛ اأو 

3. مل يعد يلبي �رشوط الع�سوية املن�سو�س عليها يف القانون اأو يف قواعد اجلمعية.

�مل�شاو�ة بني �جلن�شني وعدم �لتمييز على �أ�شا�س �لنوع و�مليول �جلن�شي وهوية �لنوع �لجتماعي

132.  باالإ�سافة اإلى ال�سمانات العامة املتعلقة بامل�ساواة وعدم التمييز، تتطلب عدد من 
ال�سكوك الدولية اتخاذ تدابري اإيجابية ل�سمان امل�ساواة يف التمتع/ممار�سة جميع احلقوق، مبا 
يف ذلك احلق يف حرية تكوين اجلمعيات، بغ�س النظر عن النوع اأو امليول اجلن�سية.168 ولذلك، 
ينبغي على الدول اأال ت�سمن فقط اأن يتمكن اأي �سخ�س من اأن يكون موؤ�س�س جلمعيات 
و/اأو ع�سو فيها بغ�س النظر عن اجلن�س وامليول اجلن�سي، ولكن ينبغي عليها اأي�ًسا تي�سري 
ممار�سة احلق يف حرية تكوين اجلمعيات ملجموعات خمتلفة من االأ�سخا�س من خالل خلق 

بيئة مواتية لهم. 

133.  وعالوة على ذلك، تو�سح املادة 4 من اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد 
ال تعترب  املراأة اأن التدابري اخلا�سة التي تتخذها الدول ل�سمان الت�ساوي الفعلي للمراأة “	
متييزا ... ولكن يجب اأال ت�ستلزم باأي حال كنتيجة لها االإبقاء على معايري غري متكافئة اأو 
منف�سلة”. ولذلك، يف�سل ا�ستحداث احلوافز، مثل احلوافز املالية، يف الت�رشيع املطبق على 

تلك اجلمعيات التي تطبق �سيا�سات تعزز امل�ساواة بني الرجل واملراأة.169
التدابري  الدول »جميع  باأن تتخذ  املراأة  التمييز �سد  اأ�سكال  168  وتق�سي املادة 3 من اتفاقية االأمم املتحدة للق�ساء على جميع 
املنا�سبة، مبا يف ذلك الت�رشيعية منها، ل�سمان التطور الكامل للمراأة والنهو�س بها، لكي تكفل لها ممار�سة حقوق االإن�سان واحلريات 
االأ�سا�سية والتمتع بها على اأ�سا�س امل�ساواة مع الرجل ». وتن�س املادة 7 من اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة 
على اأنه »تتخذ الدول االأطراف جميع التدابري املنا�سبة للق�ساء على التمييز �سد املراأة يف احلياة ال�سيا�سية والعامة للبلد، وبوجه 

خا�س تكفل للمراأة، على قدم امل�ساواة مع الرجل، احلق يف: ]...[
بيجني،  عمل  منهاج  ومن خالل  للبلد”.  وال�سيا�سية  العامة  باحلياة  املعنية  واجلمعيات  احلكومية  غري  املنظمات  امل�ساركة يف  )ج( 
اأي�ًسا خ�سي�سا بحماية وتعزيز احلقوق املت�ساوية للمراأة والرجل يف حرية تكوين اجلمعيات، مبا يف ذلك الع�سوية  تلتزم احلكومات 
يف االأحزاب ال�سيا�سية والنقابات العمالية واملنظمات املهنية واالجتماعية االأخرى، وكذلك باأن “تتبنى �سيا�سات تخلق بيئة مواتية 
ملجموعات امل�ساعدة الذاتية الن�سائية ومنظمات العمال والتعاونيات من خالل اأ�سكال غري تقليدية من الدعم واالعرتاف باحلق يف 
حرية تكوين اجلمعيات واحلق يف التنظيم”	)منهاج عمل بيجني، الف�سل االأول من تقرير املوؤمتر العاملي الرابع املعني باملراأة، بيجني، 4-15 
االأهداف   ،>http://www.un.org/esa/gopher-data/conf/fwcw/off/a--20.en<  1 وامللحق   A/CONF.177/20  ،1995 �سبتمرب 
اال�سرتاتيجيةI.2و)ج.1(.. انظر اأي�ًسا جلنة االأمم املتحدة املعنية بالق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة، تو�سية عامة رقم 23: 
احلياة ال�سيا�سية والعامة، التي مت اإقرارها يف الدورة ال�ساد�سة ع�رشة للجنة املعنية بالق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة، 

).A/52/38يف عام 1997 )الواردة يف الوثيقة
169  يف حالة االأحزاب ال�سيا�سية، انظر منظمة االأمن والتعاون يف اأوروبا / مكتب املوؤ�س�سات الدميقراطية وحقوق االإن�سان وجلنة 
 ،)2011 االإن�سان،  وحقوق  الدميقراطية  املوؤ�س�سات  مكتب  )وار�سو:  ال�سيا�سية  االأحزاب  تنظيم  ب�ساأن  التوجيهية  املبادئ  البندقية، 

الفقرات 99-105.
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134.  باالإ�سافة اإلى ذلك، جتدر االإ�سارة اإلى اأنه يف ال�سوابق الق�سائية للمحكمة االأوروبية 
حلقوق االإن�سان اعتربت املحكمة اأن “النهو�س بامل�ساواة بني اجلن�سني يُعد اليوم هدفا رئي�سيا 
يف الدول االأع�ساء يف جمل�س اأوروبا. ويعني هذا اأنه يتعني تقدمي اأ�سباب مقنعة جدا قبل اأن 
ميكن اعتبار الفرق يف املعاملة على اأ�سا�س اجلن�س متفقا مع اأحكام االتفاقية. ]...[ وعالوة 
االأع�ساء يف  الدول  بامل�ساواة بني اجلن�سني يف  النهو�س  اأن  راأت املحكمة  على ذلك، فقد 
جمل�س اأوروبا هذه االأيام مينع الدولة من تقدمي الدعم لالآراء التي تنظر اإلى دور الرجل كدور 

اأ�سا�سي ودور املراأة كدور ثانوي”.170

135.  وفيما يتعلق بالنقابات العمالية، اأكدت جلنة االأمم املتحدة املعنية باحلقوق االقت�سادية 
واالجتماعية والثقافية على اأهمية �سمان حق عمال املنازل واملراأة الريفية والن�ساء العامالت 
اإن�ساء نقابات  يف ال�سناعات التي يهيمن عليها الذكور والن�ساء العامالت يف املنزل يف 
واالن�سمام اإليها.171 وقد اأعربت اللجنة املعنية بالق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد 

املراأة عن راأي مماثل فيما يتعلق بالعمال من الن�ساء172 والعمال املهاجرين من الن�ساء.173 

136.  تبني اأن التمييز على اأ�سا�س امليول اجلن�سي يتعار�س مع العهد الدويل اخلا�س باحلقوق 
املدنية وال�سيا�سية174 واالتفاقية االأمريكية حلقوق االإن�سان175 واالتفاقية االأوروبية حلماية 
حقوق االإن�سان176. وباالإ�سافة اإلى ذلك، حتظر املادة 21 )2( من ميثاق االحتاد االأوروبي للحقوق 

االأ�سا�سية التمييز على اأ�سا�س امليول اجلن�سي.177 

170  املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، StaatkundigGereformeerdePartij �سد هولندا )الطلب رقم 58369/10، قرار �سادر يف 10 
يوليو 2012(، الفقرة 73.

171  جلنة احلقوق االجتماعية والثقافية التابعة لالأمم املتحدة، تعليق عام رقم 16: )الدورة الرابعة والثالثون، 2005(: املادة 3: امل�ساواة 
بني الرجال والن�ساء يف حق التمتع بجميع احلقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية،E/C.12/2005/4:“25. تقت�سي املادة 8 الفقرة 
1 )اأ( من العهد باأن تكفل الدول االأطراف حق كل �سخ�س يف تكوين النقابات واالن�سمام اإليها باختياره. وتق�سي املادة 3، عالقة باملادة 
8، بال�سماح للرجال والن�ساء بتنظيم احتادات العمال التي تعالج اهتماماتهم اخلا�سة واالن�سمام اإليها. ويف هذا ال�سدد، ينبغي اإيالء 
اهتمام خا�س خلدم املنازل والن�ساء الريفيات والن�ساء الالتي يعملن يف ال�سناعات التي ت�سيطر عليها الن�ساء وربات البيوت، اللواتي 

غالبا ما يحرمن من هذا احلق “.
172  اللجنة املعنية باتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة، املالحظات اخلتامية على التقرير االأويل لدولة االإمارات 
العربية املتحدة، CEDAW/C/ARE/CO/1، 5 فرباير 2010، الفقرتان 37-36، تن�سان على: “36. بينما تالحظ اللجنة بارتياح ت�سديق 
الدولة الطرف على عدة اتفاقيات ملنظمة العمل الدولية تتعلق بامل�ساواة وزيادة م�ساركة املراأة يف قوة العمل ودعم الدولة الطرف 
ب�ساأن زيادة عدد الن�ساء العامالت يف القطاع العام، تاأ�سف اللجنة لقيام الدولة الطرف بحظر ت�سكيل جمعيات خريية للموظفني 
]...[ 37. ]...[ وحتث اللجنة الدولة الطرف على اأن تكفل جلميع العمال، وخا�سة االإناث منهم، املبداأ االأ�سا�سي حلرية تكوين اجلمعيات 
وتوفر لهم امل�ساواة يف االأجر عن العمل ذي القيمة املت�ساوية، وتو�سي اللجنة باأن ت�سبح الدولة الطرف طرفا يف اتفاقيتي منظمة 

العمل الدولية رقمي 87 و98 “.
املهاجرات،  العامالت  حول   26 رقم  عامة  تو�سية  املراأة،  �سد  التمييز  اأ�سكال  جميع  173  اللجنة املعنية باتفاقية الق�ساء على 
CEDAW/C/2009/WP.1/R، 5 دي�سمرب 2008، الفقرة 26: “ينبغي اأن تتخذ الدول االأطراف يف البلدان التي تعمل فيها الن�ساء 
املهاجرات جميع التدابري املنا�سبة ل�سمان عدم التمييز، وامل�ساواة يف احلقوق بني العامالت املهاجرات، مبا يف ذلك يف جمتمعاتهم 
املحلية. وقد ت�سمل التدابري املطلوبة، على �سبيل املثال ولي�س احل�رش، ما يلي: ... )ب( احلماية القانونية حلقوق العامالت املهاجرات: 
وينبغي على الدول االأطراف �سمان توفري القانون الد�ستوري واملدين وقوانني العمل للعامالت املهاجرات نف�س احلقوق واحلماية التي 

ت�سمل جميع العمال يف البالد، مبا يف ذلك احلق يف التنظيم واحلرية النقابية”.
1994(، الفقرة  31 مار�س   ،488/1992 اأ�سرتاليا )وثيقة رقم  174  انظر جلنة االأمم املتحدة املعنية بحقوق االإن�سان، Gauthier �سد 
http://www.ohchr.org/documents/publications/sdecisionsvol5en.pdf< ،8.7<، حيث ذكرت اللجنة اأنه “�سعت الدولة الطرف 
للح�سول على توجيهات اللجنة ب�ساأن ما اإذا كان ميكن اعتبار امليل اجلن�سي “و�سع اآخر”	حتقيقا الأغرا�س املادة 26. وميكن اأن تن�ساأ نف�س 
الق�سية مبوجب الفقرة 1 من املادة 2 من العهد. ومع ذلك، تقيد اللجنة نف�سها يف االإ�سارة اإلى اأنها ترى �رشورة اأن توؤخذ االإ�سارة اإلى 

“اجلن�س”	يف املادة 2، الفقرة 1 واملادة 26 على اأنها ت�سمل امليل اجلن�سي”.
175  حمكمة البلدان االأمريكية حلقوق االإن�سان، Riffo	Atala وبناته �سد �سيلي )ال�سل�سلة “ج”	رقم 242، احلكم ال�سادر يف 24 فرباير 

2012(، الذي راأى اأن حرمان االأم من ح�سانة طفلها ب�سبب ميولها اجلن�سي ينتهك �سمان احلماية املت�ساوية الوارد يف املادة 24.
176  املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، »�س« واآخرون �سد النم�سا )الطلب رقم 19010/07، احلكم ال�سادر يف 19 فرباير 2013(، الفقرة 
99. انظر اأي�ًسا املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، Alekseyev �سد رو�سيا )الطلبات رقم 4916/07 و25924/08 و14599/09، احلكم 
ال�سادر يف 21 اأكتوبر 2010(، الفقرة 108، التي تن�س على اأن »حيثما ي�ستند وجود اختالف يف املعاملة على اأ�سا�س اجلن�س اأو امليل 
اجلن�سي يكون هام�س التقدير املمنوح للدولة �سيقا، ويف مثل هذه احلاالت ال يتطلب مبداأ التنا�سب جمرد التدبري الذي مت اختياره 
ليكون منا�سبًا ب�سكل عام لتحقيق الهدف املن�سود. ويجب اأي�ًسا تو�سيح اأنه كان �رشوريا يف هذه الظروف. ويف الواقع، اإذا مل ت�ستند 
االأ�سباب املقدمة التي تربر وجود اختالف يف املعاملة �سوى على امليل اجلن�سي ملقدم الطلب، فهذا من �ساأنه اأن يرقى اإلى حد التمييز 

مبوجب االتفاقية«.
.C326/02/2012،2012 177  االحتاد االأوروبي، ميثاق احلقوق االأ�سا�سية لالحتاد االأوروبي، 26 اأكتوبر
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اأن ت�سمن  الدول  اأي�ًسا  اأنه يتعني على  ال�سلة  ذات  الدولية  الوثائق  137.  ذكر عدد من 
اإمكانية التمتع باحلقوق، مبا يف ذلك احلق يف حرية تكوين اجلمعيات، بواقعية ودون متييز على 

اأ�سا�س هوية النوع االجتماعي.178 

138.  بالنظر اإلى اأن النهو�س بامل�ساواة اأ�سبح هدفا رئي�سيا على ال�سعيدين الوطني والدويل 
�سد  التمييز  اجلمعيات  على  حتظر  التي  الت�رشيعات  لعل  االأحكام،  هذه  اأكدته  ملا  وفقا 
النوع االجتماعي من  اأو هوية  امليول اجلن�سي  اأو  اأ�سا�س اجلن�س  املحتملني على  االأع�ساء 

�ساأنها اأن ت�سكل تقييًدا �رشعيًا للحق يف حرية تكوين اجلمعيات.

غري �ملو�طنني

139.  لغري املواطنني، مبا فيهم االأ�سخا�س عدميي اجلن�سية179 والالجئني180 واملهاجرين، احلق يف 
حرية تكوين اجلمعيات، ويجب اأال يتعر�سوا للتمييز فيما يتعلق مبمار�ستهم لذلك احلق 

على اأ�سا�س و�سعهم. 

140.  تن�س املادة 16 من االتفاقية االأوروبية حلقوق االإن�سان �سمنيا على اأن هذا احلق ال مينع 
فر�س القيود على الن�ساط ال�سيا�سي لالأجانب.181 ومع ذلك، فقد اأقرت املحكمة االأوربية 
حلقوق االإن�سان بالفعل اأن هذا احلكم يجب اأن يُطبق على نطاق �سيق يف دول االحتاد االأوروبي 
حيثما كان مواطنو دول االحتاد االأوروبي االأخرى هم املعنيون.182 وبينما االأكرث ترجيًحا اأن يكون 
تطبيق املادة 16 من االتفاقية االأوروبية حلقوق االإن�سان مربرًا فيما يتعلق بت�سكيل اأي حزب 
�سيا�سي واأن�سطته، اإال اأنه من ال�رشوري االإ�سارة اإلى اأن القيود املفرو�سة على اأ�سا�س جن�سية 
االأ�سخا�س لي�ست دائًما مقبولة. واجلدير بالذكر اأنه »يف ال�سياق املحدد ب�ساأن االنتخابات، 
اإلى  الرامية  التدابري  ب�ساأن  االأع�ساء  الدول  اإلى  الوزراء  جلنة  عن  ال�سادرة   CM/Rec)2010(5 للتو�سية  178  جمل�س اأوروبا، تذييل 
مكافحة التمييز على اأ�سا�س امليول اجلن�سي اأو هوية النوع االجتماعي، 31 مار�س 2010، الفقرة 9. جمل�س حقوق االإن�سان يف االأمم 
املتحدة، القرار 17/19 ب�ساأن حقوق االإن�سان وامليل اجلن�سي وهوية النوع االجتماعي، A/HRC/RES/17/19، 14 يوليو عام 2011. 
مفو�سية االأمم املتحدة ال�سامية حلقوق االإن�سان، تقرير مرفوع اإلى جمل�س حقوق االإن�سان حول العنف والتمييز على اأ�سا�س امليل 
القانون  A/HRC/19/41، 17 نوفمرب 2011. انظر اأي�ًسا مبادئ يوجياكارتا، “مبادئ حول تطبيق  االجتماعي،  النوع  وهوية  اجلن�سي 
http://www.yogy ”، 26 مار�س عام 2007، املبداأ 20، >- يالدويل حلقوق االإن�سان فيما يتعلق بامليل اجلن�سي وهوية النوع االجتماع
kartaprinciples.org/principles_en.htm<. وين�س املبداأ 20 على: “لكل �سخ�س احلق يف حرية التجمع ال�سلمي وتكوين اجلمعيات، 
ت�سكيل  لالأ�سخا�س  ويجوز  االجتماعي.  النوع  اأو هوية  اجلن�سية  امليول  النظر عن  بغ�س  ال�سلمية،  املظاهرات  الأغرا�س  ذلك  مبا يف 
اجلمعيات واحل�سول على اعرتاف بها، دون متييز على اأ�سا�س امليول اجلن�سية اأو هوية النوع االجتماعي، ويجوز لهم ذلك اأي�ًسا بالن�سبة 
للجمعيات التي توزع املعلومات اإلى االأ�سخا�س ذوي امليول اجلن�سية وهويات النوع االجتماعي املختلفة اأو عنهم، اأو ت�سهل التوا�سل 
اأ( تتخذ جميع التدابري الت�رشيعية واالإدارية وغريها من التدابري التي ت�سمن  اأن:  فيما بينهم اأو تدافع عن حقوقهم.  وعلى الدول 
النوع االجتماعي، وت�سمن  امليول اجلن�سية وهوية  والتجمع ومنا�رشة ق�سايا  النقابي  التنظيم والعمل  ال�سلمي باحلق يف  التمتع 
احل�سول على االعرتاف القانوين بهذه اجلمعيات واجلماعات، دون متييز على اأ�سا�س امليل اجلن�سي اأو هوية النوع االجتماعي. ب( ت�سمن 
بوجه خا�س عدم توظيف مفاهيم النظام العام واالآداب العامة وال�سحة العامة واالأمن العام لتقييد اأي ممار�سة للحق يف التجمع 
ال�سلمي وتكوين اجلمعيات فقط على اأ�سا�س اأنه يوؤكد امليول اجلن�سية اأو هويات النوع االجتماعي املتباينة. ج( ال تعرقل، حتت اأي 
ظرف من الظروف، ممار�سة احلق يف التجمع ال�سلمي وتكوين اجلمعيات على اأ�س�س تتعلق بامليل اجلن�سي اأو هوية النوع االجتماعي، 
وت�سمن توفري ال�رشطة الكافية واحلماية املادية االأخرى �سد العنف اأو التحر�س لالأ�سخا�س الذين ميار�سون هذه احلقوق. د( توفر برامج 
التدريب والتوعية ل�سلطات اإنفاذ القانون وغريها من املوظفني املخت�سني لتمكينهم من توفري هذه احلماية. هـ( ت�سمن اأال يكون 
لقواعد االإف�ساح عن املعلومات عن اجلمعيات واجلماعات التطوعية اآثار متييزية ، يف الواقع العملي، على هذه اجلمعيات واجلماعات 

التي تعالج ق�سايا امليول اجلن�سية اأو هوية النوع االجتماعي، اأو على اأع�سائها “.
املتحدة،  االأمم   ،1954 �سبتمرب   28 اجلن�سية،  عدميي  االأ�سخا�س  بو�سع  املتعلقة  املتحدة، االتفاقية  العامة لالأمم  179  اجلمعية 
�سل�سلة املعاهدات، املجلد 360، �سفحة 117. وتن�س املادة 15 من االتفاقية على اأنه »فيما يتعلق باجلمعيات غري ال�سيا�سية وغري 
الهادفة للربح والنقابات العمالية، يجب اأن متنح الدول املتعاقدة االأ�سخا�س عدميي اجلن�سية املقيمني ب�سورة قانونية يف اإقليمها 

اأف�سل معاملة ممكنة، ولي�س اأقل باأي حال عن املعاملة املمنوحة لالأجانب ب�سكل عام يف نف�س الظروف«.
�سل�سلة  املتحدة،  االأمم   ،1951 يوليو   28 الالجئني،  بو�سع  180  اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، االتفاقية والربوتوكول املتعلقان 
والنقابات  اأنه »فيما يتعلق باجلمعيات  15 ب�ساأن احلق يف تكوين اجلمعيات على  املادة  137، تن�س  189، �سفحة  املعاهدات، املجلد 
اإقليمها  اأن متنح الالجئني املقيمني ب�سورة نظامية يف  املتعاقدة  الدول  للربح، يتعني على  الهادفة  ال�سيا�سية وغري  العمالية غري 

اأف�سل معاملة ميكن منحها ملواطني بلد اأجنبي يف نف�س الظروف«.
181  تن�س املادة 16 من االتفاقية االأوروبية حلقوق االإن�سان حول القيود املفرو�سة على االأن�سطة ال�سيا�سية يف الدول االأجنبية على 
اأنه »ال يوجد يف البنود 10 و11 و15 ما يعترب اأنه مينع االأطراف املتعاقدة ال�سامية من فر�س قيود على االأن�سطة ال�سيا�سية لالأجانب«. 
182  املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، Piermont �سد اململكة املتحدة )الطلبان رقم 15773/89 و15774/89 واحلكم ال�سادر يف 

27 اأبريل 1995( الفقرة  64.
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دخلت االتفاقية االأوروبية ب�ساأن م�ساركة االأجانب يف احلياة العامة على امل�ستوى املحلي 
حيز التنفيذ يف عام 1997 وهناك اجتاه متزايد يف العديد من الدول االأوروبية نحو ال�سماح 
للمقيمني االأجانب بالت�سويت والرت�سح يف االنتخابات املحلية«.183 وعلى كل حال، من غري 

املرجح اأن تكون االأن�سطة ال�سيا�سية غري احلزبية مقيدة ب�سكل مربر بناء على هذا احلكم.

�لأقليات 

141.  باالإ�سافة اإلى �سمانات احلق يف حرية تكوين اجلمعيات التي تنطبق على اجلميع، يتم 
اأفراد االأقليات داخل الوالية الق�سائية للدولة عن طريق  اأي�ًسا جلميع  �سمان هذا احلق 
عدد من ال�سكوك الدولية املخ�س�سة حتديًدا لهذه املجموعة من االأ�سخا�س.184 وبالتايل 
ينبغي اأن تكون تلك املجموعات قادرة على االن�سمام اإلى اجلمعيات و/اأو اإن�ساء اجلمعيات 
اخلا�سة بها دون اأي متييز. ومع ذلك قد يكون من املنا�سب اأي�ًسا اعتماد حوافز ت�رشيعية 

تهدف اإلى دعم اجلمعيات التي تعزز دور االأقليات يف املجتمع الدميقراطي.185

د�شتور جمهورية �رشبيا )2006(

املادة 80 
ب�سكل  ممولة  وثقافية  تعليمية  تاأ�سي�س جمعيات  القومية  االأقليات  الأع�ساء  يجوز 

طوعي. 
يجب اأن تقر جمهورية �رشبيا بدور حمدد للجمعيات التعليمية والثقافية لالأقليات 

القومية يف ممار�ستها حلقوق اأفراد االأقليات الوطنية. 
ويكون الأع�ساء االأقليات القومية احلق يف ربط عالقات وتعاون ال يعيقه �سيء مع 

مواطنيهم خارج اأرا�سي جمهورية �رشبيا )...(.

التوجيهية  املبادئ  البندقية،  االإن�سان وجلنة  الدميقراطية وحقوق  املوؤ�س�سات  اأوروبا/مكتب  والتعاون يف  االأمن  183  انظر منظمة 
ب�ساأن تنظيم االأحزاب ال�سيا�سية )وار�سو: مكتب املوؤ�س�سات الدميقراطية وحقوق االإن�سان، 2011(، الفقرة 120. 

184  وبذلك، فاإن املادتني 7 و8 من االتفاقية االإطارية ملجل�س اأوروبا اخلا�سة بحماية االأقليات الوطنية على التوايل تن�سان على اأنه » 
ت�سمن االأطراف احرتام حق كل �سخ�س ينتمي اإلى اأقلية وطنية يف حرية التجمع ال�سلمي، وحرية تكوين اجلمعيات، وحرية التعبري، 
وحرية الفكر، والوجدان والدين« واأن »تتعهد االأطراف باالعرتاف باأن كل �سخ�س ينتمي اإلى اأقلية وطنية له احلق يف اإظهار دينه اأو 
معتقده ويف اإن�ساء املوؤ�س�سات واملنظمات واجلمعيات الدينية« )جمل�س اأوروبا، االتفاقية االإطارية بخ�سو�س حماية االأقليات الوطنية 
)جمموعة املواثيق االأوروبية، رقم 157(، 1 فرباير 1995(. عالوة على ذلك، تن�س املادة 3 )1( من اإعالن حقوق االأ�سخا�س الذين ينتمون 
اإلى اأقليات وطنية وعرقية ودينية ولغوية على اأن »االأفراد الذين ينتمون اإلى االأقليات ميكنهم ممار�سة حقوقهم ... ب�سورة فردية اأو 
يف جماعات مع اأفراد اآخرين من جماعتهم، بدون اأي متييز« والقرار رقم 4 من وثيقة هل�سينكي لعام 1992 اخلا�سة مبنظمة االأمن 
والتعاون يف اأوروبا ت�سري ب�سفة خا�سة اإلى اأهمية م�ساركة االأفراد الذين ينتمون اإلى اأقليات وطنية يف اجلمعيات وتن�س على اأن 
»الدول امل�ساركة )…(عالوة على ذلك، تن�س املادة 3 )1( من اإعالن حقوق االأ�سخا�س الذين ينتمون اإلى اأقليات وطنية وعرقية ودينية 
ولغوية على اأن »االأفراد الذين ينتمون اإلى االأقليات ميكنهم ممار�سة حقوقهم ... ب�سورة فردية اأو يف جماعات مع اأفراد اآخرين من 
جماعتهم، بدون اأي متييز« والقرار رقم 4 من وثيقة هل�سينكي لعام 1992 اخلا�سة مبنظمة االأمن والتعاون يف اأوروبا ت�سري ب�سفة 
خا�سة اإلى اأهمية م�ساركة االأفراد الذين ينتمون اإلى اأقليات وطنية يف اجلمعيات وتن�س على اأن »الدول امل�ساركة )…( )24( تقوم 
برتكيز جهودها يف هذا ال�سياق ل�سمان املمار�سة احلرة من قبل االأفراد الذين ينتمون اإلى االأقليات الوطنية، ب�سورة فردية اأو جماعية 
مع اآخرين، حلقوق االإن�سان اخلا�سة بهم واحلريات االأ�سا�سية مبا يف ذلك احلق يف امل�ساركة الكاملة، وفقا لالإجراءات الدميقراطية التخاذ 
القرار يف كل دولة، يف احلياة ال�سيا�سية واالقت�سادية واالجتماعية والثقافية يف دولهم مبا يف ذلك امل�ساركة الدميقراطية يف اتخاذ 

القرار والهيئات اال�ست�سارية على امل�ستوى الوطني واالإقليمي واملحلي، من خالل االأحزاب ال�سيا�سية واجلمعيات )...(«.
185  انظر منظمة االأمن والتعاون يف اأوروبا / مكتب املوؤ�س�سات الدميقراطية وحقوق االإن�سان وجلنة البندقية، املبادئ التوجيهية 

ب�ساأن تنظيم االأحزاب ال�سيا�سية )وار�سو: مكتب املوؤ�س�سات الدميقراطية وحقوق االإن�سان، 2011(، الفقرة 107.
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�لأطفال

142.  متنح املادة 15 من اتفاقية حقوق الطفل �رشاحة االأطفال احلقوق االأ�سا�سية يف حرية 
تكوين اجلمعيات والتجمع.186 عالوة على ذلك، ياأتي االأطفال �سمن نطاق م�سطلح »اجلميع« 
يف ال�سمانات االأكرث �سموالً اخلا�سة بهذا احلق. وباالإ�سافة اإلى ذلك، ميتد حظر التمييز »الأي 
�سبب« يف كل من املادة 26 من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية واملادة 14 
من االتفاقية االأوروبية حلقوق االإن�سان لي�سمل ال�سن، وبالتايل يعد �سمانا اإ�سافيًا لتمتع 

االأطفال بجميع احلقوق الواردة يف تلك ال�سكوك. 

143.  يف حني اأنه ميكن تربير بع�س القيود املفرو�سة من حيث االأهلية القانونية لالأطفال 
لتكوين جمعيات، اإال اأنه يجب اأن تكون اأي قيود من هذا القبيل لها اأ�سا�س يف القانون 
وتخدم الهدف امل�رشوع املعرتف به وفًقا للمعايري الدولية وتكون متنا�سبة مع هذا الهدف 
كما هو مطلوب بالن�سبة للقيود االأخرى املفرو�سة على احلق يف حرية تكوين اجلمعيات.187 
وعلى االأخ�س، يجب اأخد مبداأ القدرة املتطورة للطفل بالكامل يف االعتبار عند اعتماد 
اأي قيود تتعلق بت�سكيل االأطفال جلمعية اأو ع�سويتهم فيها.188 عالوة على ذلك، ينبغي 
اعتماد اأي ت�رشيع من �ساأنه اأن يقيد حقوق الطفل بهذه الطريقة وتنفيذه على اأ�سا�س اأن 
االأطفال هم اأ�سحاب احلقوق التي يتوجب على الدولة تي�سريها واحرتامها وحمايتها.189 ومن 
غري املحتمل اأن يكون هناك اأي مربر ملنع االأطفال من ت�سكيل اأو االن�سمام اإلى اجلمعيات 

غري الر�سمية التي ي�سارك فيها غريهم من االأطفال فقط.

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.<  ،15 املادة  املتحدة،  التابعة لالأمم  186  جلنة حقوق الطفل 
aspx<، والتي تن�س على: “1. تعرتف الدول االأطراف بحقوق الطفل يف حرية تكوين اجلمعيات وحرية التجمع ال�سلمي. 2. ال يجوز 
و�سع قيود على ممار�سة هذه احلقوق اإال تلك التي تُفر�س طبًقا للقانون وال�رشورية يف اأي جمتمع دميقراطي لدواعي االأمن القومي اأو 
ال�سالمة العامة اأو النظام العام اأو حلماية ال�سحة العامة اأو االآداب العامة اأو حماية حقوق االآخرين وحرياتهم”. كما يتم االعرتاف 
ب�سورة خا�سة بحق االأطفال يف تكوين اجلمعيات يف امليثاق االأفريقي حلقوق ورفاهية الطفل، والذي اعتمده جمل روؤ�ساء احلكومات 
يف اأدي�س اأبابا، واأثيوبيا، ومنظمة الوحدة االأفريقية )2	CAB/LEG/153/Rev( يف يوليو 1990 والذي ين�س يف املادة الثامنة على اأن “	

كل طفل له احلق يف حرية تكوين اجلمعيات وحرية التجمع ال�سلمي مبا يتما�سى مع القانون”.
من  واملراهقني  االأطفال  متنع  التي  الت�رشيعات  اإزاء  قلقها  عن  املثال  الطفل على �سبيل  اتفاقية حقوق  اأعربت جلنة  ولقد    187
	CRC/C/CRI/CO/4 اأغ�سط�س 2011، الفقرتان 37 و38( باالإ�سافة اإلى مطلب  االن�سمام للجمعيات ال�سيا�سية )كو�ستا ريكا 3 ،
ح�سول االأطفال حتت �سن الثامنة ع�رش على موافقة االأبوين قبل االن�سمام اإلى جمعية )اليابان - CRC/C/15/Add.231، 26 فرباير 
2004، الفقرتان 30-29(. انظر اأي�ًسا املقرر اخلا�س لالأمم املتحدة املعني باحلق يف حرية التجمع ال�سلمي وتكوين اجلمعيات، التقرير 
اجلمعيات  وتكوين  ال�سلمي  التجمع  باحلق يف حرية  اخلا�سة  )التهديدات  املتحدة  لالأمم  التابع  االإن�سان  اإلى جمل�س حقوق  املرفوع 
http://www.ohchr.< ،49-50 اأبريل 2014، الفقرتان A/HRC/26/29، 14 للمجموعات االأكرث عر�سة للخطر(، وثيقة االأمم املتحدة

.>org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session26/Documents/A_HRC_26_29_ENG.DOC
	>http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx<  ،5 املادة  الطفل،  حلقوق  188  اتفاقية االأمم املتحدة 
تقوم الدول االأع�ساء باحرتام م�سوؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين اأو، حيثما انطبق ذلك، اأفراد االأ�رش الكبرية  التي تن�س على اأن “	
تقدمي،  يف  الطفل،  عن  قانونية  ب�سفة  م�سوؤولني  اأ�سخا�س  اأي  اأو  القانونيني  االأو�سياء  وكذلك  املحلية،  للتقاليد  وفقا  واملجتمع 
توجيهات واإر�سادات منا�سبة تتعلق مبمار�سة الطفل للحقوق املتعرف بها يف االتفاقية احلالية ب�سورة تتما�سى مع القدرات النا�سئة 

للطفل”.
اأبريل   CDL-AD)2014(005-e، 3 ،189  انظر جلنة البندقية، تقرير حول حماية حقوق الطفل: املعايري الدولية والد�ساتري الوطنية

.2014
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تقرير �ملقرر �خلا�س للأمم �ملتحدة ب�شاأن �حلق يف حرية �لتجمع �ل�شلمي وتكوين 
�جلمعيات �ملقدم �إلى جمل�س حقوق �لإن�شان بالأمم �ملتحدة )�لتهديد�ت ب�شاأن �حلق 
يف حرية �لتجمع �ل�شلمي وتكوين �جلمعيات بالن�شبة للمجموعات �لأكرث عر�شة 

للخطر(، وثيقة �لأمم �ملتحدة A/HRC/26/29 بتاريخ 14 �أبريل 2014، �لفقر�ت -49
50

)...(

49. حتُد بع�س القوانني من نوع اجلمعيات التي ميكن لالأفراد اأو املجموعات االن�سمام 
اإليها اأو تكوينها. واأ�سارت جلنة حقوق الطفل اإلى قلقها ب�ساأن اإنكار قانون االأطفال 
اجلمعيات  اإلى  االن�سمام  اأو  ت�سكيل  يف  املراهقني  حلق  كو�ستاريكا  يف  واملراهقني 
ال�سيا�سية، اإال اأنهم قد يكٍونوا جمعيات لتنمية املجتمع والتي ميكنهم امل�ساركة فيها 
ب�سكل ن�سط )CRC/C/CRI/CO/4، الفقرة 37(. ويف تركيا، ميكن لالأطفال الذين تزيد 
اأن  12 عاما  لالأطفال من �سن  يوؤ�س�سوا جمعيات وميكن  اأن  15 عاما  اأعمارهم على 
ين�سموا اإلى تلك اجلمعيات، ولكن يجب اأن يكون عمرهم 19 عاما لكي يتمكنوا من 
ت�سكيل جلنة تنظيمية لالجتماعات اخلارجية )CRC/C/TUR/CO/2-3، الفقرة 38(. 
وتعد املربرات التي ت�ستثني تلك املجموعات �رشاحة من ت�سكيل اجلمعيات التي تعمل يف 

اأن�سطة معينة مربرات غري وا�سحة. 
50. يف مثال على املمار�سات اجليدة، اأ�سدرت املحكمة العليا يف اإ�ستونيا حكمها باأن 
اأحكام قانون اجلمعيات غري الهادفة للربح التي تق�رش احلق يف ت�سكيل وقيادة اجلمعيات 
اتفاقية  اأعمارهم على 18 �سنة خمالفة للمادة 15 من  تزيد  الذين  االأ�سخا�س  على 

حقوق الطفل.
)...(

�ملوظفون �ملكلفون باإنفاذ �لقانون وموظفو �لدولة

144.  يقر العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية واملحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان 
واالتفاقية االأمريكية حلقوق االإن�سان �رشاحة باإمكانية فر�س بع�س القيود على ممار�سة بع�س 
امل�سئولني احلكوميني للحق يف حرية تكوين اجلمعيات مبا يف ذلك اأفراد ال�رشطة والقوات 
اأو االن�سمام  التي يكون فيها ت�سكيل  القيود يف احلاالت  تربير هذه  190 وميكن  امل�سلحة. 
اإلى جمعية ما من �ساأنه اأن يتعار�س مع الواجبات العامة و/اأو يُعر�س احلياد ال�سيا�سي 

للموظفني العموميني املعنيني للخطر.191 

145.  مع ذلك، وفًقا للمحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، البد اأن تكون فئة االأ�سخا�س الذين 
قد يخ�سعون لهذه القيود حمدودة ولي�س من املرجح اأن تكون الوظيفة العامة اأو التمويل 

العام اأ�سا�ًسا كافيا لفر�س القيود املذكورة.192 
190  املادة 22 )2( من العهد الدول اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية والتي تن�س على اأن »هذا البند ال مينع فر�س قيود قانونية على 
اأفراد القوات امل�سلحة وال�رشطة يف ممار�سة هذا احلق«؛ واملادة 11 )2( من االتفاقية االأوروبية حلقوق االإن�سان، التي تن�س على اأن »هذا 
البند ال مينع فر�س قيود قانونية على ممار�سة اأفراد القوات امل�سلحة وال�رشطة اأو اإدارة الدولة لهذه احلقوق«؛ واملادة 16)3( للمجل�س 
اال�ست�ساري حلقوق االإن�سان، التي تن�س على اأنه »ال متنع اأحكام هذه املادة فر�س قيود قانونية تت�سمن احلرمان من ممار�سة احلق يف 

تكوين اجلمعيات على اأفراد القوات امل�سلحة وال�رشطة«.
191  انظر املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان Rekvényi �سد املجر ]GC[ )الطلب رقم 25390/94، احلكم ال�سادر يف 20 مايو 1999(، 

الفقرة 53.
192  املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، Vogt �سد اأملانيا ]GC[ )الطلب رقم 17851/91، حكم �سادر يف 26 �سبتمرب 1995(، الفقرة 
	Grande �سد اإيطاليا )الطلب رقم 35972/97،  Oriente	 d`Italia	 di	 Palazzo	 Giustiniani ،67، واملحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان

احلكم ال�سادر يف 2 اأغ�سط�س 2001(، الفقرة 31.



املبادئ التوجيهية امل�شرتكة ب�شاأن حرية تكوين اجلمعيات52

146.  عالوة على ذلك، يجب اأن تظل كل القيود حترتم مبداأ التنا�سب. على �سبيل املثال، ال تربر 
الع�سوية يف حزب �سيا�سي اإقالة معلم ال يروج الأيديولوجية احلزب يف املدر�سة،193 بينما من غري 
املربر فر�س حظر كامل على النقابات العمالية داخل القوات امل�سلحة.194 وقد اأيدت املحكمة 
االأوروبية حلقوق االإن�سان احلظر الكامل على انتماء اأفراد ال�رشطة اإلى حزب �سيا�سي، ولكن هذا 
مت على اأ�سا�س اأنهم ال يزال ميكنهم امل�ساركة يف بع�س اأ�سكال الن�ساط ال�سيا�سي من خالل 
و�سائل اأخرى.195 وعالوة على ذلك، ينبغي اأن يو�سع يف االعتبار �رشورة النظر ب�سكل اإيجابي اإلى 
رابطة املوظفني املدنيني196 اأو اأفراد ال�رشطة اأو الع�سكريني197 االأع�ساء يف النقابات العمالية، الأن 

هذا ي�سمح لهم بحماية حقوقهم العمالية.198

الت�سكيل وال�سخ�سية القانونية والت�سجيل

�لت�شكيل

147.  يجب اأن يكون من حق اجلميع اإن�ساء جمعية ال تخ�سع اإال للقيود التي تتفق مع �سمانات 
امل�ساواة وعدم التمييز التي يتم مناق�ستها يف الق�سم )اأ(.

148.  ينبغي عادة اأن يكون االتفاق بني �سخ�سني اأو اأكرث اأو جمموعتني من االأ�سخا�س اأو اأكرث اأ�سا�ًسا 
كافيًا الإن�ساء جمعية. ويف حالة ا�سرتط الت�رشيع �رشورة وجود عدد اأكرب من االأ�سخا�س من 
اأجل تاأ�سي�س جمعية، ينبغي اأن يكون العدد املعني غري مفرط وال يتعار�س مع طبيعة تكوين 

اجلمعيات.199 يجب عدم تطبيق هذا ال�رشط، باأي حال، على اجلمعيات غري الر�سمية.
193  املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، Vogt �سد اأملانيا ]GC[ )الطلب رقم 17851/91، حكم �سادر يف 26 �سبتمرب 1995(.

194  املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، Matelly �سد فرن�سا )الطلب رقم 10609/10، احلكم ال�سادر يف 2 اأكتوبر 2014(، الفقرة 75.
195  انظر املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، Rekvényi �سد املجر ]GC[ )الطلب رقم 25390/94، احلكم ال�سادر يف 20 مايو 1999(، 

الفقرتان 49 و61.
196  املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، Sen	Haber	Tüm وÇınar �سد تركيا )الطلب رقم 28602/95، احلكم ال�سادر يف 21 فرباير 
2006(، حيث وجدت املحكمة انتهاًكا للمادة 11 من االتفاقية االأوروبية حلقوق االإن�سان من قبل الدولة التي حلت نقابة عمالية فقط 

على اأ�سا�س اأنها تاأ�س�ست بوا�سطة موظفي اخلدمة املدنية.
القوات  واأفراد  االإن�سان  “حقوق  حول  التف�سريية  واملذكرة  الوزراء  للجنة   CM/Rec	 )2010( 4 رقم  التو�سية  اأوروبا،  197  جمل�س 

امل�سلحة”، الفقرات 53-57.
198  انظر، على �سبيل املثال، منظمة العمل الدولية، املبادئ التوجيهية اخلا�سة بتطبيق ال�رشطة واجلي�س حلرية تكوين اجلمعيات 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-man -<،2013  واحلق يف املفاو�سة اجلماعية،

la/documents/publication/wcms_231646.pdf<. انظر اأي�ًسا جمل�س اأوروبا، تو�سية رقم )2010( 4	CM/Rec للجنة وزراء جمل�س 
http://www.coe.int/t/< ،53-57 اأوروبا واملذكرة التف�سريية ب�ساأن حقوق االإن�سان الأفراد القوات امل�سلحة، 24 فرباير 2010، الفقرات

اأن يكون الأفراد القوات  اأنه »ينبغي  dghl/standardsetting/hrpolicy/publications/cmrec_2010_4en.pdf<، التي تن�س على 
امل�سلحة احلق يف االن�سمام اإلى منظمات م�ستقلة متثل م�ساحلهم ولهم احلق يف التنظيم واملفاو�سة اجلماعية. وحيثما مل مُتنح 
هذه احلقوق، ينبغي اإعادة النظر يف التربير امل�ستمر ملثل هذه القيود وينبغي رفع القيود غري ال�رشورية وغري املتنا�سبة على احلق يف 
التجمع وتكوين اجلمعيات«.  انظر اأي�ًسا منظمة االأمن والتعاون يف اأوروبا/مكتب املوؤ�س�سات الدميقراطية وحقوق االإن�سان ومركز 
جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات امل�سلحة )DCAF( وكتيب حقوق االإن�سان واحلريات االأ�سا�سية الأفراد القوات امل�سلحة )وار�سو: 

 .>http://www.osce.org/odihr/31393< ،9 مكتب املوؤ�س�سات الدميقراطية وحقوق االإن�سان ، 2008(، الف�سل
199  انظر املقرر اخلا�س لالأمم املتحدة املعني باحلق يف حرية التجمع ال�سلمي وتكوين اجلمعيات، التقرير املرفوع اإلى جمل�س حقوق 
االإن�سان التابع لالأمم املتحدة )اأف�سل املمار�سات التي تعزز وحتمي احلق يف حرية التجمع ال�سلمي وتكوين اجلمعيات(، وثيقة االأمم 
http://www.ohchr.org/documents/hrbodies/hrcouncil/regularse A/HRC/20/27، 21 مايو 2012، الفقرة 54، >-  املتحدة

التجمع  حرية  باحلق يف  املعني  اخلا�س  املتحدة  االأمم  “يرى مقرر  اأنه  على  تن�س  التي   ،>sion/session20/a-hrc-20-27_en.pdf
ال�سلمي وتكوين اجلمعيات اأن من اأف�سل املمار�سات اأال تتطلب الت�رشيعات وجود اأكرث من �سخ�سني لتاأ�سي�س جمعية. ويف حني اأن 
املقرر اأ�سار اإلى اأنه قد تكون هناك حاجة لوجود عدد اأكرب ليت�سنى اإن�ساء نقابة اأو حزب �سيا�سي، لكن ال يجب تعيني هذا العدد يف 
امل�ستوى الذي ميكن اأن يثني النا�س عن االنخراط يف اجلمعيات«. وجمل�س اأوروبا، التو�سية CM/Rec)2007(14 ال�سادرة عن جلنة وزراء 
الدول االأع�ساء ب�ساأن الو�سع القانوين للمنظمات غري احلكومية يف اأوروبا، 10 اأكتوبر 2007، الفقرة 17، التي تن�س على اأنه “يحق 
ل�سخ�سني اأو اأكرث تاأ�سي�س منظمة غري حكومية قائمة على الع�سوية ولكن ميكن اأن يتطلب االأمر عددًا اأكرب عندما يتعني اكت�ساب 
�سخ�سية قانونية، طاملا مل يتم تعيني هذا العدد يف امل�ستوى الذي يعيق التاأ�سي�س”. انظر اأي�ًسا املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، 
“حاجة  بالتايل  “لي�س هناك  Zhechev �سد بلغاريا )الطلب رقم 57045/00، بتاريخ 21 يونيو 2007(، الفقرة 56، التي تن�س على اأنه 
بالت�سجيل كحزب �سيا�سي، ال �سيما  ملطالبة كل جمعية راأت املحاكم اأنها ت�سعى لتحقيق اأهداف “�سيا�سية”	 اجتماعية ملحة”	
يف �سوء حقيقة اأنه، كما ذُكر اأعاله، اأن املعنى الدقيق لهذا امل�سطلح مبوجب القانون البلغاري  يبدو غام�ًسا جًدا. وهذا يعني اإجبار 
اجلمعية على اتخاذ �سكل قانوين ال ي�سعى اإليه موؤ�س�سوها. ويعني ذلك اأي�ًسا اإخ�ساعها لعدد من املتطلبات والقيود االإ�سافية، على 
�سبيل املثال، مثل القاعدة التي تق�سي بعدم اإمكانية ت�سكيل حزب �سيا�سي باأقل من خم�سني مواطنًا لديهم حق االقرتاع )انظر 
الفقرة 19 اأعاله(، االأمر الذي قد ي�سكل يف بع�س احلاالت عقبة ال ميكن ملوؤ�س�سيها التغلب عليها. عالوة على ذلك، يتعار�س النهج 
املذكور مع حرية تكوين اجلمعيات، الأنه، يف حال اعتماده، فاإن حرية العمل التي �سوف تبقى متاحة ملوؤ�س�سي اجلمعية قد ت�سبح اإما 

غري موجودة اأو منقو�سة للغاية وبذلك تكون بال اأي قيمة عملية”. 
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�لقانون �لأمريكي �ملنقح �ملوحد للجمعيات غري �لعتبارية غري �لهادفة للربح )لعام 2008(

اأي تنظيم غري اعتباري يتاألف  املق�سود بـ”اجلمعية غري الهادفة للربح غري االعتبارية”	
من ]ع�سوين[ اأو اأكرث مرتبطني مبوجب اتفاق �سفهي اأو مدون اأو مفهوم �سمنيا من 
اأو )ب(  الثقة؛  )اأ(  البنود:  اأكرث. ال ت�سمل  اأو  ال�سلوك، لغر�س م�سرتك غري ربحي واحد 
الزواج اأو املعا�رشة اأو العالقة العرفية اأو االقرتان املدين اأو غريها من الرتتيبات املعي�سية 
املنزلية؛ اأو )ج( تنظيم ت�ّسكل مبوجب اأي قانون اآخر يحكم تنظيم وت�سغيل اجلمعيات 
غري االعتبارية؛ اأو )د( االإيجار امل�سرتك اأو اإيجار ال�سيوع اأو االإيجار من قبل جماميع حتى لو 
كان ال�رشكاء ي�سرتكون يف ا�ستخدام املمتلكات لغر�س غري ربحي؛ اأو )هـ( عالقة مبوجب 
اتفاق م�سجل ين�س �رشاحة على اأن العالقة بني االأطراف ال ت�سكل جمعية غري اعتبارية 

غري هادفة للربح”.

قانون جمهورية فرن�شا ب�شاأن عقود �إن�شاء �جلمعيات )1901، ب�شيغته �ملعدلة يف عام 2005( 

املادة 1
اجلمعية هي اتفاق يقوم مبوجبه �سخ�سان اأو اأكرث، ب�سكل دائم، باجلمع بني معرفتهم اأو 
اأن�سطتهم لتحقيق هدف ما بخالف تقا�سم االأرباح. وفيما يتعلق ب�سالحيتها، حتكمها 

املبادئ العامة للقانون املطبق على العقود وااللتزامات. 

قانون �إ�شتونيا للجمعيات غري �لهادفة للربح )1966، ب�شيغته �ملعدلة يف عام 2012(

املادة 5. املوؤ�س�سون
يجوز ل�سخ�سني على االأقل تاأ�سي�س جمعية غري هادفة للربح. وقد يكون املوؤ�س�سون 

اأ�سخا�ًسا طبيعيني اأو اأ�سخا�ًسا اعتباريني.

149.  يف حني قد يخ�سع تكوين جمعية ذات �سخ�سية قانونية ل�سكليات معينة، ينبغي اأال 
يحظر القانون اأو يقيد دون مربر تكوين جمعية غري ر�سمية.

150.  عالوة على ذلك، ب�سبب التكنولوجيا احلديثة، يتم ت�سكيل عدد متزايد من اجلمعيات 
على االإنرتنت. يف حني قد يبدو اأن هذه اجلمعيات تتحدى املفاهيم املعمول بها يف ت�سكيل 
“العادية”	 باملقارنة مع اجلمعيات  املميزة  الرئي�سية  اأن �سمتها  اإال  اجلمعيات وع�سويتها، 
تتمثل، اأ�سا�سا، يف غياب التجمعات ال�سخ�سية، ومع ذلك ال يزال لديها اأهداف م�سرتكة 
اجلمعيات  اإن�ساء  على  القدرة  الت�رشيعات  تدعم  اأن  ينبغي  ولذلك  عملها.  ينظم  واإطار 

وت�سغيلها على هذا النحو م وينبغي �سمان الو�سول اإلى االإنرتنت كمنتدى حلرية التعبري.200

�كت�شاب �ل�شخ�شية �لقانونية

لالأهلية  اجلمعيات  الكت�ساب  اأ�سا�سيا  �رشطا  القانونية  ال�سخ�سية  اكت�ساب  يُعد    .151
العقود و�سداد املدفوعات امل�ستحقة مقابل �رشاء  اإبرام  با�سمها، من  القانونية لتتمكن، 
ال�سلع واخلدمات، وامتالك االأ�سول واملمتلكات، ف�سال عن اتخاذ االإجراءات القانونية حلماية 
حقوق اجلمعيات وم�ساحلها، وذلك من بني االإجراءات القانونية االأخرى التي ميكن اأن تكون 
�رشورية لتحقيق اأهداف اجلمعيات. ومن املنا�سب تفعيل متطلبات الت�سجيل اأو االإخطار 

200  انظر ق�سم »اجلمعيات والتقنيات اجلديدة« يف هذه املبادئ التوجيهية.
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لتلك اجلمعيات التي ترغب يف احل�سول على هذه االأهليات القانونية، طاملا كانت العملية 
التي تنطوي على متطلبات ذات �سلة كافية، ال متثل عبئا ال داعي له وال حتول دون ممار�سة 
احلق يف حرية تكوين اجلمعيات.201 وقد تختلف االأهليات القانونية املكت�سبة وفقا لنوع 

اجلمعيات املعنية.

قانون جمهورية فرن�شا ب�شاأن عقود �إن�شاء �جلمعيات )1901، ب�شيغته �ملعدلة يف عام 2005( 

املادة 2  
يتم ت�سكيل جمعيات االأ�سخا�س بكل حرية دون اإذن م�سبق اأو اإعالن، ولكن لن تتمتع 

باالأهلية القانونية اإال اإذا كانت متتثل الأحكام املادة 5.
)...(

�جلمعيات غري �لر�شمية يف هولند�

يف هولندا، حت�سل اجلمعية على ال�سخ�سية القانونية مبوجب القانون، دون احلاجة اإلى 
تت�سكل من خالل  التي  اجلمعيات  بني  القانون  ومييز  ال�رشوط.  اأو  االإجراءات  املزيد من 
الت�سجيل على يد كاتب عدل )“اجلمعيات الر�سمية”( واجلمعيات التي تت�سكل باتفاق 
�سفهي اأو خطي )“اجلمعيات غري الر�سمية”(. وتتمتع الفئة االأولى باالأهلية القانونية 
الكاملة )املادة 26:2، الفقرة 2 من القانون املدين الهولندي(. وللفئة االأخرية �سخ�سية 
قانونية حمدودة )املادة 30، الفقرة 1 من القانون املدين الهولندي(؛ ويجوز لها يف اأي وقت 
ت�سجيل لوائحها علي يد كاتب عدل من اأجل احل�سول على االأهلية القانونية الكاملة 

)املادة 28:2 من القانون املدين الهولندي(. 

وتتمثل القيود الرئي�سية على االأهلية القانونية للجمعيات غري الر�سمية فيما يلي: 
)1( ال يجوز لها احل�سول على �سلع م�سجلة يف �سجل عام، مثل العقارات وال�سفن 
اأو  االندماج  عمليات  امل�ساركة يف  ت�ستطيع  ال   )3( توريثها؛  ميكن  ال   )2( والطائرات؛ 
االنف�سال القانونية؛ )4( ال ميكنها تقدمي دعاوى ق�سائية جماعية اأمام املحاكم حلماية 
م�سالح الغري بقدر ما يحمون م�ساحلهم اخلا�سة؛ )5( يتحمل اأع�ساء جمل�س االإدارة 
القانون  و305:3 من   30  :2 )املواد  اجلمعية  تتكبدها  ديون  اأي  امل�سوؤولية منفردين عن 
املدين الهولندي(. ومن اأجل جتنب النتيجة املذكورة يف الفقرة )5( اأو احلد منها، يجوز 
)اإذا كانت مكتوبة(  ولوائحها  الر�سمية  اجلمعية غري  ت�سجيل  يقرر  اأن  االإدارة  ملجل�س 
اإدارتها وقواعدها املتعلقة بتمثيل وتق�سيم ال�سلطات يف “ال�سجل  وهيكل جمل�س 
التجاري”، وهو �سجل عام متاح الأي �سخ�س. ويف تلك احلال، ال يتحمل اأع�ساء جمل�س 
اأن ال تكون  اأن يجعل من املعقول  اإذا متكن الدائن من  اإال  االإدارة امل�سوؤولية منفردين 

اجلمعية يف حد ذاتها غري قادرة على تلبية التزاماتها.

152.  يجب عموًما النظر اإلى اكت�ساب ال�سخ�سية القانونية كحق من احلقوق ولي�س كاأمر 
�رشوري اأو ملزم. ومع ذلك، يجوز اأن تتطلب الدول من اجلمعيات التي ت�سعى للتمتع مبختلف 
اأ�سكال الدعم العام، اأو التي ترغب يف اأن مُتنح و�سًعا خا�ًسا )مثل االعرتاف بها كموؤ�س�سة 

خريية اأو منظمة ذات منفعة عامة(، اأن حت�سل اأوال على ال�سخ�سية القانونية.
201  املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، Gorzelik واآخرون �سد بولندا ]GC[ )الطلب رقم 44158/98، حكم �سادر يف 17 فرباير 2004(، 
الفقرة 88؛ املفو�سية االأوروبية حلقوق االإن�سان، Cârmuirea		Spirituală	a		Musulmanilor	din	Republica	Moldova �سد مولدوفا 
)الطلب رقم 12282/02، القرار ال�سادر يف 14 يونيو 2005(؛ وجلنة االأمم املتحدة حلقوق االإن�سان، Malakhovsky وPikul �سد بيالرو�س، 

)وثيقة رقم 1207/2003، بتاريخ 26 يوليو 2005(، الفقرة 7.6.
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�لإخطار و�لت�شجيل

153.  قد يتطلب اكت�ساب ال�سخ�سية القانونية اأن تقوم اجلمعية باإخطار ال�سلطات )ي�سار 
اإليه اأحيانا با�سم “االإخطار”( بت�سكيلها، اأو اأن متر اجلمعية بعملية اأكرث ر�سمية )غالبا ما 

ي�سار اإليها با�سم “الت�سجيل”(. 

قانون جمهورية كرو�تيا ب�شاأن تكوين �جلمعيات )2001( 

املادة 14
موؤ�س�سي  على طلب  بناء  ويتم  طوعيًا  اأمرًا  الت�سجيل  دفرت  الت�سجيل يف  يُعد   )1(

اجلمعية. 
)...(

154.  يجب اأن يكون تقدمي اإخطار تاأ�سي�س اإلى ال�سلطات كافيًا للح�سول على ال�سخ�سية 
لتاأ�سي�س  اتخاذها  يتعني  التي  ال�سكليات  بع�س  الت�رشيعات  تتطلب  وحيثما  القانونية. 
جمعية ذات �سخ�سية قانونية، فمن املمار�سة ال�سليمة للدولة اأن توفر “اإجراء االإخطار”. ويف 
مثل هذا االإجراء، يتم منح اجلمعية ال�سخ�سية القانونية تلقائيًا مبجرد اإخطار املوؤ�س�سني 
لل�سلطات باإن�ساء اجلمعية. ومن ناحية اأخرى، يتطلب “اإجراء االإذن امل�سبق”	احل�سول على 
موافقة )تاأكيد ر�سمي( من ال�سلطات بتاأ�سي�س اجلمعية ككيان قانوين.202 ونظرًا لب�ساطة 
اإجراء االإخطار فاإن اإتاحته تعمل بو�سوح على ت�سجيع اإن�ساء اجلمعيات ذات ال�سخ�سية 
القانونية وينبغي م�ساندة تلك االإتاحة. ومع ذلك، اإذا مت اختيار اإجراء الت�سجيل، يجب على 
االأقل اأن تن�س الت�رشيعات على اآلية للموافقة ال�سمنية، وبذلك تُعترب املوافقة ممنوحة يف 
غ�سون عدد معني ومنا�سب من االأيام التالية لتقدمي الطلب اإلى ال�سلطات. واإذا مت تخويل 
�سلطات الت�سجيل برف�س الطلب، ينبغي توفري اأ�سا�س قانوين وا�سح يف الت�رشيعات، مع 
تقدمي عدد وا�سح وحمدود من االأ�سباب املربرة التي تتفق مع املعايري الدولية حلقوق االإن�سان. 

د�شتور جمهورية �أي�شلند� )1994(

املادة 74
يجوز ت�سكيل اجلمعيات الأي غر�س قانوين دون اإذن م�سبق، مبا يف ذلك اجلمعيات ال�سيا�سية 
والنقابات العمالية. وال يجوز حل اأي جمعية بقرار اإداري. ويجوز مع ذلك وقف اأن�سطة 
اجلمعية التي يتبني اأنها تعزز اأهداًفا غري قانونية، ويف هذه احلال، يجب اتخاذ اإجراء قانوين 

دون تاأخري ال مربر له للحكم بحل اجلمعية. )...(

202  انظر املقرر اخلا�س لالأمم املتحدة املعني باحلق يف حرية التجمع ال�سلمي وتكوين اجلمعيات، التقرير املرفوع اإلى جمل�س حقوق 
االإن�سان التابع لالأمم املتحدة )اأف�سل املمار�سات التي تعزز وحتمي احلق يف حرية التجمع ال�سلمي وتكوين اجلمعيات(، وثيقة االأمم 
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/Regula A/HRC/20/27، 21 مايو 2012، الفقرة 58، >-  املتحدة

 .>Session/Session20/A-HRC-20-27_en.pdf
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قانون جمهورية فرن�شا ب�شاأن عقود �إن�شاء �جلمعيات )1901، ب�شيغته �ملعدلة يف عام 2005( 

املادة 5 
البد الأي جمعية راغبة يف احل�سول على ال�سفة القانونية مبوجب املادة 6 اأن يعلنها 

موؤ�س�سوها كجمعية عامة. 
فيها  يقع  التي  للمنطقة  الفرعية  الوالية  اأو  االإدارة  لوالية  اإعالن م�سبق  تقدمي  مع 
مقر اجلمعية. ويُذكر عنوان اجلمعية واأهدافها ومقر تاأ�سي�سها واأ�سماء ومهن وعناوين 
وجن�سيات امل�سوؤولني عن اإدارتها وباأي �سفة. ويتم اإرفاق ن�سخة من اللوائح الداخلية 

باالإعالن واحل�سول على �سند االإعالن اخلا�س بذلك خالل خم�سة اأيام. 

155.  ت�سرتط العديد من الدول يف نطاق منظمة االأمن والتعاون يف اأوروبا ومنطقة جمل�س 
اأوروبا اأن تخ�سع اجلمعيات الإخطار ر�سمي اأو ت�سجيل اأو غريه ذلك من االإجراءات املماثلة 
لكي حت�سل على ال�سخ�سية االعتبارية.203 ومع ذلك، يعترب هذا االإجراء مرهق يف بع�س 
الو�سوح  العوائق: عدم  وت�سمل هذه  اجلمعيات.  ت�سجيل  ب�سكل فعال  الدول حيث مينع 
فيما يتعلق باإجراءات الت�سجيل، املتطلبات املف�سلة واملعقدة للتوثيق، ور�سوم الت�سجيل 
الباهظة، والتقدير املفرط ل�سلطة الت�سجيل يف عملية ت�سجيل اجلمعيات اأو يف اإجراء 
التحقيقات اأو تقييم نوايا اجلمعية كجزء من عملية الت�سجيل، والتاأخري الزائد عن الالزم 
يف عملية الت�سجيل. وقد يكون ملتطلبات الت�سجيل، التي تبدو حمايدة يف ظاهرها مثل 
متطلبات اجلن�سية اأو االإقامة، تاأثريًا غري متنا�سب على بع�س االأ�سخا�س اأو املجموعات، مما 
يجعل من ال�سعب عليهم تكوين اجلمعيات.204 وتعمل هذه املمار�سات على خنق وتقييد 

احلق يف حرية تكوين اجلمعيات دون داع. 

156.  يجب اأن جتعل الت�رشيعات عملية االإخطار اأو الت�سجيل ب�سيطة بقدر االإمكان، وعلى اأي 
حال، يجب اأال تكون اأكرث تعقيدا من العملية التي وُ�سعت لكيانات اأخرى مثل ال�رشكات 
التجارية. وعلى �سبيل املثال، ي�سمح نهج “ال�سباك الواحد”	اأو اإمكانية الت�سجيل املبا�رش 
على �سبكة االإنرتنت لل�رشكات والكيانات االأخرى، مبا يف ذلك اجلمعيات، بالت�سجيل ب�سكل 
يت�سم بال�رشعة والكفاءة والفاعلية. وعند فر�س اأي ر�سوم ب�ساأن العملية، يجب االأخذ يف 
االعتبار الرغبة يف الت�سجيع على ت�سكيل اجلمعيات وميثاقها غري الهادف للربح. ولذلك، 
ينبغي عدم تاأ�سي�سها يف م�ستوى قد يوؤدي اإلى التثبيط اأو يجعل طلبات الت�سجيل غري 

عملية.

واأن  الت�رشيعات،  وا�سح يف  ب�سكل  للت�سجيل  املطلوبة  الوثائق  قائمة  ينبغي حتديد    .157
تكون �ساملة وعند حدها االأدنى. وب�سكل عام، يجب اأن يكون الدليل على عقد االجتماع 
التاأ�سي�سي اأو امليثاق اأو النظام االأ�سا�سي ودفع ر�سوم الت�سجيل )ح�سب ما هو معمول 
به( وكذلك التفا�سيل ذات ال�سلة املتعلقة مبوؤ�س�سي اجلمعية دليالً كافيًا. ويتعني على 
الدولة عموًما عدم املطالبة بتقدمي وثائق غري �رشورية، مثل قوائم االأع�ساء وعقود االإيجار 
وال�سجالت املالية للموؤ�س�سني والوثائق االأخرى غري ذات ال�سلة. ومع ذلك، قد توجد متطلبات 
وثائق خا�سة ببع�س اجلمعيات مثل االأحزاب ال�سيا�سية205 والتي قد تكون موؤهلة للح�سول 
على متويل عام بعد تاأ�سي�سها. وباملثل، قد تتطلب اللوائح وبال�سكل املنا�سب اأن ت�ستجيب 

203  عملية التقنني ال ترقى اإلى عملية الت�سجيل.
204  املقرر اخلا�س لالأمم املتحدة املعني باحلق يف حرية التجمع ال�سلمي وتكوين اجلمعيات، التقرير املرفوع اإلى جمل�س حقوق االإن�سان 
التابع لالأمم املتحدة )التهديدات اخلا�سة باحلق يف حرية التجمع ال�سلمي وتكوين اجلمعيات للمجموعات االأكرث عر�سة للخطر(، 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Reg -< A/HRC/26/29، 14 اأبريل 2014، الفقرة 53،    وثيقة االأمم املتحدة

.>larSessions/Session26/Documents/A_HRC_26_29_ENG.DOC
205  انظر منظمة االأمن والتعاون يف اأوروبا / مكتب املوؤ�س�سات الدميقراطية وحقوق االإن�سان وجلنة البندقية، املبادئ التوجيهية 

ب�ساأن تنظيم االأحزاب ال�سيا�سية )وار�سو: مكتب املوؤ�س�سات الدميقراطية وحقوق االإن�سان، 2011(، الفقرات 76-79.
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منظمات النفع العام اأو اجلمعيات اخلريية ملتطلبات اإ�سافية بغر�س احل�سول على الو�سع 
اخلا�س الذي تتمتع به هذه الكيانات. ومع ذلك، ينبغي اأن تكون االإجراءات املتخذة لتلبية هذه 

املتطلبات منف�سلة عن عملية اكت�ساب ال�سخ�سية القانونية.

158.  باالإ�سافة اإلى ذلك، وبغ�س النظر عن اأهداف اجلمعية وا�سمها ويف ظروف حمدودة جًدا، ال 
ينبغي اأن يكون حمتوى الوثائق املقدمة اإلى ال�سلطات بغر�س الت�سجيل خا�سعا للمراجعة 
)للح�سول على معلومات اإ�سافية حول االأهداف، انظر الق�سم “ج”، الق�سم الفرعي 2 ]ج[ 
من هذه املبادئ التوجيهية(. ويجب اأن تكون قدرة اجلمعية على تلبية املتطلبات الر�سمية 

ذات ال�سلة مب�ساألة الت�سجيل فقط.

159.  ينبغي اأن ميتنع القانون عن تقييد ا�ستخدام اأ�سماء اجلمعيات اإال اإذا كانت توؤثر على 
حقوق االآخرين206 اأو كانت م�سللة ب�سكل وا�سح كما هو احلال عندما يعطي ا�سم اجلمعية 
انطباعا باأنها هيئة ر�سمية اأو تتمتع بو�سع خا�س مبوجب القانون اأو يوؤدي اإلى اخللط بني 
اجلمعية وجمعية اأخرى.207 كما ينبغي اأن ميتنع الت�رشيع عن و�سع القيود االإقليمية على 
عمليات اجلمعيات208 واأن يحافظ على نف�س االإجراءات اخلا�سة بالت�سجيل يف جميع اأنحاء 

البالد.

160.  عالوة على ذلك، يجب اأال يرف�س القانون الت�سجيل بحجة االإغفاالت الفنية فقط مثل 
وجود م�ستند اأو توقيع مفقود، ولكن يجب اأن مينح الطالبني فرتة زمنية حمددة ومنا�سبة 
التغيريات  بجميع  اجلمعية  اإخطار  نف�سه،  الوقت  يف  يجب  بينما  اإغفال،  اأي  لت�سويب 
والت�سويبات املطلوبة.209 وينبغي اأن تكون الفرتة الزمنية اخلا�سة بالت�سويب منا�سبة واأن 

تكون اجلمعية قادرة على اال�ستمرار يف العمل كجهة غري ر�سمية.

161.  ينبغي حتديد طلبات الت�سجيل دون تاأخري ال مربر له والتعامل معها يف غ�سون اأ�سابيع.210 

162.  يجب مطالبة اجلهة امل�سوؤولة يف الدولة بتوفري بيان خطي مف�سل باأ�سباب قرار رف�س 
ت�سجيل اأي جمعية. وينبغي اأال تتجاوز هذه االأ�سباب ما هو حمدد يف القانون املعمول به. 
كما يجب اأن تكون االأ�سباب املبينة يف القانون متوافقة مع املعايري الدولية حلقوق االإن�سان، 
واأن يكون رف�س الت�سجيل مبنيًا ب�سكل ح�رشي على عدم االمتثال لالإجراءات املن�سو�س 
عليها اأو وجود اأ�سماء اأو اأهداف غري مقبولة وذلك يف احلاالت التي تكون فيها هذه االأمور غري 

متوافقة مع املعايري الدولية اأو مع الت�رشيعات التي تتوافق مع هذه املعايري.

163.  يجب اأن حت�سل اجلمعيات على فر�سة للطعن يف قرار رف�س طلب الت�سجيل اأو اأي اإخفاق 
يف التعامل مع طلباتها يف غ�سون فرتة زمنية منا�سبة، واأن تكون اجلمعية قادرة على القيام 
بذلك اأمام حمكمة م�ستقلة وحمايدة. كما يجب اأن يكون لالأ�سخا�س الذين رُف�ست طلبات 

206  انظر اللجنة االأوروبية حلقوق االإن�سان، »�س« �سد �سوي�رشا )الطلب رقم 8874/91، قرار �سادر يف 12 يناير 1994(، فيما يتعلق 
باال�ستخدام املقرتح لغرفة التجارة عند وجود مثل هذا الكيان.

207  انظر اللجنة االأوروبية حلقوق االإن�سان، Szovetsege	Uldozotteinek	Apeh وIvanyi وRoth وSzerdahelyi �سد املجر )الطلب رقم 
32367/96، قرار �سادر يف 31 اأغ�سط�س 1999(، واملعني با�ستخدام ا�سم هيئة ال�رشائب من قبل جمعية مقرتحة، واملحكمة االأوروبية 
حلقوق االإن�سان، Gorzelik واآخرون �سد بولندا ]GC[ )الطلب رقم 44158/98، حكم �سادر يف 17 فرباير 2004(، والذي يتعلق با�ستخدام 

ا�سم ب�سورة خاطئة لالإيحاء باأن اجلمعية املقرتحة لها مكانة خا�سة مبوجب قانون االنتخابات. 
اأبريل 2008(،  208  املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، Koretskyy واآخرون �سد اأوكرانيا )الطلب رقم 40269/02، حكم �سادر يف 3 

الفقرات 53-55.
الفقرات   ،)2006 اأبريل   13 45963/99، حكم �سادر يف  )الطلب رقم  بلغاريا  209  املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، Tsonev �سد 
57-55، وRamazanova واآخرون �سد اأذربيجان )الطلب رقم 44363/02، حكم �سادر يف 1 فرباير 2007(، الفقرات  67-64، وجلنة االأمم 
املتحدة حلقوق االإن�سان، Katsora و Sudalenko وNemkovich �سد  بيالرو�س )اإخطار رقم 1383/2005، 25 اأكتوبر 2010(، الفقرة 8.3.

210  املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، Ismayilov �سد اأذربيجان، رقم 4439/04، 17 يناير 2008(، الفقرات 50-52.
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الت�سجيل اخلا�سة بهم نظرًا لعدم االمتثال لالإجراءات ذات ال�سلة احلق يف اإعادة تقدمي طلب   
لت�سجيل جمعياتهم.211 

164.  يجب على الدولة االحتفاظ بقاعدة بيانات للجمعيات امل�سجلة واأن تكون يف متناول 
اجلمهور، مع اإيالء االعتبار الواجب ملبادئ حماية البيانات واحلق يف خ�سو�سية اجلمعيات. 
ولغر�س �سمان امل�ساءلة العامة، يجب اإتاحة املعلومات االإح�سائية اخلا�سة بعدد الطلبات 

املقبولة واملرفو�سة. 

165.  ويف النهاية، ال ينبغي فر�س اإعادة الت�سجيل ب�سكل تلقائي بعد اإجراء التغيريات على 
الت�رشيع اخلا�س باجلمعيات. وقد تكون هناك حاجة اإلى جتديد الت�سجيل يف احلاالت اال�ستثنائية 
عند تنفيذ تغيريات هامة واأ�سا�سية. ويف مثل هذه احلاالت، ينبغي على ال�سلطات املخت�سة 
اإعادة الت�سجيل ومتنحها فرتة انتقالية كافية  اإلى  باحلاجة  اأوالً  وثيقة  اجلمعيات املعنية 
لتمكينها من التوافق مع املتطلبات اجلديدة.212 وعلى اأي حال، يجب اأن تكون اجلمعيات 
قادرة على اال�ستمرار يف العمل دون اعتبارها جمعيات غري قانونية حتى لو مل تقم باإعادة 

الت�سجيل.

166.  يجب مراعاة املعايري �سالفة الذكر ب�سكل مت�ساوي فيما يتعلق بت�سكيل فروع اجلمعيات 
تعمل على  التي  تلك  ي�سمل  مبا  اجلمعيات،  و�سبكات  االحتادات  اأو  االأجنبية  اجلمعيات  اأو 

امل�ستوى الدويل.213

الع�سوية واالإدارة الداخلية واالأهداف واالأن�سطةأ. 

اأع�سائها  وعناوين  اأ�سماء  عن  باالإف�ساح  العام  لاللتزام  اجلمعيات  تخ�سع  اأال  يجب    .167
احرتام  يف  احلق  ومع  اجلمعيات  تكوين  حرية  يف  حقهم  مع  يتوافق  ال  االأمر  هذا  الأن 
احلياة اخلا�سة.214 ومع ذلك، يجوز اأن يُطلب من االأع�ساء الفرديني جلمعية ما االإف�ساح 
اأ�سحاب  اأو  تعار�س ذلك مع م�سوؤولياتهم كموظفني  عن ع�سويتهم فيها عند جواز 
منا�سب.215 عالوة على ذلك، يجوز طلب االإف�ساح ب�سكل منا�سب عن قوائم الع�سوية 
اخلا�سة باالأحزاب ال�سيا�سية التي ت�سعى اإلى احل�سول على التمويل العام على اأ�سا�س 
يتحتم  قد  بل  الع�سوية.216  االأدنى من �رشوط  احلد  تطبيق  يتم  اأع�سائها حيثما  عدد 
املهام  بع�س  باأداء  قيامها  املهنية عند  اجلمعيات  بع�س  قوائم ع�سوية  االإف�ساح عن 

التنظيمية. ومع ذلك، البد اأن يتوافق اأي اإف�ساح من هذا القبيل مع مبادئ حماية 
211  املفو�سية االأوروبية حلقوق االإن�سان، حركة اململكة الدميقراطية �سد بلغاريا )الطلب رقم 27608/95، قرار يف 29 نوفمرب 1995( 

واملحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، Özbek واآخرون �سد تركيا )الطلب رقم 35570/02، 6 اأكتوبر 2009(.
212  املقرر اخلا�س لالأمم املتحدة املعني باحلق يف حرية التجمع ال�سلمي وتكوين اجلمعيات، التقرير املرفوع اإلى جمل�س حقوق االإن�سان 
التابع لالأمم املتحدة )اأف�سل املمار�سات التي تعزز وحتمي احلق يف حرية التجمع ال�سلمي وتكوين اجلمعيات(، وثيقة االأمم املتحدة  
A/HRC/20/27، 21 مايو 2012، الفقرة 62 ، الذي ين�س على اأن”	القوانني التي يتم تبنيها حديثا البد اأال تطالب كافة اجلمعيات 
امل�سجلة من قبل باإعادة الت�سجيل بحيث يتم حماية اجلمعيات القائمة من الرف�س اال�ستبدادي اأو حدوث توقف يف اأن�سطتها لفرتة 
من الزمن. فعلى �سبيل املثال، عرّبت جلنة حقوق الطفل، يف مالحظاتها اخلتامية حول نيبال، عن قلقها اإزاء القيود الوا�سعة، مثل تلك 
التي تتعلق مبتطلبات اإعادة الت�سجيل، التي تفر�سها ال�سلطات على منظمات املجتمع املدين ))CRC/C/15/Add.260، الفقرتان 

.”)33-34
213  املقرر اخلا�س لالأمم املتحدة املعني باحلق يف حرية التجمع ال�سلمي وتكوين اجلمعيات، التقرير املرفوع اإلى جمل�س حقوق االإن�سان 
A/  التابع لالأمم املتحدة )اأف�سل املمار�سات التي تعزز وحتمي احلق يف حرية التجمع ال�سلمي وتكوين اجلمعيات(، وثيقة االأمم املتحدة
HRC/20/27، 21 مايو 2012، الفقرة 59 والتي تن�س على اأن “	املقرر اخلا�س يعتقد اأن اإن�ساء فروع للجمعيات، واجلمعيات واالحتادات 

االأجنبية اأو �سبكات اجلمعيات، مبا يف ذلك على امل�ستوى الدويل، يجب اأن يخ�سع لنف�س اإجراءات االإخطار.”
214  اللجنة االأوروبية حلقوق االإن�سان، الرابطة الوطنية للمعلمني املعنية بالتعليم االإ�سايف والتعليم العايل �سد اململكة املتحدة 
http://associationline.org/guidebook/< :الطلب رقم 28910/95، القرار ال�سادر بتاريخ 16 اأبريل 1998(. انظر اأي�ًسا ب�سفة عامة(

 .>action/read/chapter/4
رقم  215  املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، Grande	Oriente	d`Italia	di	Palazzo	Giustiniani �سد اإيطاليا )رقم 2(، )الطلب 

26740/02، حكم �سادر يف 31 مايو 2007(. 
التوجيهية  املبادئ  البندقية،  االإن�سان وجلنة  الدميقراطية وحقوق  املوؤ�س�سات  اأوروبا/مكتب  والتعاون يف  االأمن  216  انظر منظمة 

ب�ساأن تنظيم االأحزاب ال�سيا�سية )وار�سو: مكتب املوؤ�س�سات الدميقراطية وحقوق االإن�سان، 2011(، الفقرات 76-79.
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التفا�سيل  واإلى  املعنية  القائمة  اإلى  الو�سول  حق  لديهم  ممن  حتد  قد  التي  البيانات   
الواجب االإف�ساح عنها )انظر اأي�ًسا الق�سم ج، الق�سم الفرعي 2 ]و[ من هذه املبادئ 

التوجيهية ب�ساأن احلق يف اخل�سو�سية يف �سياق رقابة ال�سلطات العامة(.

168.  ينبغي اأن تكون اجلمعية قادرة على احل�سول على اأعداد متفاوتة من االأع�ساء طوال فرتة 
وجودها. واإذا كان عدد اأع�ساء اجلمعية اأقل من احلد االأدنى املطلوب، يجب اأال يكون ذلك 
اأ�سا�ًسا تلقائيًا الإنهائها. عالوة على ذلك، يجب اأال ت�ستخدم ال�سلطات املتطلبات القانونية 
اخلا�سة بح�ساب عدد االأع�ساء احلاليني اأو االحتفاظ ب�سجل لهم يف الو�سول اإلى قوائم 

الع�سوية اأو اإخ�ساع اجلمعيات للتفتي�س. 

169.  يجب اأن تتمتع اجلمعيات عموًما باحلكم الذاتي. ولن يُ�سمح بفر�س اأية قيود على قدرتها 
على احلكم الذاتي اإال اإذا كان لها اأ�سا�س قانوين اأو تخدم غر�س �رشعي معرتف به وفقا 

للمعايري الدولية ومتنا�سبة من حيث تاأثريها.

170.  تقر املادة 3 من االتفاقية رقم 87 ملنظمة العمل الدولية حتديًدا بطبيعة احلكم الذاتي 
للجمعيات فيما يتعلق بالنقابات العمالية، والتي تن�س على اأنه ينبغي اأن تكون اجلمعيات 

قادرة على �سياغة قوانينها ولوائحها الداخلية واإدارة �سوؤونها.217

171.  بالتايل، يجب اأن تكون الوظائف الداخلية للجمعيات، عادة خالية من تدخل الدولة. وال 
تخ�سع هذه الفر�سية االأ�سا�سية اإال ل�رشط اأن تكون اجلمعيات غري هادفة للربح وحترتم 
مبداأ عدم التمييز وال تنخرط يف اأن�سطة تو�سف باأنها غري قانونية وفًقا للمعايري الدولية 

حلقوق االإن�سان.

172.  مع ذلك، ال ينبغي اأن مينع ذلك الدول من ت�سجيع اجلمعيات على ال�سعي نحو التمثيل 
وامل�ساركة املتوازنني للرجال والن�ساء يف اإدارة اجلمعيات ويف عملها.218

173.  ال ينبغي منع غري املواطنني من اال�سرتاك يف اإدارة اجلمعيات ب�سبب جن�سيتهم.219 عالوة 
على ذلك، يجب اأن تت�سق اأي قيود متنع املوظفني العموميني من اخلدمة يف اأعلى هيئة 
اإدارية يف جمعية مع القيود امل�سموحة واملفرو�سة على قدرتهم على اأن يكونوا اأع�ساءً يف 

اجلمعية املذكورة ب�سكل عام.

174.  ال ينبغي اأن تتدخل ال�سلطات العامة يف اختيار اجلمعية الإدارتها اأو ممثليها، اإال اإذا مت مبوجب 
هذا  وكان  املنا�سب،  مثل هذه  على  احل�سول  املعنيني من  االأ�سخا�س  ا�ستبعاد  القانون 
القانون متفًقا مع املعايري الدولية. وميكن لل�سلطات العامة مطالبة امل�سوؤولني عن اتخاذ 

القرارات يف منظمة غري حكومية بالك�سف عن هويتهم بو�سوح.220 

http://www.ilo.  ،)87 )رقم   ،1948 التنظيم،  حق  وحماية  النقابية  احلرية  اتفاقية  	–C087 الدولية،  العمل  منظمة  217  انظر 
org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312232:NO<. تن�س املادة 
الثالثة منه على ما يلي: “1. ملنظمات العاملني ومنظمات اأرباب العمل احلق يف و�سع نظامها االأ�سا�سي وقواعدها، واختيار ممثليها 
بكل حرية، وتنظيم اإدارتها واأن�سطتها و�سياغة براجمها. 2. متتنع ال�سلطات العامة عن اأي تدخل من �ساأنه اأن يحد من هذا احلق اأو 

يحول دون ممار�سته امل�رشوعة”.
218  اللجنة املعنية بالق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة، التو�سية العامة رقم 23: احلياة ال�سيا�سية والعامة )1997(، 
وثيقة A/52/38/Rev.، الفقرة  47، التي تن�س على اأن التزام الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز يف جميع جماالت احلياة العامة 
وال�سيا�سية ي�سمل تلك التدابري التي تهدف اإلى: “)اأ( �سمان �سن ت�رشيعات فعالة حتظر التمييز �سد املراأة، )ب( ت�سجيع املنظمات 

غري احلكومية واجلمعيات العامة وال�سيا�سية على اعتماد اإ�سرتاتيجيات ت�سجع متثيل املراأة وم�ساركتها يف عملها”. 
219  انظر جمل�س اأوروبا، تو�سية CM/Rec)2007(14 حول الو�سع القانوين للمنظمات غري احلكومية يف اأوروبا، الفقرة 49.

220  املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، Hasan وChaush �سد بلغاريا ]GC[ )الطلب رقم 30985/96، حكم �سادر يف 26 اأكتوبر 
.)2000
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175.  وينبغي اأن يكون للجمعيات احلرية يف حتديد هيكلها االإداري الداخلي وهيئاتها االإدارية 
العليا. كما ينبغي اأن يكون لها حرية اإن�ساء الفروع )مبا يف ذلك املكاتب التمثيلية والفروع 
وال�رشكات التابعة(، وتفوي�س مهام اإدارية معينة لهذه الفروع ولقيادتها. عالوة على ذلك، 
يجب عدم مطالبة اجلمعيات باحل�سول على اأي ترخي�س من �سلطة عامة من اأجل تغيري 
اأو  اأو قواعدها،  اليومية  اأو عملياتها  وترية وعدد اجتماعاتها  اأو  الداخلي  االإداري  هيكلها 

الإن�ساء فروع لي�س لها �سخ�سية قانونية متميزة.221

176.  ال يجب، حتت اأي ظرف من الظروف، اأن تخول الت�رشيعات اأو ت�سمح بح�سور وكالء الدولة 
اإلى االجتماعات غري العامة للجمعيات222 ما مل توجه اجلمعية نف�سها الدعوة اإليهم. 

177.  ال يجب التدخل اخلارجي يف عمل اجلمعيات اأو اإدارتها اإال يف ظروف ا�ستثنائية للغاية. 
للمتطلبات  خرق خطري  حلدوث  حد  و�سع  اأجل  من  اإال  بالتدخل  ال�سماح  عدم  وينبغي 
القانونية، كما هو احلال يف احلاالت التي تف�سل فيها اجلمعية املعنية يف معاجلة هذا اخلرق، 
اأو عند احلاجة ملنع خرق و�سيك للمتطلبات املذكورة نظرًا للعواقب الوخيمة التي ميكن اأن 
حتدث ما مل يتم ذلك.223 وعادة ما يجب حتقيق االمتثال حلقوق االأع�ساء كاأفراد من خالل 

االإجراءات القانونية التي قد يتخذونها باأنف�سهم.

اأ�سا�ًسا بغر�س التحقق من االمتثال  178.  ال ينبغي ال�سماح بعمليات التفتي�س التي جُترى 
لالإجراءات الداخلية للجمعية )للح�سول على معلومات اإ�سافية حول عمليات التفتي�س 
واالإ�رشاف، انظر الق�سم ج، الق�سم الفرعي 2 ]و[ من هذه املبادئ التوجيهية(. كذلك ال 
يجب، حتت اأي ظرف من الظروف، اأن تتعر�س اجلمعيات لعقوبات ملجرد اأن اأن�سطتها تخالف 

لوائحها الداخلية واإجراءاتها، ما دامت هذه االأن�سطة لي�ست غري قانونية. 

179.  ال ينبغي اأن تقيد الت�رشيعات املتعلقة باجلمعيات اأو تَفر�س اأهداف وجماالت االأن�سطة 
التي يجب على اجلمعيات القيام بها اأو ال ميكنها القيام بها، با�ستثناء تلك التي تتعار�س 
مع املعايري الدولية حلقوق االإن�سان. يجوز ال�سماح مبثل هذه القيود اأو حماوالت التاأثري على 
عمل اجلمعيات يف بع�س احلاالت اال�ستثنائية. وهذا ي�سمل احلاالت التي تقوم فيها اأهداف 
واأن�سطة جمعية برتويج الدعاية للحرب اأو التحري�س على الكراهية القومية اأو العن�رشية 
اأو الدينية التي ت�سكل حتري�سا على التمييز اأو العداء اأو العنف، ف�سال عن حتقيق االأهداف 
التي تتعار�س مع الدميقراطية224 اأو التي حتظرها القوانني التي ال تتعار�س ذاتها مع تلك 

املعايري. 

180.  يعني هذا اأن الت�رشيعات التي تقيد، على �سبيل املثال، االأرا�سي التي ميكن اأن تعمل عليها 
بع�س اجلمعيات وتعاقبها على القيام باأن�سطة خارج هذه املنطقة، قد ت�سكل انتهاًكا 

للحق يف حرية تكوين اجلمعيات.

اأبريل   3 �سادر يف  40269/02، حكم  رقم  )الطلب  اأوكرانيا  221  انظر املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، Koretskyy واآخرون �سد 
اأوروبا،  يف  احلكومية  غري  للمنظمات  القانوين  الو�سع  ب�ساأن   CM/Rec)2007(14 تو�سية  اأوروبا،  وجمل�س   ،52-53 الفقرتان   ،)2008

الفقرات 42 و46-48.
222  انظر منظمة االأمن والتعاون يف اأوروبا / مكتب املوؤ�س�سات الدميقراطية وحقوق االإن�سان، تعليقات حول قانون اجلمعيات يف 
http://www.legislationline.org/< )LH	TUR/154/2010	–	NGO( بتاريخ 22 يونيو 2010، متاح على:  رقم:   الراأي  تركمان�ستان، 

documents/id/16059<. الفقرة 41.
223  انظر املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، حزب احلرية والدميقراطية )ÖZDEP( �سد تركيا )الطلب رقم 23885/94، حكم �سادر 
يف 8 دي�سمرب 1999(، الفقرتان 47-46، وجمل�س اأوروبا، تو�سية 14)CM/Rec)2007 ب�ساأن الو�سع القانوين للمنظمات غري احلكومية 

يف اأوروبا، الفقرات 2 و6 و70.
224  املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، Partisi	Refah )حزب الرفاه( واآخرون �سد تركيا ]GC[ )الطلبات رقم 41340/98 و41342/98 
و41343/98 و41344/98، حكم �سادر يف 13 فرباير 2003(، وKoretskyyواآخرون �سد اأوكرانيا )طلب رقم 40269/02، حكم �سادر يف 3 

اأبريل 2008(.
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181.  باالإ�سافة اإلى ذلك، ينبغي اإلغاء الت�رشيعات التي ت�سعى اإلى حتديد االأهداف واالأن�سطة 
التي ميكن اأو ال ميكن اإدراجها يف ال�سك املوؤ�س�س للجمعيات. وال ينطبق هذا على االأهداف 
واالأن�سطة التي من �ساأنها اأن تتعار�س مع املعايري الدولية حلقوق االإن�سان اأو الت�رشيعات 
التي تتفق مع هذه املعايري. ويف الواقع العملي، يعني هذا اأنه ال ميكن منع اجلمعيات وال 
ينبغي منعها من الت�سجيل و/اأو االعرتاف بها، ما مل تتعار�س اأهدافها وغاياتها بو�سوح 

مع املعايري الدولية حلقوق االإن�سان. 

182.  يجب اأن ي�سع امل�رشع يف اعتباره اأن احلق يف حرية التعبري وحرية تكوين اجلمعيات يخول 
اجلمعيات بال�سعي نحو حتقيق اأهدافها اأو القيام باأن�سطتها التي لي�ست دائما متطابقة 
مع اآراء ومعتقدات االأغلبية اأو تتعار�س متاما معها. ويرى فقه املحكمة االأوروبية حلقوق 
االآراء  عن  التعبري  تت�سمن  احلقيقية  الدميقراطية  اأن  طويلة  فرتة  منذ  القائم  االإن�سان 
ذلك  وي�سمل  ال�سكان.225  اأي قطاع من  اأو  الدولة  تزعج”	 اأو  اأو ت�سدم  “ت�سيء  التي قد 
نقل املعلومات اأو االأفكار التي تتعار�س مع النظام القائم اأو تدعو اإلى التغيري ال�سلمي 
للد�ستور226 اأو الت�رشيعات من خالل، على �سبيل املثال، الدعوة لعدم جترمي االإجها�س227 اأو 
التاأكيد على وعي االأقليات228 اأو حماية حقوق االإن�سان لالأ�سخا�س ال�سواذ جن�سيًا ومزدوجي 
امليل اجلن�سي ومغايري هوية النوع االجتماعي229 اأو الدعوة اإلى احلكم الذاتي االإقليمي اأو 
حتى طلب انف�سال جزء من اأرا�سي البالد.230 ويف جميع االأحوال، يتعني على ال�سلطات 

جتنب الو�سول اإلى ا�ستنتاجات مت�رشعة و�سلبية حول االأهداف املقرتحة جلمعية ما.231 

قانون جمهورية �أرمينيا ب�شاأن �ملنظمات �لعامة )2001(

املادة 4 
)...(

واأ�ساليب  وغاياتها  واأهدافها  التنظيمي  هيكلها  م�ستقل  ب�سكل  املنظمة  حتدد   .2
قيامها بالن�ساط. 

)...(

225  املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، Handyside �سد اململكة املتحدة )طلب رقم 5493/72، حكم �سادر يف 7 دي�سمرب 1976(.
و41343/98  و41342/98   41340/98 رقم  )طلبات   ]GC[ تركيا  واآخرون �سد  الرفاه  االإن�سان، حزب  االأوروبية حلقوق  226  املحكمة 

و41344/98، حكم �سادر يف 13 فرباير 2003(. 
227  املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان،Waves	on	Women �سد الربتغال )طلب رقم 31276/05، احلكم ال�سادر يف 3 فرباير 2009(.

228  املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، Sidiropoulos واآخرون �سد اليونان )طلب رقم 26695/95، احلكم ال�سادر يف 10 يوليو 1998(، 
الفقرتان 44-45.

 ،)2012 يونيه   12 ال�سادر يف  احلكم   ،9106/06 رقم  )طلب  229  املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان،Genderdoc-M �سد مولدوفا 
الفقرتان 45-44. املقرر اخلا�س لالأمم املتحدة املعني باحلق يف حرية التجمع ال�سلمي وتكوين اجلمعيات، التقرير املرفوع اإلى جمل�س 
االأكرث  للمجموعات  اجلمعيات  وتكوين  ال�سلمي  التجمع  باحلق يف حرية  اخلا�سة  )التهديدات  املتحدة  لالأمم  التابع  االإن�سان  حقوق 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/< ،64 اأبريل 2014، الفقرة  A/HRC/26/29، 14 عر�سة للخطر(، وثيقة االأمم املتحدة

.>HRC/RegularSessions/Session26/Documents/A_HRC_26_29_ENG.DOC
 29221/95 رقم  )طلبات  بلغاريا  �سد   Ilinden املتحدة  املقدونية  واملنظمة   Stankov االإن�سان،  حلقوق  االأوروبية  املحكمة    230
و29225/95، حكم �سادر يف 2 اأكتوبر 2001(، الفقرة 97، التي تن�س على اأن “دعوة جمموعة من االأ�سخا�س اإلى احلكم الذاتي اأو 
حتى طلب انف�سال جزء من اأرا�سي البالد - وبالتايل مطالبتهم بغيريات د�ستورية واإقليمية اأ�سا�سية - ال ميكن اأن تربر تلقائيا حظر 
جمعياتهم. وال ترقى املطالبات بالتغيريات االإقليمية يف اخلطب اأو املظاهرات ب�سكل تلقائي اإلى تهديد ال�سالمه االإقليمية للبالد 
االأفكار  عن  للتعبري  املنا�سبة  الفر�سة  اتاحة  يجب  القانون،  �سيادة  على  يقوم  الذي  الدميقراطي  املجتمع  ]...[ يف  القومي.  واالأمن 
ال�سيا�سية التي تعار�س النظام القائم والتي يتم الدفاع عنها بالو�سائل ال�سلمية من خالل ممار�سة احلق يف التجمع واأي و�سيلة 

م�رشوعة اأخرى “.
231  املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، احلزب ال�سيوعي الرتكي املتحد واآخرون �سد تركيا ]GC[، )الطلب رقم 19392/92، حكم 
�سادر يف 30 يناير 1998(. انظر اأي�ًسا منظمة االأمن والتعاون يف اأوروبا / مكتب املوؤ�س�سات الدميقراطية وحقوق االإن�سان، دليل منع 
االإن�سان،  الدميقراطية وحقوق  املوؤ�س�سات  )وار�سو: مكتب  االإرهاب  اإلى  توؤدي  التي  والراديكالية  العنيف  التطرف  االإرهاب ومكافحة 
2014(، ال�سفحة 42، التي تن�س على اأنه » بب�ساطة ال ينبغي اأن تعترب وجهات النظر اأو املعتقدات الراديكالية اأو التطرف والتعبري 

ال�سلمي عنها مبثابة جرائم«.
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امل�ساركة يف عمليات �سنع القرار واملمتلكات والدخل والأ�سول

183.  يف الدميقراطية القائمة على امل�ساركة التي تلتزم باالنفتاح وال�سفافية يف عملية �سن 
القوانني، ينبغي اأن تكون اجلمعيات قادرة على امل�ساركة يف و�سع القوانني وال�سيا�سات 

على جميع امل�ستويات، �سواء كانت حملية اأو وطنية اأو اإقليمية اأو دولية.232

184.  وينبغي تي�سري هذه امل�ساركة من خالل اإن�ساء اآليات متكن اجلمعيات من الدخول يف حوار 
مع ال�سلطات العامة واأن ت�ست�سريها تلك ال�سلطات على خمتلف امل�ستويات احلكومية.

185.  ينبغي اأن ت�سمل م�ساركة اجلمعيات عملية حقيقية ذات اجتاهني، وعلى وجه اخل�سو�س، 
ال ينبغي النظر اإلى املقرتحات املقدمة من اجلمعيات ب�ساأن اإجراء تغيريات يف ال�سيا�سات 

والقوانني باعتبارها غري مقبولة اأو غري قانونية.233

186.  باالإ�سافة اإلى ذلك، يجب اأن تكون اجلمعيات قادرة على التعليق علنا على التقارير املقدمة 
اإلى الهيئات الرقابية الدولية فيما يتعلق بتنفيذ االلتزامات مبوجب القانون  من الدول 
التقارير.234 وعالوة على ذلك،  القيام بذلك قبل تقدمي هذه  واأن تكون قادرة على  الدويل، 
ينبغي على الدوام ا�ست�سارة اجلمعيات حول املقرتحات املتعلقة بتعديل القوانني والقواعد 

االأخرى املتعلقة بو�سعها ومتويلها وعملها.235

187.  وحتى ت�سبح امل�ساورات مع اجلمعيات ذات مغزى، يجب اأن تكون �ساملة وتعك�س املجموعة 
املتنوعة من اجلمعيات القائمة وينبغي اأي�ًسا اإ�رشاك تلك اجلمعيات التي قد تكون معار�سة 

للمقرتحات احلكومية التي يجري تقدميها.

ن�رش  يتم  »�سوف  اأنه  على  تن�س  التي   ،5.8 الفقرة   ،1990 كوبنهاجن  232  انظر مكتب املوؤ�س�سات الدميقراطية وحقوق االإن�سان، 
متناول  يف  الن�سو�س  و�ستكون  تطبيقها.  الإمكانية  ك�رشط  واللوائح  عام،  اإجراء  اأي  نهاية  يف  اعتمادها  يتم  التي  الت�رشيعات، 
اجلميع.«، ومنظمة االأمن والتعاون يف اأوروبا، مو�سكو 1991، الفقرة 18.1 التي تن�س على اأنه »يتم �سياغة الت�رشيع واعتماده نتيجة 
CM/ لعملية مفتوحة تعك�س اإرادة ال�سعب اإما ب�سكل مبا�رش اأو من خالل ممثليهم املنتخبني.« انظر اأي�ًسا جمل�س اأوروبا، التو�سية

Rec)2007(14 املقدمة من جلنة الوزراء اإلى الدول االأع�ساء ب�ساأن الو�سع القانوين للمنظمات غري احلكومية يف اأوروبا، 10 اأكتوبر 2007، 
الفقرات 12 و 76 و 77، اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، االإعالن املتعلق بحق وم�سوؤولية االأفراد واجلماعات وهيئات املجتمع يف تعزيز 
http://www.ohchr.org/en/ProfessionalInterest/Pages/< ،8 وحماية حقوق االإن�سان واحلريات االأ�سا�سية املعرتف بها عامليًا، املادة
باإتاحة فر�س احل�سول على املعلومات  RightAndResponsibility.aspx<؛ جلنة االأمم املتحدة االقت�سادية الأوروبا، االتفاقية اخلا�سة 
عن البيئة وم�ساركة اجلمهور يف اتخاذ القرارات ب�ساأنها واالحتكام اإلى الق�ساء يف امل�سائل املتعلقة بها )»اتفاقية اآرهو�س«(، 25 
يونيو 1998، املادتان 6 و http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43e.pdf< 8<	وجمل�س اأوروبا، اتفاقية 
http://< ،5 تاريخ التطبيق 1 مايو عام 1997، املادة ،)CETS	 No. 144( ( م�ساركة االأجانب يف احلياة العامة على امل�ستوى املحلي
conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?CL=ENG&NT=144<؛ وجمل�س اأوروبا، االتفاقية االإطارية حلماية 

االأقليات القومية ) )No. 157	ETS(، بتاريخ 1 فرباير 1995، املادة 15.
233  املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، Koretskyy واآخرون �سد اأوكرانيا )الطلب رقم 40269/02، حكم �سادر يف 3 اأبريل 2008(، 
الو�سع  ب�ساأن  االأع�ساء  الدول  اإلى  الوزراء  جلنة  من  املقدمة   CM/Rec)2007(14 التو�سية  اأوروبا،  جمل�س  اأي�ًسا  انظر   .52 الفقرة 
القانوين للمنظمات غري احلكومية يف اأوروبا، 10 اأكتوبر 2007، الفقرة 12، موؤمتر املنظمات الدولية غري احلكومية التابعة ملجل�س اأوروبا، 
http://www.coe.int/t/ngo/Source/< ،)2009 ميثاق املمار�سات ال�سليمة ب�ساأن امل�ساركة املدنية يف عملية �سنع القرار )اأكتوبر

Code_English_final.pdf<؛ واجلمعية العامة لالأمم املتحدة، االإعالن املتعلق بحق وم�سوؤولية االأفراد واجلماعات وهيئات املجتمع 
يف تعزيز وحماية حقوق االإن�سان واحلريات االأ�سا�سية املعرتف بها عامليا، املادة 7،

.>http://www.ohchr.org/en/ProfessionalInterest/Pages/RightAndResponsibility.aspx< 
وحماية  تعزيز  املجتمع يف  وهيئات  واجلماعات  االأفراد  وم�سوؤولية  بحق  املتعلق  االإعالن  234  انظر اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، 
http://www.ohchr.org/en/ProfessionalInterest/Pages/< ،95 و املادتان  االأ�سا�سية املعرتف بها عامليا،  االإن�سان واحلريات  حقوق 

RightAndResponsibility.aspx<	ومنظمة االأمن والتعاون يف اأوروبا، كوبنهاجن 1990، الفقرة 11. 
القانوين  الو�سع  حول  االأع�ساء  الدول  اإلى  الوزراء  جلنة  من  املقدمة   CM/Rec)2007(14 رقم  تو�سية  اأوروبا،  جمل�س  انظر    235

للمنظمات غري احلكومية يف اأوروبا، 10 اأكتوبر 2007، الفقرة 77.
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188.  ينبغي اأن تتيح جميع امل�ساورات التي جترى مع اجلمعيات اإمكانية احل�سول على جميع 
املعلومات الر�سمية ذات ال�سلة والوقت الكايف للرد، مع مراعاة احلاجة الأن ت�سعى اجلمعيات 

يف املقام االأول اإلى احل�سول على اآراء اأع�سائها و�رشكائها.236

189.  ينبغي التما�س املالحظات اخلا�سة باجلمعيات )واجلمهور ب�سكل عام( بال�سكل االأن�سب 
للمجال الذي تعمل فيه وللظروف اخلا�سة ببلد معني، من قبيل حمدودية اأو �سعوبة ولوج 
بع�س االأ�سخا�س واجلماعات واجلمعيات اإلى املوارد عرب االإنرتنت. وعالوة على ذلك، يجب اأن 
تقر ال�سلطات باالآراء املذكورة وت�ستجيب لها. ولت�سهيل ذلك، ميكن للموؤ�س�سات الوطنية 

حلقوق االإن�سان اال�سطالع بدور هام.237

اأن�سطتها وطلبه من  اأن تكون اجلمعيات قادرة على احل�سول على الدخل من  190.  ينبغي 
حتقيق  بهدف  وذلك  فيها  تاأ�س�ست  التي  الدولة  وخارج  داخل  واخلا�سة  العامة  امل�سادر 
اأهدافها. ولهذا الغر�س، من املهم اأن تكون اجلمعيات قادرة على الو�سول اإلى اأو�سع نطاق 
من اجلهات املانحة املحتملة. ويجوز اأن يكون الدخل يف �سكل نقدي واأ�سكال اأخرى من 
االأدوات املالية وعائدات من بيع املمتلكات والب�سائع اأو املعدات التابعة للجمعية وكذلك 
ياأتي من اال�ستثمارات  اإلى اجلمعية )مثل الدخل الذي  اأخرى من�سوبة  يف �سكل منافع 

واالإيجارات واالإتاوات واالأن�سطة االقت�سادية وال�سفقات العقارية(. 

191.  بالتايل، يجب اأن يكون لدى اجلمعيات احلرية يف امل�ساركة يف اأي اأن�سطة اقت�سادية اأو 
اأن�سطتها غري الهادفة للربح دون احلاجة  اأن�سطة جتارية م�رشوعة بهدف دعم  اأو  اأعمال 
اإلى اأي تفوي�س خا�س، بينما تخ�سع يف الوقت نف�سه الأي متطلبات خا�سة بالرتخي�س اأو 
املتطلبات التنظيمية املعمول بها عموًما يف االأن�سطة املعنية. باالإ�سافة اإلى ذلك، ونظرا 
للطبيعة غري الهادفة للربح للجمعيات، فاإنه يتعني عدم توزيع اأي االأرباح جُتنى من خالل 
هذه االأن�سطة على اأع�سائها اأو موؤ�س�سيها، لكن يجب ا�ستخدامها يف ال�سعي لتحقيق 

اأهدافها بدالً من ذلك.

192.  وباالإ�سافة اإلى ذلك، يجب اأن تخ�سع قدرة اجلمعيات على توليد اأو التما�س الدخل لنف�س 
ومنع  االأجنبي  وال�رشف  اجلمارك  على  عموًما  تنطبق  التي  القوانني  الواردة يف  ال�رشوط 
غ�سيل االأموال واالإرهاب، وكذلك تلك ال�رشوط التي تتعلق بال�سفافية ومتويل االنتخابات 
واالأحزاب ال�سيا�سية باملدى الذي تكون هذه املتطلبات نف�سها متوافقة مع املعايري الدولية 

حلقوق االإن�سان.

193.  يجب اأن يقت�رش ا�ستخدام جميع الدخول الناجتة اأو التي تلقتها اجلمعيات، ف�سالً عن اأي 
اأ�سول تنتقل اإليها يف ال�سعي لتحقيق اأهدافها وعدم توزيعها على اأع�سائها.

وم�ساركة  البيئة  عن  املعلومات  على  احل�سول  فر�س  باإتاحة  236  انظر جلنة االأمم املتحدة االقت�سادية الأوروبا، االتفاقية اخلا�سة 
اجلمهور يف اتخاذ القرارات ب�ساأنها واالحتكام اإلى الق�ساء يف امل�سائل املتعلقة بها )»اإتفاقية اأرهو�س«(، 25 يونيو، 1998، املادتني 6 و8 
احلكومية  غري  املنظمات  موؤمتر  اأي�ًسا  انظر  >http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43e.pdf<؛ 
http://www.< الدولية مبجل�س اأوروبا، قانون املمار�سات الر�سيدة للم�ساركة املدنية يف عملية �سناعة القرار )اأكتوبر 2009(،  

.>coe.int/t/ngo/Source/Code_English_final.pdf
2013، املتوفرة على  مايو   6-7 يومي  جنيف  اجتماعه يف  املكتب يف  اأقرها  237  انظر جلنة التن�سيق الدولية، املالحظة 1.5 التي 
http://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/ICCAccreditation/Documents/Report%20May%202013-Consolidated-< الرابط: 

English.pdf<: »على موؤ�س�سات حقوق االإن�سان الوطنية، تطوير واإ�سفاء الطابع الر�سمي على عالقات العمل واحلفاظ عليها، كما 
هو منا�سب، مع املوؤ�س�سات املحلية االأخرى التي مت اإن�ساوؤها لتعزيز وحماية حقوق االإن�سان مبا يف ذلك، موؤ�س�سات حقوق االإن�سان دول 

الوطنية القانونية، واملوؤ�س�سات املوا�سيعية، باالإ�سافة اإلى منظمات املجتمع املدين واملنظمات غري احلكومية«.
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194.  مع ذلك، يجب اأن تكون اجلمعيات قادرة على ا�ستخدام دخولها واأ�سولها يف دفع رواتب 
موظفيها وت�سديد اأي نفقات مت تكبدها بالنيابة عنها.238 ومن غري املرجح اأن تكون العديد 
من اجلمعيات قادرة على حتقيق اأهدافها دون تعيني بع�س املوظفني و/اأو توفري متطوعني 
ممتلكاتها  با�ستخدام  اجلمعيات  قيام  يُعد  ولذلك،  نيابة عنها.  االأن�سطة  بع�س  لتنفيذ 
واأموالها يف دفع م�ستحقات موظفيها وت�سديد نفقات اأولئك الذين يعملون نيابة عنها 
اأمرا م�رشوعا. وبينما قد توؤثر ظروف ال�سوق و/اأو الت�رشيعات على م�ستوى املبالغ املدفوعة 
للموظفني، اإال اأن �رشورة التاأكيد على ا�ستخدام امللكية يف التما�س حتقيق اأهداف اجلمعية 

ميكن اأن تربر فر�س معيار معقولية خا�س ب�سداد النفقات.

195.  وبالن�سبة للجمعيات ذات ال�سخ�سية القانونية، ينبغي اأن تكون تلك اجلمعيات قادرة على 
اإدارة وا�ستخدام دخلها واأ�سولها مب�ساعدة من ح�ساباتها امل�رشفية. و�سيكون الو�سول اإلى 
الت�سهيالت امل�رشفية عامالً اأ�سا�سيا بالن�سبة لقدرة اجلمعيات على تلقي التربعات واإدارة 
وحماية اأ�سولها. وال يعني ذلك �رشورة التزام البنوك مبنح هذه الت�سهيالت اإلى كل جمعية 
تطلبها ولكن يجب اأن تكون حرية البنوك يف حتديد العمالء خا�سعة ملبداأ عدم التمييز. 
وقد يكون اكت�ساب ال�سخ�سية القانونية �رشًطا م�سبقا حل�سول اجلمعية على ح�سابات 

م�رشفية با�سمها. 

196.  وينبغي اأن تكون اجلمعيات قادرة على حماية جميع امل�سالح اخلا�سة مبمتلكاتها من 
خالل االإجراءات القانونية. ويعد هذا االأمر �رشوريًا الأن اأي م�سادرة لهذه املمتلكات اأو فقدان 
التحكم فيها اأو اأي اأ�رشار تلحق بتلك املمتلكات قد حتبط �سعي اجلمعيات نحو حتقيق 

اأهدافها.239

م�سورة  على  بناء  العمل  اإلى  عاًما  دعًما  تتلقى  التي  اجلمعيات  حتتاج  قد  ذلك،  ومع    .197
م�ستقلة عند بيع اأو �رشاء االأرا�سي اأو االأ�سول الرئي�سية االأخرى.240 تعد حقيقة اأن اأ�سول 
بع�س اجلمعيات تاأتي من خالل هيئات عامة واأن االإطار املايل املواتي ي�ساعد يف حيازة تلك 
االأ�سول، مبثابة عوامل ت�سمن اإدارة هذه االأ�سول بعناية واحل�سول على اأف�سل قيمة عند 
�رشائها وبيعها. وبالتايل، �سيكون من املنا�سب يف هذه احلاالت اعتماد �رشط ين�س على اأن 
ت�سرت�سد اجلمعيات مب�سورة م�ستقلة عند انخراطها يف بع�س هذه ال�سفقات اأو جميعها.

198.  ال ينبغي اال�ستيالء على دخل واأ�سول اجلمعيات اأو م�سادرتها كو�سيلة ملنعها من ال�سعي 
لتحقيق اأهدافها امل�رشوعة.241

199.  عند اإنهاء اأي جمعية، ينبغي ت�سفية اأي اأموال اأو ممتلكات اأو اأ�سول خا�سة بها. ويعني 
ذلك ت�سوية جميع االلتزامات اخلا�سة باجلمعية اأوالً ثم نقل االأموال واملمتلكات واالأ�سول 
املتبقية. ويخ�سع نقل االأموال واملمتلكات واالأ�سول حلظر توزيع االأرباح على موؤ�س�سي 
اجلمعيات غري الهادفة للربح واأع�سائها. وبينما يكون للجمعية، يف االأ�سا�س، حرية تقرير 
�رشوط وطرائق هذا النقل، اإال اأن القواعد التي تنظم هذا االإجراء يجب اأن تعتمد اأي�ًسا 
على ما اإذا كان االإنهاء طوعي اأو غري طوعي )للح�سول على معلومات اإ�سافية حول نقل 
القانوين  الو�سع  حول  االأع�ساء  الدول  اإلى  الوزراء  جلنة  من  املقدمة   CM/Rec)2007(14 رقم  تو�سية  اأوروبا،  انظر جمل�س    238

للمنظمات غري احلكومية يف اأوروبا، 10 اأكتوبر 2007، الفقرة 55.
239  انظر املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، االأديرة املقد�سة �سد اليونان )الطلبان رقم 13092/87 و13984/88، احلكم ال�سادر يف 
9 دي�سمرب 1994(،  الذي يتعلق بكيان ديني فقد احلق يف اتخاذ اإجراء قانوين فيما يتعلق مبمتلكاته وبذلك اأ�سبح �سحية النتهاك حق 

اال�ستمتاع ال�سلمي باملمتلكات املكفول مبوجب املادة 1 من بروتوكول 1 من االتفاقية االأوروبية.
القانوين  الو�سع  حول  االأع�ساء  الدول  اإلى  الوزراء  جلنة  من  املقدمة   CM/Rec)2007(14 رقم  تو�سية  اأوروبا،  انظر جمل�س    240

للمنظمات غري احلكومية يف اأوروبا، 10 اأكتوبر 2007، الفقرة 53.
241  انظر املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، االأديرة املقد�سة �سد اليونان الطلبان رقم 13092/87 و13984/88، احلكم ال�سادر يف 

9 دي�سمرب 1994(، الفقرات 86-88.
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اأموال وممتلكات واأ�سول اجلمعيات يف حالة االإنهاء، انظر الق�سم ج، الق�سم الفرعي 2 ]ح[ 
من هذه املبادئ التوجيهية(.

هـ. دعم الدولة واإتاحة املوارد الأخرى

حرية طلب �ملو�رد وتاأمينها و��شتخد�مها 

200.  كما هو مبني يف املبداأ 7 من هذه املبادئ التوجيهية، تتمتع اجلمعيات بحرية طلب املوارد 
وتاأمينها وا�ستخدامها. وتعد اأن�سطة جمع االأموال حممية مبوجب املادة 22 من العهد 
االأوروبية  املحكمة  اعتربت  الذي  الوقت  وال�سيا�سية، يف  املدنية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل 
حلقوق االإن�سان اأي�ًسا اأنه من املهم اأن يكون لدى اجلمعيات الو�سائل الالزمة لتحقيق 
اأهدافها. وتعد القدرة على طلب وتوفري وا�ستخدام املوارد م�ساألة �رشورية لقيام وت�سغيل 

اأي جمعية. 

201.  يعد م�سطلح “املوارد”	مبثابة مفهوم وا�سع ي�سمل: التحويالت املالية )مثل: التربعات 
واملنح والعقود وعمليات الرعاية واال�ستثمارات االجتماعية(، و�سمانات القرو�س واالأ�سكال 
والتربعات  واالعتباريني،  الطبيعيني  االأ�سخا�س  املقدمة من  املالية  امل�ساعدة  االأخرى من 
العينية )مثل: م�ساهمات ال�سلع واخلدمات والربامج وغريها من اأ�سكال امللكية الفكرية 
والفعلية(، واملوارد املادية )مثل: التوريدات املكتبية ومعدات تكنولوجيا املعلومات(، واملوارد 
الب�رشية )مثل: املوظفني احلا�سلني على اأجور واملتطوعني(، واحل�سول على امل�ساعدة الدولية 
والت�سامن الدويل، والقدرة على ال�سفر والتوا�سل دون تدخل بدون داٍع، واحلق يف اال�ستفادة 
من حماية الدولة.242 كما ت�سمل املوارد اأي�ًسا التمويل العام واخلا�س، واحلوافز ال�رشيبية 
)مثل: احلوافز للتربع من خالل تخفي�س �رشيبة الدخل اأو االئتمانات(، واملزايا العينية وعائدات 
بيع الب�سائع اخلا�سة باجلمعية، ف�سال عن غريها من املزايا املمنوحة للجمعية )مثل الدخل 

من اال�ستثمارات واالإيجارات واالإتاوات واالأن�سطة االقت�سادية وال�سفقات العقارية(. 

202.  عالوة على ذلك، يجب اأن يكون لدى اجلمعيات احلرية يف امل�ساركة يف اأي اأن�سطة اقت�سادية 
اأو اأعمال اأو اأن�سطة جتارية م�رشوعة بهدف دعم اأن�سطتها غري الهادفة للربح دون احلاجة 
اإلى اأي تفوي�س خا�س. بينما تظل خا�سعة الأي متطلبات خا�سة بالرتخي�س اأو املتطلبات 
التنظيمية املعمول بها عموًما يف االأن�سطة املعنية. ويكون كل ذلك ب�رشط عدم توزيع 
اجلمعيات الأي اأرباح قد تن�ساأ عن اأن�سطتها على هذا النحو على اأع�سائها اأو موؤ�س�سيها 

بل ت�ستخدمها يف حتقيق اأهدافها. 

دعم �لدولة

203.  اإن الطبيعة غري الهادفة للربح للجمعيات واأهميتها بالن�سبة للمجتمع تعني اأن الدعم 
احلكومي قد يكون �رشوريا لتاأ�سي�سها وعملياتها.243 ويف هذه احلالة يعترب دعم الدولة، الذي 
242  املقرر اخلا�س لالأمم املتحدة املعني باحلق يف حرية التجمع ال�سلمي وتكوين اجلمعيات، التقرير املرفوع اإلى جمل�س حقوق االإن�سان 
التابع لالأمم املتحدة )متويل اجلمعيات وعقد التجمعات ال�سلمية(، وثيقة االأمم املتحدة A/HRC/23/39، 24 اأبريل 2013، الفقرة 8.

اإلى اجلمعية العامة لالأمم املتحدة،  243  املقرر اخلا�س لالأمم املتحدة ب�ساأن موقف املدافعني عن حقوق االإن�سان، التقرير املرفوع 
على  احل�سول  “حق  فاإن  االإن�سان،  حقوق  اأنه فيما يتعلق باملدافعني عن  A/66/203، 28 يوليو 2011، الفقرة 68، التي تن�س على 
متويل يعترب من العنا�رش املت�سمنة يف حق احلرية يف تكوين اجلمعيات، واملت�سمن يف م�ستندات حقوق االإن�سان االأ�سا�سية. ويقر 
اإعالن املدافعني عن حقوق االإن�سان �رشاحة باحلق يف احل�سول على التمويل كحق قائم بذاته ومو�سوعي مبوجب املادة 13. وتغطي 
�سياغة املادة 13 املراحل املختلفة لدورة التمويل. وتلتزم الدول بال�سماح لالأفراد واملنظمات بال�سعي للح�سول على التمويل وتلقيه 
وا�ستخدامه. ويطالب االإعالن الدول بتبني اإجراءات ت�رشيعية واإدارية واإجراءات اأخرى لت�سهيل املمار�سة الفعالة حلق احل�سول على 

التمويل اأو على االأقل ال تعوقها.
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ينبغي اأي�ًسا اأن يُفهم على اأنه الو�سول اإلى املوارد العامة مبا يف ذلك التمويل العام، مربرا 
الأن بع�س اجلمعيات مثل املنظمات غري احلكومية244 واالأحزاب ال�سيا�سية245 تقوم بدور هام 

يف جمال الدميقراطية وتعزز من التعددية ال�سيا�سية. 

قانون �ملنظمات غري �حلكومية يف جمهورية �جلبل �لأ�شود )2007(

املادة 26
يتعني على حكومة جمهورية اجلبل االأ�سود تقدمي م�ساعدات مالية للمنظمات غري 

احلكومية. 
)...(

املادة 27
تلتزم الدولة بتوفري مزايا �رشيبية ومزايا اأخرى لت�سغيل وتطوير املنظمات غري احلكومية 

يف اجلمهورية.
 

�لقانون رقم 8788 ب�شاأن �ملنظمات غري �لهادفة للربح بجمهورية �ألبانيا )2001(

املادة 39
للمنظمات غري الهادفة للربح احلق يف اال�سرتاك، على غرار كافة االأ�سخا�س االعتباريني 
وامل�سرتيات  واملقاوالت  املنح  وجلب  واملناق�سات  امل�ساريع  تنفيذ  جمال  يف  االآخرين، 
واملبيعات من اأجهزة اخلدمات العامة بالدولة، واملمتلكات العامة والب�سائع، ف�سالً عن 
اإلى املنظمات غري  العام  نقل اخلدمات العامة واملمتلكات اخل�سو�سية من القطاع 

الهادفة للربح.

املادة 40
ين�س القانون على تخفيف االلتزامات ال�رشيبية واجلمركية املفرو�سة على املنظمات 

غري الهادفة للربح واإعفائها منها.
وبغ�س النظر عن �سكل املنظمة والغر�س الذي ت�سعى اإليه والن�ساط الذي متار�سه، يتم 
اإعفاء املنظمات غري الهادفة للربح من ال�رشيبة على االإيرادات املتحققة من التربعات 

ور�سوم الع�سوية.
ويحق لالأ�سخا�س الطبيعيني واالعتباريني الذين يقدمون امل�ساعدة من خالل التربعات 
وفقا  الدخل  ال�رشيبة على  اإعفاء من  احل�سول على  للربح  الهادفة  للمنظمات غري 

للقانون.

204.  مُيكن للتمويل املقدم من الدولة واإتاحة املوارد العامة اأي�ًسا تعزيز دور املراأة واالأقليات يف 
احلياة العامة وال�سيا�سية، على �سبيل املثال، من خالل توفري الدعم املايل لتلك اجلمعيات 
التي تتخذ تدابري اإيجابية ل�سمان امل�ساواة يف التمثيل وتعزيز مكانة املراأة يف املجتمع بغر�س 
اأو تعزيز امل�ساركة ال�سعبية وال�سيا�سية لالأقليات. وت�سرتط  حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني 
املعايري الدولية واالإقليمية �رشورة اأن تكفل الدول توفري الدعم املايل للجمعيات التي تعمل 
يف ق�سايا معينة. وهذا ي�سمل اجلمعيات التي توفر: التعليم للن�ساء فيما يخ�س حقوقهن 
CM/Rec)2007(14 للجنة الوزراء اإلى الدول االأع�ساء حول الو�سع القانوين  تو�سية  اأوروبا،  املثال: جمل�س  �سبيل  على  انظر    244

للمنظمات غري احلكومية يف اأوروبا، 10 اأكتوبر 2007، الفقرات 9 و14 و50 و51 و52 و53 و54 و55 و56.
245  انظر منظمة االأمن والتعاون يف اأوروبا / مكتب املوؤ�س�سات الدميقراطية وحقوق االإن�سان وجلنة البندقية، املبادئ التوجيهية 
ب�ساأن تنظيم االأحزاب ال�سيا�سية )وار�سو: مكتب املوؤ�س�سات الدميقراطية وحقوق االإن�سان، 2011(، الفقرة 190، التي تن�س على اأن 

»التمويل العام، من خالل توفري موارد اإ�سافية اإلى االأحزاب ال�سيا�سية ميكن اأن يزيد من التعددية ال�سيا�سية«.
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وامل�ساعدة يف البحث عن و�سائل االنت�ساف246 وتعمل على منع ومكافحة العنف �سد 
املراأة والعنف املنزيل )مبا يف ذلك عن طريق توفري املالجئ ودعم اإعادة التاأهيل(247 وتعمل مع 
الن�ساء �سحايا االجتار لت�سهيل اإعادة تاأهيلهن واإعادة اإدماجهن248 وتي�رش ح�سول الن�ساء على 
العدالة، مبا يف ذلك من خالل توفري امل�ساعدة القانونية.249 اإ�سافة اإلى ذلك، يجوز للدولة 
اأن تنظر يف اإدخال احلوافز الت�رشيعية التي ترمي اإلى دعم اجلمعيات التي تعمل على هذه 
الق�سايا.250 وباملثل، ينبغي النظر اأي�ًسا يف دعم الدولة للمنظمات التي تعمل مع الفئات 

املهم�سة اأو االأقليات. 

تقرير منظمة �لأمن و�لتعاون يف �أوروبا ب�شاأن �ملد�فعني عن حقوق �لإن�شان يف منطقة �ملنظمة: 
�لتحديات و�ملمار�شات �جليدة )2008(2 

منح امل�ساعدات احلكومية املبا�رشة للمدافعني عن حقوق االإن�سان 
]...[

 ميكن منح جمموعة متنوعة من املنظمات ]يف الربتغال[ و�سع ال�رشكاء االجتماعيني، 
وبالتايل يح�سلون على دعم الدولة واالإعفاءات ال�رشيبية وغريها من املزايا. وينطوي 
هذا االعرتاف على ت�سجيل ثاٍن يف االإدارات العامة املعنية )والتي غالبًا ما متنح اجلمعية 
تلقائيًا و�سع “ال�سخ�س االعتباري للمرفق العام”(، على الرغم من عدم اأن الت�سجيل 

�رشط م�سبق لعمل املجموعات غري احلكومية. 
ويحق جلمعيات املهاجرين احل�سول على دعم الدولة وفقا لربوتوكوالت التعاون القائم 
مع مكتب املفو�سية ال�سامية للهجرة واحلوار بني الثقافات. ترُبم هذه الربوتوكوالت 
عند الطلب وت�سمل متويل االأن�سطة التي اأعدتها اجلمعية املتقدمة بالطلب )حتى 70 
يف املائة من املبلغ االإجمايل(. ومُينح الدعم اأي�ًسا من خالل االأن�سطة التي تهدف اإلى 
حت�سني مهارات اأع�ساء هذه اجلمعيات، مبا يف ذلك �سناع القرار والعاملني واملتطوعني 
)حتديًدا الدورات التدريبية ومتابعة تنفيذ امل�رشوع(. عالوة على ذلك، ميكن تزويد اجلمعيات 
بالدعم الفني وحتديًدا امل�سورة القانونية اأو امل�سورة االأخرى وتوفري الوثائق واملواد االأخرى. 
بني  وامل�ساواة  املواطنة  جلنة  طريق  )عن  الن�سائية  اجلمعيات  اإلى  مماثل  دعم  ويُقَدم 
اجلن�سني( واإلى جمعيات ال�سباب )عن طريق املعهد الربتغايل لل�سباب( واإلى جمعيات 

املعاقني )عن طريق املعهد الوطني للتاأهيل(.

205.  يجب اأن يحكم اأي �سكل من اأ�سكال الدعم املقدم من الدولة معايري وا�سحة ومو�سوعية. 
وميكن اأن تكون طبيعة االأن�سطة التي تقوم بها جمعية ما وامل�ستفيدون من تلك االأن�سطة 
اعتبارات ذات �سلة عند اتخاذ قرار ب�ساأن منحها اأو عدم منحها اأي �سكل من اأ�سكال الدعم 

العام. وميكن اأي�ًسا اأن يتوقف منح الدعم العام على ما اإذا كانت اجلمعية 

246  اللجنة املعنية بالق�ساء على التمييز �سد املراأة، التو�سية العامة رقم 28 ب�ساأن االلتزامات االأ�سا�سية للدول االأطراف مبوجب 
املادة 2 من اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة، CEDAW/C/GC/28، بتاريخ 16 دي�سمرب 2010، الفقرة  34: 
اأجل  اأن تقدم الدعم املايل للجمعيات واملراكز امل�ستقلة التي توفر املوارد القانونية للمراأة يف عملها من  “ينبغي للدول االأطراف 

تثقيف الن�ساء حول حقوقهن يف امل�ساواة وم�ساعدتهن يف التما�س و�سائل االنت�ساف �سد التمييز”.
247  جمل�س اأوروبا، اتفاقية منع ومكافحة العنف �سد املراأة والعنف املنزيل، 12 اأبريل 2011، جمموعة املواثيق االأوروبية 210، املادة 8، 

.>http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/convention/Convention%20210%20English.pdf<
248  اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باالأ�سخا�س، وبخا�سة الن�ساء واالأطفال، املكمل التفاقية 

االأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية، 15 نوفمرب 2000، االأمم املتحدة، املواد 6 و9 و10،
.>http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/ProtocolTraffickingInPersons.aspx<

CEDAW/C/ ،249  انظر، على �سبيل املثال، اللجنة املعنية بالق�ساء على التمييز �سد املراأة، املالحظات اخلتامية ب�ساأن كازاخ�ستان
KAZ/CO/3-4، مار�س عام 2014، الفقرة 13.

250  انظر منظمة االأمن والتعاون يف اأوروبا / مكتب املوؤ�س�سات الدميقراطية وحقوق االإن�سان وجلنة البندقية، املبادئ التوجيهية 
ب�ساأن تنظيم االأحزاب ال�سيا�سية )وار�سو: مكتب املوؤ�س�سات الدميقراطية وحقوق االإن�سان، 2011(، الفقرة 107.
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تندرج حتت فئة معينة اأو نظام يحدده القانون، اأو ما اإذا كان للجمعية �سكل قانوين معني.   
ولذلك، فاإن اأي تغيري جوهري يف النظام االأ�سا�سي للجمعية اأو اأن�سطتها ميكن اأن يوؤدي اإلى 

تغيري اأو اإنهاء اأي دعم تقدمه الدولة.251

206.  تختلف اأ�سكال الدعم الذي تقدمه الدولة للجمعيات اختالًفا كبريًا. ويجوز للجمعيات، 
مثل املنظمات غري احلكومية، اأن تتلقى متويالً مبا�رشًا من الدولة اأو اأن تتلقى مزايا يف �سكل 
اإعفاء �رشيبي، مبا يف ذلك تقدمي احلوافز لالأفراد للتربع بدالً من االإعفاء ال�رشيبي، اأو اإعفاء من 
دفع مقابل خدمات معينة تقدمها الدولة، مثل اخلدمات الربيدية اأو االت�ساالت. ويجب يف 

املقام االأول اأن تتوفر ال�سفافية يف اأي نظام دعم مقدم من الدولة.

قانون �ل�رش�ئب �ملحلية و�ملدفوعات يف بولند� )1991( 

املادة 7 
1. يعترب ما يلي معفى من ال�رشائب العقارية: 

 )...(
8( اأي عقارات اأو اأجزاء منها ت�ستخدمها اجلمعيات والرابطات يف االنخراط يف العمل 
القانوين مع االأطفال وال�سباب فيما يتعلق بالتعليم والرتبية والعلوم والتكنولوجيا 
االأن�سطة  التي تخدم  اأجزاء منها  اأو  العقارات  با�ستثناء  والريا�سة،  البدنية  والثقافة 
التجارية، واالأرا�سي التي تُ�ستخدم ب�سكل دائم للتخييم واملرافق الرتفيهية لالأطفال 

وال�سباب. )...(

ذات  واللوائح  القوانني  بو�سوح يف  املتاح  العام  التمويل  اإلى م�ستوى  االإ�سارة  ينبغي    .207
ال�سلة. وينبغي اأي�ًسا اأن يحدد القانون بو�سوح حقوق وواجبات الهيئة التابعة للدولة التي 
مت ا�ستثمارها مع القدرة على حتديد ومراجعة م�ستوى التمويل العام املتاح. ميكن للدولة 
اأو املحلي. وينبغي اإ�رشاك اجلمعيات يف  اأو االإقليمي  تقدمي الدعم على امل�ستوى الوطني 

�سياغة الت�رشيعات وال�سيا�سات املعنية بالتمويل والدعم املقدمني من الدولة. 

معايري  جمعية  لكل  املتاحة  العامة  االأموال  م�ستوى  حتديد  معايري  تكون  اأن  يجب    .208
والتي  للجمهور  املتاحة  اللوائح  و/اأو  القوانني  عليها  تن�س  واأن  متييزية،  وغري  مو�سوعية 
ميكنهم الو�سول اإليها بو�سوح. وميكن اأن يقت�رش التمويل والدعم املقدمان من الدولة على 
امل�ساعدة املقدمة اإلى اجلمعيات التي تقع يف فئات معينة، مثل الن�ساء واالأقليات، ويف مثل 
هذه احلاالت يجب اأن يتحدد اأ�سا�س املعاملة التف�سيلية جلماعات معينة باأ�سلوب يت�سم 

بال�سفافية. 

209.  ينبغي على �سلطات الدولة اإبالغ اجلمهور حول تخ�سي�س االأموال من خالل توفري بيانات 
عن امل�ستفيدين وكميات من التمويل املخ�س�سة لكل منهم، وكذلك عن الغر�س الذي 
من اأجله مت ا�ستخدام التمويل. ويجب ف�سل التقارير ح�سب اخل�سائ�س الثابتة من اأجل 
تقدمي معلومات تت�سم بال�سفافية ب�ساأن اأنواع املجموعات التي مت تخ�سي�س التمويل لها 

ومعلومات عن مبالغ التمويل واملوارد العينية املخ�س�سة لكل جمموعة. 

251  جمل�س اأوروبا، تو�سيةCM/Rec)2007(14للجنة الوزراء اإلى الدول االأع�ساء حول الو�سع القانوين للمنظمات غري احلكومية يف 
اأوروبا، 10 اأكتوبر 2007، االأق�سام 58-61.
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210.  يجوز اأن تقدم الدول التمويل للجمعيات من خالل جمموعة متنوعة من االآليات املختلفة. 
وينبغي اأن تت�سمن هذه االآليات �رشاء اخلدمات، وتطبق عادة يف احلاالت التي تعرف احلكومة 
من خاللها بدقة نوعية وكمية ما ترغب يف �رشائه، واملنح التي تنطبق عموًما يف احلاالت 
التي حتدد احلكومة فيها فقط ق�سية تنوي متويلها باأف�سل حل مبتكر، دون حتديد م�سبق 
لطبيعة اخلدمات املتوقعة من اجلمعية وطريقة تقدميها. ويجوز للدول اأي�ًسا و�سع اآليات 
ت�سمح باحل�سول على متويل طويل االأجل، اأو تغطية التكاليف الفعلية للخدمات املنتَجة 
اأو امل�ساريع املنفذة، اأو تغطية الدعم املوؤ�س�سي املقدم للجمعيات. وينبغي، بوجه خا�س، 
ت�سجيع الدول على تقدمي الدعم للجمعيات املتخ�س�سة يف تقدمي اخلدمات االجتماعية، 
واملراقبة  ال�سيا�سات  االإن�سان و�سنع  العاملة يف جمال حماية حقوق  واأي�ًسا للجمعيات 
واملنا�رشة. وينبغي اأال يكون هناك اأي متييز �سد اجلمعيات ب�سبب جماالت عملها، مبا يف 
ذلك اجلمعيات املتخ�س�سة يف املراقبة اأو حقوق االإن�سان، وينبغي التخلي عن اأي ممار�سات 

ت�ستثني بع�س اجلمعيات من جميع اخلطط املالية العامة. 

211.  كقاعدة عامة، ينبغي تخ�سي�س التمويل العام من خالل اإجراءات �سفافة واأن ي�ساحبه 
اإلى جميع اجلمعيات املهتمة املحتملة. عند تخ�سي�س  اإعالمية وا�سعة موجهة  حملة 
االأموال من خالل عملية تناف�سية، ينبغي اأن يتم تقييم طلبات احل�سول على التمويل 
العام ب�سكل مو�سوعي ومبني على معايري وا�سحة و�سفافة، وُ�سعت للمناف�سة واأُعلن 
عنها م�سبًقا. وينبغي اأن تتاح نتائج عمليات التقييم للجمهور، كما يجب اإتاحة املعلومات 
اأ�سباب منح التمويل  املتعلقة بطلبات اجلمعيات التي مل حت�سل على متويل، مع حتديد 
لبع�س امل�رشوعات دون غريها. ومع ذلك، ينبغي احلفاظ على حق اجلمعيات يف اخل�سو�سية 

يف هذا ال�سدد. 

212.  ويجب اأن تكون �رشوط تقدمي طلبات احل�سول على الدعم العام متنا�سبة مع قيمة 
اإلى  اال�سمية  امل�ساعدة  حتتاج  اأال  ويجب  الدولة.  من  املقدمة  املزايا  من  غريه  اأو  التمويل 
اإجراءات طلب مرهقة اأكرث من الالزم، يف حني قد حتمل االأ�سكال االأكرب من الدعم �رشوطا 

اأكرث اإحلاحا على نحو مربر. 

213.  ب�سكل عام، يجب على الدول اأن تبذل كل ما يف و�سعها لتب�سيط اإجراءات التقدم 
للح�سول على التمويل العام. وثمة طريقة واحدة لتحقيق هذا تتمثل يف اإن�ساء مركز 
اإيداع جلميع الوثائق املطلوبة من املنظمات عند التقدم للح�سول على متويل من الدولة، 
مثل لوائحها و�سهادة ت�سجيلها وتراخي�سها، عند االقت�ساء، بحيث ال يكون مطلوبًا من 

اجلمعية، يف وقت تقدمي الطلب، �سوى تقدمي اأقل عدد ممكن من الوثائق. 

214.  ينبغي مطالبة جميع اجلمعيات التي تتلقى الدعم العام بنف�س متطلبات االإبالغ. ويف 
حاالت ا�ستثنائية، قد يتعني على اجلمعيات التي تتلقى الدعم العام املبا�رش دون اتباع اإجراء 
تناف�سي و�سفاف اأن تلبي متطلبات خا�سة باالإبالغ التف�سيلي من اأجل �سمان ال�سفافية 
من  لغريها  املوجهة  بتلك  مقارنة  اأكرب  هذه  االإبالغ  متطلبات  تكون  وقد  العام.  والوعي 
اجلمعيات التي تتلقى التمويل من خالل اإجراء تناف�سي و�سفاف. ومع ذلك ال ينبغي، يف كلتا 
احلالتني، اأن تكون متطلبات االإبالغ املتعلقة بالدعم العام مرهقة للغاية ويجب، على اأقل 

تقدير، اأن تتنا�سب مع م�ستوى الدعم العام املقدم. 

215.  عالوة على ذلك، ينبغي اأال حترم هيئات الدولة التي توفر التمويل للجمعيات من ا�ستقاللها. 
وينبغي على الدولة �سمان بقاء اجلمعيات التي تتلقى متويال من الدولة خالية من تدخل 
املقدم  للدعم  يوؤ�س�س  نظام  اأي  اأن�سطتها. يف  الفاعلة يف  اجلهات  اأو غريها من  الدولة 
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من الدولة للجمعيات، يجب جتنب “ال�سيطرة على الدولة”	ويجب احلفاظ على ا�ستقاللية 
اجلمعيات. وال تعد اجلمعية م�ستقلة اإذا قام اأي �سخ�س اآخر غري اأع�ساء اجلمعية اأو هيئة 
اإدارية داخلية، ح�سبما ي�سميهم االأع�ساء، باتخاذ قرارات تتعلق باأن�سطتها وعملياتها. وال 
يوؤدي وجود ممول واحد اأو اأ�سا�سي تلقائيا اإلى فقدان ا�ستقالل اجلمعية. ومع ذلك، ال تعترب 
اجلمعية م�ستقلة يف احلاالت التي يكون للحكومة فيها �سلطة تقديرية وا�سعة للتاأثري، 
ب�سكل مبا�رش اأو غري مبا�رش، على عمليات �سنع القرار من جانب مديريها واأع�سائها، وبالتايل 
تقدمي قرارات ب�ساأن تاأ�سي�س اجلمعية اأو اأن�سطتها وعملياتها اأو تعيني اإدارتها اأو تغيريات على 

لوائحها الداخلية. 

216.  يجب اأن تكون ال�سلطات امل�سوؤولة عن تخ�سي�س التمويل اخلا�س بالدولة م�سئولة عن 
قراراتها مبنح التمويل اأو رف�س منحه، بينما يجب اأن تكون اجلمعيات قادرة على الطعن �سد 

احلرمان من التمويل وعلى قيام حمكمة م�ستقلة وحمايدة باإعادة النظر يف ذلك. 

اأو املوارد  217.  لتعزيز ال�سفافية، يُن�سح بتكليف جهات خمتلفة مب�سوؤولية توزيع االأموال 
بحيث تكون تلك اجلهات غري خا�سعة الأي نفوذ حكومي قدر االإمكان، بدالً من تكليف وزارة 

واحدة اأو جهة حكومية اأخرى.

�لتمويل �خلا�س و�لأمناط �لأخرى للتمويل غري �حلكومي

218.  يجوز للجمعيات اأي�ًسا تلقى متويل من اأجل اأن�سطتها من م�سادر خا�سة وغري حكومية 
اأخرى، مبا يف ذلك التمويل االأجنبي والدويل. وينبغي اأن تقر الدول باأن ال�سماح بتنوع امل�سادر 
يوؤمن ا�ستقاللية اجلمعيات ب�سكل اأف�سل. وكما ذكر اأعاله، ميكن اأن ت�سمل م�سادر التمويل 
االأفراد والكيانات القانونية اخلا�سة والهيئات العامة، �سواء كانت حملية اأو اأجنبية اأو دولية، 
االأجنبية  الدولية وكذلك احلكومات  واملنظمات احلكومية  الدولية  املنظمات  مبا يف ذلك 

والوكاالت التابعة لها.

219.  بينما قد يوؤدي التمويل االأجنبي للمنظمات غري احلكومية اإلى بع�س املخاوف امل�رشوعة، 
اإال اأنه ينبغي على اللوائح ال�سعي ملعاجلة هذه املخاوف252 من خالل و�سائل اأخرى غري احلظر 

ال�سامل253 اأو التدابري التقييدية املفرطة االأخرى.

220.  كما ذكر اأعاله، يجب اأن ين�س القانون على اأي قيود ب�ساأن احل�سول على املوارد من اخلارج 
القيود نحو هدف م�رشوع وفقا  تلك  اأن ت�سعى  دولية(، ويجب  اأو  اأجنبية  )اأو من م�سادر 
الأ�سباب القيود امل�سموح بها الواردة يف املعايري الدولية ذات ال�سلة، واأن تكون تلك القيود 
املن�سود. وتعد ق�سايا مكافحة  الهدف  اأي جمتمع دميقراطي ومتنا�سبة مع  �رشورية يف 

الف�ساد اأو متويل االإرهاب اأو غ�سيل االأموال اأو االأنواع االأخرى من االجتار اأهدافا م�رشوعة 

252  اإن اإتباع نهج يلتزم بالدقة يف اختالف الدرجات، يف الت�رشيع وال�سيا�سات، ميكن تطبيقه على تلقي التمويل االأجنبي من خالل 
االأحزاب ال�سيا�سية.

اأكتوبر 2013،   DL)2013(023، 16 ،»253  جلنة البندقية، »راأي موؤقت حول م�سودة القانون ب�ساأن منظمات العمل املدين يف م�رش
الفقرة http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD)2013(023-e< ،35<. يف هذا الراأي، 
تقرر جلنة البندقية اأن “التمويل االأجنبي املقدم للمنظمات غري احلكومية يتم النظر اإليه من قبل الدول على اأنه ميثل م�سكلة. وتقر 
جلنة البندقية باأنه قد توجد العديد من االأ�سباب لدى الدولة لتمنع التمويل االأجنبي منها منع غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب. وبالرغم 
من ذلك، يجب عدم ا�ستخدام هذه االأهداف امل�رشوعة كذريعة لل�سيطرة على املنظمات غري احلكومية اأو احلد من قدرتها على القيام 
بعملها امل�رشوع، وخا�سة يف الدفاع عن حقوق االإن�سان. وال يتطلب منع غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب كما اأنه ال يربر منع التمويل 

االأجنبي للمنظمات غري احلكومية اأو و�سع نظام للح�سول على ترخي�س م�سبق للح�سول عليه.”
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ب�سكل عام وميكن و�سفها باأنها تتم مل�سلحة االأمن القومي اأو ال�سالمة العامة اأو النظام   
العام.254 ومع ذلك، يجب اأن تكون اأي حدود الإتاحة هذه املوارد متنا�سبة مع هدف الدولة من 

حماية هذه امل�سالح ويجب اأن تكون اأقل الو�سائل تدخال لتحقيق الهدف املن�سود.255 

خارجية غري  موارد  تتلقي  الدولة على جمعية  تفر�سها  �سيطرة  اأي  تكون  اأال  يجب    .221
منا�سبة اأو متثل تدخالً مفرطا اأو �سارة باالأن�سطة امل�رشوعة.256 وباملثل، يجب اأال ت�سع اأي 
متطلبات خا�سة بتقدمي التقارير عبئًا مفرًطا اأو مكلًفا على املنظمة.257 وقد راأى املقرر 
اخلا�س لالأمم املتحدة باأنه اإذا كانت اجلمعيات خا�سعة ملتطلبات تقدمي التقارير، فاإنه يتوقع، 
على اأق�سى تقري، اأن تقوم اجلمعيات فقط بتنفيذ اإجراءات االإخطار بتلقي االأموال وتقدمي 
تقارير عن ح�ساباتها واأن�سطتها،258 وينبغي اأال يُتوقع ح�سول اجلمعيات على اإذن م�سبق 
اأكرب  املربر طلب  »من  باأنه  البندقية   جلنة  اأقرت  بينما  ذلك،  على  وعالوة  ال�سلطات.  من 
قدر من ال�سفافية يف امل�سائل املتعلقة بالتمويل االأجنبي«، اإال اأنها اعتربت اأنه »يجوز اأن 
يُعهد اإلى �سلطة اإدارية ذات اخت�سا�س مراجعة الو�سع القانوين )ولي�س نفعية( التمويل 
لي�س واحًدا من االأنظمة التي حتتاج اإلى  االأجنبي وذلك با�ستخدام نظام اإخطار ب�سيط –	
اإذن م�سبق. وينبغي اأن تكون االإجراءات وا�سحة ومبا�رشة مع اآلية موافقة �سمنية. ويجب 
اأال يكون لل�سلطة االإدارية �سلطة اتخاذ القرار النهائي يف مثل هذه االأمور، بل يجب ترك 

ذلك للمحاكم.«259

222.  تتمثل ممار�سات الدولة التي تثري اأعمق املخاوف يف هذا املجال فيما يلي: احلظر ال�رشيح 
للح�سول على التمويل االأجنبي، ومطالبة اجلمعيات باحل�سول على موافقة احلكومة قبل 
احل�سول على هذا التمويل، والتاأخري بال مربر يف احل�سول على املوافقة على تنفيذ امل�رشوعات 
املمولة من اخلارج، وا�سرتاط حتويل االأموال من م�سادر اأجنبية من خالل �سندوق حكومي 
مركزي، وفر�س متطلبات مفرطة ب�ساأن تقدمي التقارير، وحظر اجلمعيات املمولة من اخلارج 
من امل�ساركة يف جمال حقوق االإن�سان اأو الدعوة اأو االأن�سطة االأخرى اأو تقييدها، وو�سم 
عمل اجلمعيات املمولة من اخلارج اأو نزع ال�رشعية عنها من خالل مطالبتها باالت�ساف با�سم 
ينتق�س منها،260 وتنفيذ حمالت تدقيق اأو تفتي�س مل�سايقة هذه اجلمعيات، وفر�س عقوبات 

جنائية على اجلمعيات الإخفاقها يف االلتزام باأي قيود مذكورة اأعاله ب�ساأن التمويل. 

223.  كما �سبق ذكره اأعاله وح�سب ما اأكده مقرر االأمم املتحدة اخلا�س ب�ساأن احلق يف حرية 
التجمع ال�سلمي وتكوين اجلمعيات، تعد قدرة اجلمعيات على الو�سول اإلى التمويل واملوارد 
واأجنبية ودولية مبثابة جزء ال يتجزاأ من احلق يف حرية تكوين  االأخرى من م�سادر حملية 
اجلمعيات. ونتيجة لذلك، فاإن مثل هذه القيود تنتهك ن�س املادة 22 من العهد الدويل اخلا�س 
254  املقرر اخلا�س لالأمم املتحدة املعني باحلق يف حرية التجمع ال�سلمي وتكوين اجلمعيات، التقرير املرفوع اإلى جمل�س حقوق االإن�سان 
التابع لالأمم املتحدة )متويل اجلمعيات وعقد التجمعات ال�سلمية(، وثيقة االأمم املتحدة A/HRC/23/39، 24 اأبريل 2013، الفقرة 35.

255  املقرر اخلا�س لالأمم املتحدة املعني باحلق يف حرية التجمع ال�سلمي وتكوين اجلمعيات، التقرير املرفوع اإلى جمل�س حقوق االإن�سان 
التابع لالأمم املتحدة )متويل اجلمعيات وعقد التجمعات ال�سلمية(، وثيقة االأمم املتحدة A/HRC/23/39، 24 اأبريل 2013، الفقرة 35.

256  منظمة االأمن والتعاون يف اأوروبا / مكتب املوؤ�س�سات الدميقراطية وحقوق االإن�سان وجلنة البندقية، »راأي موؤقت م�سرتك حول 
 CDL-AD)2013(030، ،»م�رشوع القانون لتعديل قانون املنظمات غري التجارية والقوانني الت�رشيعية االأخرى اخلا�سة بجمهورية قرقيزيا
http://www.legislationline.org/download/action/download/id/4857/file/239_FOASS_ ،66  16 اأكتوبر 2013، الفقرة

.>KYR_16%20Octt%202013_en.pdf
257  نف�س املرجع ال�سابق، الفقرة 69. 

258  املقرر اخلا�س لالأمم املتحدة املعني باحلق يف حرية التجمع ال�سلمي وتكوين اجلمعيات، التقرير املرفوع اإلى جمل�س حقوق االإن�سان 
التابع لالأمم املتحدة )متويل اجلمعيات وعقد التجمعات ال�سلمية(، وثيقة االأمم املتحدة A/HRC/23/39، 24 اأبريل 2013، الفقرة 35.

الفقرة   ،CDL-AD)2013(023 م�رش«،  يف  املدين  العمل  ب�ساأن منظمات  القانون  موؤقت حول م�رشوع  »راأي  البندقية،  جلنة    259
راأي م�سرتك  43. انظر اأي�ًسا منظمة االأمن والتعاون يف اأوروبا / مكتب املوؤ�س�سات الدميقراطية وحقوق االإن�سان وجلنة البندقية، “	
موؤقت ب�ساأن م�سودة القانون لتعديل قانون حول املنظمات غري التجارية والقوانني الت�رشيعية االأخرى اخلا�سة بجمهورية قرقيزيا”، 
http://www.legislationline.org/download/action/download/id/4857/file/239_ ،2013 اأكتوبر   CDL-AD)2013(030، 16

.>FOASS_KYR_16%20Octt%202013_en.pdf
260  هذا هو الو�سع، على �سبيل املثال، اإذا مت ت�سميتهم »وكالء اأجانب«. انظر مقرر االأمم املتحدة اخلا�س بحقوق احلرية يف التجمع 
ال�سلمي وتكوين اجلمعيات، تقرير جمل�س حقوق االإن�سان التابع لالأمم املتحدة )متويل اجلمعيات وعقد اجتماعات �سلمية(، وثيقة 

االأمم املتحدة A/HRC/23/39، 24 اأبريل 2013، الق�سم 20.
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باحلقوق املدنية وال�سيا�سية و�سكوك حقوق االإن�سان االأخرى، مبا يف ذلك العهد الدويل اخلا�س 
باحلقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية.261 ويف الواقع، ميكن للدول بدالً من ذلك اأن تنظر 
يف ت�سجيع دعم اجلمعيات من م�سادر اأجنبية عن طريق اإن�ساء حوافز �رشيبية اأو غريها من 
احلوافز لل�رشكات واالأ�سخا�س الطبيعيني لال�ستفادة من دعم اجلمعيات. وميكن اأن ت�سمل 
احلوافز االأخرى خف�س تكاليف التحويالت امل�رشفية اأو جعل التربعات املالية املقدمة من 

املنظمات الدولية معفاة من ال�رشائب. 

قانون �جلمعيات يف �رشبيا )2009(

املادة 36 
يجوز للجمعية �رشاء االأ�سول من ر�سوم الع�سوية والتربعات والهبات والهدايا )النقدية 
اأو العينية( واالإعانات املالية واالأمالك العقارية للمتوفني واأ�سعار الفائدة املفرو�سة على 

الودائع ور�سوم االإيجار واأرباح االأ�سهم وبالطرق االأخرى التي ي�سمح بها القانون. 
ويجوز اإعفاء االأفراد والهيئات االعتبارية التي تقدم م�ساهمات وهدايا اإلى اجلمعيات 
من التزامات �رشيبية معينة وفقا للقانون الذي ي�ستحدث النوع املنا�سب من االإيرادات 

العامة.

و.  امل�ساءلة والرقابة وال�سلطات الرقابية

224.  مل تُذكر احلاجة اإلى ال�سفافية يف �سري العمل الداخلي للجمعيات ب�سكل حمدد يف 
املعاهدات الدولية واالإقليمية نظرا حلق اجلمعيات يف التحرر من تدخل الدولة يف �سوؤونها 
الداخلية. ومع ذلك، يعد االنفتاح وال�سفافية من االأمور االأ�سا�سية لتاأ�سي�س امل�ساءلة262 
والثقة العامة. ويجب اأال تطالب الدولة اجلمعيات باأن تت�سم بامل�سوؤولية وال�سفافية ولكن 
يجب اأن ت�سجع اجلمعيات على ذلك وتي�رشه لها. وتناولت اللجنة الوزارية ملجل�س اأوروبا هذه 

الق�سية اأي�ًسا يف تو�سياتها يف �سياق املنظمات غري احلكومية.263 

قانون جمهورية كرو�تيا ب�شاأن تكوين �جلمعيات )2001(
�لإعلن عن عمل �جلمعيات

املادة 9
)1( يجب اأن يحدد النظام االأ�سا�سي للجمعية طريقة تنفيذ االإعالن عن العمل.

)2( يجب على اجلمعية اإبالغ االأع�ساء باأن�سطة اجلمعية وفقا لقانونها العام.

225.  يجب اأال تكون متطلبات اإعداد التقارير، عند توفرها، مرهقة، واأن تكون منا�سبة حلجم 
اجلمعية ونطاق عملياتها ويجب ت�سهيلها اإلى اأق�سى حد ممكن من خالل اأدوات تكنولوجيا 
املعلومات )انظر الق�سم اخلا�س باجلمعيات والتكنولوجيات اجلديدة اأدناه(. يجب عدم مطالبة 
اجلمعيات بتقدمي تقارير ومعلومات اأكرث مما تقدمه الكيانات القانونية االأخرى مثل ال�رشكات، 
ويجب اأن يكون هناك م�ساواة بني خمتلف القطاعات. ومع ذلك، يعد تقدمي التقارير اخلا�سة 
261  املقرر اخلا�س لالأمم املتحدة املعني باحلق يف حرية التجمع ال�سلمي وتكوين اجلمعيات، التقرير املرفوع اإلى جمل�س حقوق االإن�سان 
التابع لالأمم املتحدة )متويل اجلمعيات وعقد التجمعات ال�سلمية(، وثيقة االأمم املتحدة A/HRC/23/39، 24 اأبريل 2013، الق�سم 

.20
262  انظر جمل�س اأوروبا، املبادئ االأ�سا�سية للو�سع القانوين للمنظمات غري احلكومية يف اأوروبا، 2002، الفقرات 60-65.

263  جمل�س اأوروبا، تو�سية CM/Rec)2007(14 للجنة الوزراء اإلى الدول االأع�ساء حول الو�سع القانوين للمنظمات غري احلكومية يف 
اأوروبا، 10 اأكتوبر 2007، الق�سم ال�سابع.
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جائزا اإذا كان ذلك مطلوبا يف مقابل احل�سول على مزايا معينة، �رشيطة اأن يكون للجمعية 
حق التقرير ب�ساأن االمتثال ملتطلبات تقدمي تلك التقارير اأو التخلي عن اأي منها والتخلي عن 

املزايا اخلا�سة ذات ال�سلة عند االقت�ساء. 

226.  على �سبيل املثال، طاملا اأن اجلمعيات ت�ستفيد من التمويل العام يف حتقيق غاياتها 
واأهدافها، فاإنه يجوز للت�رشيع اأن ي�سع مبادئ توجيهية للتاأكيد على اأنه باإمكان دافعي 
ال�رشائب الو�سول اإلى املعلومات املتعلقة بالقوانني والربامج والتقارير املالية للجمعيات. 
وقد يعترب ن�رش هذه الوثائق اأمر �رشوري ل�سمان وجود جمتمع مفتوح وملنع الف�ساد. ومع 
ذلك، يجب اأال يخلق اأي من متطلبات تقدمي التقارير هذه عبء غري مربر ومكلف بالن�سبة 
للجمعيات وينبغي اأي�ًسا اأن تكون تلك املتطلبات متنا�سبة مع مبلغ التمويل املُ�ستَلَم. وقد 

تنطبق قواعد تقدمي التقارير املختلفة على اجلمعيات اخلا�سة مثل االأحزاب ال�سيا�سية.264 

227.  ينبغي تي�سري تقدمي التقارير من خالل اإن�ساء بوابات على �سبكة االإنرتنت على �سبيل 
املثال، حيث ميكن ن�رش التقارير، ما دام هذا ال يثقل كاهل اجلمعيات. وال ينبغي اأن ينظم 
اأكرث من ت�رشيع واحد متطلبات تقدمي التقارير، حيث ميكن اأن يخلق ذلك متطلبات متباينة 
ومت�ساربة لتقدمي التقارير وبالتايل يوؤدي اإلى تباين امل�سوؤولية عن االإخفاق يف تلبية تلك 
املتطلبات. واأخريا، يجب عدم مطالبة اجلمعيات، قدر االإمكان، بتقدمي نف�س املعلومات اإلى 
�سلطات متعددة داخل الدولة، ولت�سهيل م�ساألة تقدمي التقارير، ينبغي على �سلطات الدولة 

العمل على تبادل التقارير مع االإدارات االأخرى داخل الدولة اإذا لزم االأمر.

قانون �ملوؤ�ش�شات يف جمهورية �إ�شتونيا )1995(

املادة 14
 )...(

)5( يجب تقدمي التقرير ال�سنوي والوثائق املقدمة مع التقرير اإلى ال�سجل اإلكرتونيًا )...(.

228.  يجب اأن تاأخذ جميع اللوائح واملمار�سات اخلا�سة بالرقابة واالإ�رشاف على اجلمعيات مبداأ 
احلد االأدنى من التدخل للدولة يف عمليات اأي جمعية كنقطة انطالق. وكما لوحظ يف 
ينطبق على اجلمعية  اأن احلق يف اخل�سو�سية  التوجيهية،  املبادئ  اأخرى من هذه  اأماكن 
واأع�سائها، مبعنى اأنه يجب اأن يكون للرقابة واالإ�رشاف اأ�سا�ًسا قانونيًا وا�سًحا واأن تتنا�سب 
مع االأهداف امل�رشوعة التي ت�سعى اإلى حتقيقها.265 وال ينبغي اأن تكون الرقابة واالإ�رشاف على 
اجلمعيات عدوانية وال اأن تكون اأكرث �رشامة من تلك التي تنطبق على ال�رشكات اخلا�سة. 
اأ�سا�س افرتا�س م�رشوعية اجلمعية وم�رشوعية  الرقابة املذكورة على  اأن جُترى  ويجب دائًما 
اأن�سطتها. عالوة على ذلك، ال يجب اأن تتدخل هذه الرقابة يف االإدارة الداخلية للجمعيات 

واأال جُترب اجلمعيات على تن�سيق اأهدافها واأن�سطتها مع �سيا�سات احلكومة واإدارتها.
264  انظر منظمة االأمن والتعاون يف اأوروبا / مكتب املوؤ�س�سات الدميقراطية وحقوق االإن�سان وجلنة البندقية، املبادئ التوجيهية 
ب�ساأن تنظيم االأحزاب ال�سيا�سية )وار�سو: مكتب املوؤ�س�سات الدميقراطية وحقوق االإن�سان، 2011(، الفقرة 192 التي تن�س على اأنه 
»من املعقول بالن�سبة للدول اأن تقوم بت�رشيع حد اأدنى من املتطلبات التي يجب تلبيتها قبل تلقى متويل عام. ومثل هذه املتطلبات 

قد تت�سمن:
•	الت�سجيل كحزب �سيا�سي؛ 

•	دليل على وجود حد اأدنى من الدعم؛
•	متثيل متوازن للجن�سني؛

•	اال�ستكمال املنا�سب للتقارير املالية كما هو مطلوب )مبا يف ذلك اخلا�سة باالنتخابات ال�سابقة(؛
•	االلتزام مبعايري املحا�سبة واالفتحا�س ذات ال�سلة.”	

انظر اأي�ًسا الفقرات 201-206.
265  جلنة البندقية، »راأي حول القانون الفيدرايل رقم FZ-121 ب�ساأن املنظمات غري التجارية )“قانون الوكالء االأجانب”(، القوانني 
الفيدرالية رقم FZ-18 ورقم FZ-147 والقانون الفيدرايل رقم FZ-190 ب�ساأن اإدخال تعديالت على القانون اجلنائي )“قانون اخليانة”( 
http://www.venice.coe.int/webforms/< على  متوافر   ،90 الفقرة   ،2014 يونيو   CDL-AD)2014(025، 27 الرو�سي”،  االحتاد  يف 

.>documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD)2014(025-e
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229.  ينبغي اأن يحدد القانون الهيئات املكلفة باالإ�رشاف على اجلمعيات. وينبغي اأن ت�سري 
الت�رشيعات بو�سوح اإلى مدى واليات هذه الهيئات والغر�س منها وحدودها. وقد ت�ستلزم 
متطلبات اخلربة )كما يف حالة االأنظمة املالية التي قد تتطلب حما�سبني( احلاجة اإلى اأكرث 
من هيئة واحدة لالإ�رشاف على اجلمعيات. و�سوف ي�ساعد التقليل من عدد من الهيئات 
الرقابية املنخرطة يف العملية على �سمان ال�سفافية وكبح الف�ساد و�سمان ح�سن �سري 
عمل النظام التنظيمي وب�ساطته. وينبغي على هيئات الدولة �سمان اإتاحتها بالقدر الكايف 
اأمام اجلمعيات من حيث االت�سال، وتدريب موظفو هذه الهيئات وتاأهيلهم للتعامل مع 
اجلمعيات. ويجوز مراعاة �سمان ا�ستقالل الهيئة احلكومية امل�سوؤولة عن منح و�سع الكيان 
القانوين للجمعيات عن الهيئة اأو الهيئات احلكومية امل�سوؤولة عن الرقابة واالإ�رشاف على 
تلك اجلمعيات. ول�سمان مزيد من ال�سفافية وزيادة اال�ستقالل التنظيمي، يجب اأن حتدد 
الت�رشيعات اإجراءات تعيني الهيئات الرقابية، وكذلك االأ�س�س التي يُجرى مبوجبها التفتي�س 

على اجلمعيات ومدة التفتي�س والوثائق التي يلزم اإنتاجها يف اأثناء التفتي�س.266

قانون �ل�شندوق �لوطني �ملدين يف �ملجر )2003(
ين�س هذا القانون على اإجراء مف�سل للغاية جُتمع االأموال وفقا له لدعم القطاع املدين 
وتوزيعها ومراقبة ا�ستخدامها. ومتثل هيئة املراقبة كال من الدولة وقطاع املنظمات غري 
احلكومية على امل�ستويني الوطني واالإقليمي. وين�س القانون اأي�ًسا على جمموعة من 

متطلبات ال�سفافية ب�ساأن العمل الداخلي للهيئة التي تتولى اإدارة ال�سندوق.

التحقيق يف  على  القدرة  الرقابية  الهيئات  الت�رشيعات  متنح  اأن  يجب  عام،  ب�سكل    .230
االنتهاكات املمكنة ومتابعتها. وبدون �سالحيات التحقيق هذه، من غري املرجح اأن تكون 
هذه الهيئات قادرة على تنفيذ واليتها بفعالية. ومع ذلك، يجب اأن تكون اللوائح اخلا�سة 
بالتفتي�س وا�سحة، واأال يكون مبالغ فيها اأو مبهمة اأو تعطي لل�سلطات العامة قدرًا 
كبريًا من حرية الت�رشف. وميكن اأن يوؤدي هذا اإلى �سوء املعاملة وتبني نهج انتقائي، ف�سال 

عن �سوء ا�ستخدام اللوائح، مما قد يوؤدي اإلى حدوث م�سايقات. 

يجب  وال  املحتمل.  التفتي�س  اأ�سباب  �ساملة  قائمة  يف  الت�رشيعات  حتدد  اأن  ينبغي    .231
للت�رشيعات،  ا�ستباه يف حدوث خمالفة كبرية  اإذا كان هناك  اإال  التفتي�س  اإجراء عمليات 
بعمليات  املتعلقة  اللوائح  اأن حتتوي  ويجب  نفيه.267  اأو  اال�ستباه  تاأكيد  بغر�س  تكون  واأن 
التفتي�س اأي�ًسا على تعاريف وا�سحة ل�سالحيات �سباط التفتي�س، ويجب اأن تكفل احرتام 
احلق يف خ�سو�سية العمالء واأع�ساء وموؤ�س�سي اجلمعيات، ويجب اأن توفر التعوي�س الالزم 
عن اأي انتهاك يف هذا ال�سدد. وعند وجود حاجة مربرة للتفتي�س يجب اإر�سال اإنذار مبكر 
بوقت كاف للجمعيات قبل اإجراء عمليات التفتي�س، وكذلك تزويدها مبعلومات عن املدة 
الق�سوى للتفتي�س. وباالإ�سافة اإلى ذلك، حيثما يُطلب من اجلمعيات تقدمي وثائق قبل اأو يف 
اأثناء التفتي�س، ينبغي حتديد عدد الوثائق املطلوبة واأن يكون العدد معقوالً، وينبغي منح 
اجلمعيات وقتا كافيا الإعداد تلك الوثائق.268 يجب اأن تت�سمن الت�رشيعات اأي�ًسا �سمانات 
266  منظمة االأمن والتعاون يف اأوروبا / مكتب املوؤ�س�سات الدميقراطية وحقوق االإن�سان، املبادئ التوجيهية حلماية املدافعني عن 
حقوق االإن�سان على اأنه »يجب اأن تكون اأي متطلبات خا�سة بتقدمي التقارير االإدارية واملالية منا�سبة ومن�سو�س عليها يف القانون. 
ويت�سم  وا�سح  قانوين  اأ�سا�س  قائم على  لها  املالية  وال�سجالت  احلكومية  املنظمات غري  تفتي�س على مكاتب  اأي  يكون  اأن  ويجب 
بالعدالة وال�سفافية. ويجب تنظيم املراجعات ب�سكل حمدد يف الت�رشيع. وينبغي للت�رشيع املذكور اأن يحدد بو�سوح اأ�سباب التفتي�س 
اأن ين�س على فرتة حمددة  اأثناء عملية التفتي�س يف قائمة �ساملة. وعالوة على ذلك، يجب  اإنتاجها يف  املمكنة والوثائق املطلوب 
بو�سوح ومنا�سبة لالإنذار امل�سبق واملدة الق�سوى للتفتي�س«. انظر منظمة االأمن والتعاون يف اأوروبا/مكتب املوؤ�س�سات الدميقراطية 
وحقوق  الدميقراطية  املوؤ�س�سات  مكتب  )وار�سو:  االإن�سان  حقوق  عن  املدافعني  حماية  ب�ساأن  التوجيهية  املبادئ  االإن�سان،  وحقوق 

االإن�سان، 2014(، الفقرة 67.
267  انظر جلنة البندقية، جتميع اآراء جلنة البندقية ب�ساأن احلرية النقابية )املنقحة يف يوليو CDL-PI)2014(004 ،)2014، �سفحة 24 
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-PI)2014(004-< متوفرة على )الق�سم 4-5-8(

.>e
268  منظمة االأمن والتعاون يف اأوروبا / مكتب املوؤ�س�سات الدميقراطية وحقوق االإن�سان، املبادئ توجيهية ب�ساأن حماية املدافعني 
http://www.osce.org/<  ،67 الفقرة   ،)2014 االإن�سان،  وحقوق  الدميقراطية  املوؤ�س�سات  مكتب  )وار�سو:  االإن�سان  حقوق  عن 

.>odihr/119633?download=true
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تكفل احرتام احلق يف خ�سو�سية العمالء واأع�ساء اجلمعيات وموؤ�س�سيها، ف�سالً عن توفري 
�سبل االنت�ساف من اأي انتهاك يف هذا ال�سدد.

�جلمعية �لوطنية لتقدم �لأ�شخا�س �ملُلوَّنني )NAACP( �شد باتر�شون، 357 �لوليات �ملتحدة 
 )1958( 449

اأن�سطة  ممار�سة  املفرو�سة على  القيود  تعار�س  التي  الق�سائية  االإجراءات  �سياق  يف 
اإحدى اجلمعيات، �سدر اأمر من املحكمة للجمعية، بناءً على مبادرة من الوالية، بتقدمي 
العديد من �سجالت اجلمعية، مبا يف ذلك قوائم ع�سويتها. ونظرًا لعدم قيام اجلمعية 
بذلك، ُحكم عليها بازدراء املحكمة ومت تغرميها 100.000 دوالر. وراأت حمكمة اأالباما العليا 
التي كانت تنظر يف �سحة هذا احلكم االأخري، اأن “	احل�سانة من تدقيق الوالية لقوائم 
ع�سوية ]اجلمعية[ ترتبط ارتباًطا وثيًقا هنا بحق اأع�ساء ]اجلمعية[ يف ال�سعي نحو 
حتقيق م�ساحلهم اخلا�سة امل�رشوعة ب�سكل �سخ�سي ويف امل�ساركة بحرية مع االآخرين 
يف القيام بذلك من اأجل التمتع بحماية التعديل الرابع ع�رش. واأخفقت الوالية يف تقدمي 
مربر دامغ للتاأثري املانع حلرية التمتع باحلق يف تكوين اجلمعيات الذي من املرجح اأن يفر�سه 
االإف�ساح عن قوائم ع�سوية ]اجلمعية[ ]...[. ويف ظروف هذه الق�سية، من املرجح اأن 
ميثل االإف�ساح االإجباري عن قوائم ع�سوية ]اجلمعية[ تقييًدا فعاالً حلرية اأع�سائها يف 

تكوين اجلمعيات “.

232.  ويف االأخري، قد تكون هناك حاالت تتطلب التدقيق )املتمثل يف التحقق من ال�سجالت 
املالية واملحا�سبية للجمعيات والوثائق الداعمة املقدمة من اأحد املتخ�س�سني امل�ستقلني( 
اجلمعيات  تتلقى فيها  التي  احلاالت  االأقل يف  وعلى  اإجراءه.  املانحة  اجلهات  الذي تطلب 
التمويل العام، قد يكون من ال�رشوري تقدمي االأموال الكافية لهم الإجراء عمليات التدقيق 
هذه، بغ�س النظر عما اإذا كانت تلك االأموال مقدمة من م�سدر عام اأو خا�س. وينبغي على 
الدول امل�ساعدة من خالل توفري االأموال الالزمة لعمليات التدقيق هذه يف احلاالت التي تواجه 

فيها اجلمعيات �سعوبات يف اإجراء تلك العمليات.

233.  حيثما يكون اأي�ًسا للهيئات امل�رشفة ال�سلطة للقيام بعمليات التدقيق هذه، ال ينبغي 
عليها اأن تطبق اإجراءات تنفيذ عمليات التدقيق الأن�سطة اجلمعيات، كما هو حمدد يف 
الت�رشيع، اأكرث تعقيًدا من االإجراءات التي تتبعها يف تدقيق كيانات اأخرى، مثل امل�رشوعات 
التجارية. وال ينبغي اأن يكون التدقيق م�ساويًا للتفتي�س اأو ت�سوية احل�سابات. وال ينبغي، حتت 

اأي ظرف من الظروف، اأن توؤدي عملية التدقيق اإلى اإزعاج اجلمعيات. 

234.  يف حالة عدم االمتثال ملتطلبات االإبالغ، ينبغي اأن توفر ت�رشيعات الدولة و�سيا�ساتها 
وممار�ساتها للجمعيات قدرًا منا�سبًا من الوقت لتدارك اأي �سهو اأو خطاأ. وال ينبغي تطبيق 
العقوبات اإال يف احلاالت التي ترتكب اجلمعيات فيها خمالفات ج�سيمة ويجب اأن تكون تلك 
العقوبات ن�سبية دائًما. واأن يكون حظر اجلمعيات وحلها مبثابة تدابري املالذ االأخري على الدوام.
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ز. امل�سوؤولية والعقوبات

235.  يجوز اأن تفر�س الت�رشيعات عقوبات اإدارية ومدنية وجنائية269 على اجلمعيات والكيانات 
اأخرى، يف حالة انتهاكها للوائح ذات ال�سلة. وقد تاأخذ هذه العقوبات �سكل غرامات اأو 
اأو  اإلغاء ت�سجيلها  اأو  اأن�سطتها  اأو يف احلاالت الق�سوى، تعليق  �سحب الدعم احلكومي، 

حلها. 

قانون �ملنظمات و�جلمعيات �لعامة يف لتفيا )1993( 
الق�سم 2.7 

للمنظمة  املدنية  القانونية  االلتزامات  العامة غري م�سوؤولني عن  املنظمات  اأع�ساء 
العامة ذات ال�سلة.

236.  يف حاالت اجلمعيات التي لي�س لديها �سخ�سية قانونية، يجوز اأن يق�سي الت�رشيع بتحمل 
اأع�ساء اجلمعية270 للم�سوؤولية ب�سكل �سخ�سي.271 ومع ذلك، ال ينبغي اأن مت�س االأفعال 
الفردية الأحد اأع�ساء جمعية ما اجلمعية باأكملها، وينبغي اأن يتحمل الع�سو امل�سوؤولية 

ب�سفة �سخ�سية.272 

اأنها يجب  اأي  الدوام،  التنا�سب على  اأي عقوبات مفرو�سة مع مبداأ  تتفق  اأن  237.  يجب 
اأن تكون الو�سائل االأقل تدخالً لتحقيق الهدف املن�سود. ويجب اأن تكون العقوبات قابلة 
للتنفيذ وفعالة يف جميع االأوقات ل�سمان حتقيق االأهداف املحددة التي وُ�سعت من اأجلها. 
عند اتخاذ قرار بتطبيق العقوبات، يجب على ال�سلطات احلر�س على تطبيق االجراء االأقل 
تخريبًا وتدمريًا للحق يف حرية تكوين اجلمعيات. على �سبيل املثال، اإذا خرقت اجلمعية متطلبًا 
اأن يكون الرد االأول هو طلب ت�سحيح هذا  قانونيًا يتعلق بتقدمي البيانات املالية، ينبغي 
االإغفال )االإغفاالت( وينبغي عدم اإ�سدار غرامة اأو عقوبة �سغرية اأخرى اإال يف وقت الحق، 
اإذا كان ذلك منا�سبا. يف ق�سية كورنيكو )Korneenko( �سد بيالرو�س، بحثت جلنة االأمم 
املتحدة حلقوق االإن�سان حظر جمعية غري م�سجلة مت حلها بناء على اال�ستخدام غري ال�سليم 
لالأجهزة التي تلقتها من خالل التمويل االأجنبي الإنتاج مواد دعاية، ف�سال عن اأوجه الق�سور 
يف الوثائق امل�ساحبة. وخل�ست اللجنة اإلى اأن حل اجلمعية ردًا على ق�سور يف الوثائق كان 
ردًا غري متنا�سب.273 وب�سكل اأعم، ال ينبغي اأبدا اأن تكون اأي عقوبات مقررة للتاأخر يف تقدمي 
التقارير اأو تقدميها ب�سورة غري �سحيحة، اأو املخالفات ال�سغرية االأخرى، اأكرب اأو اأ�سد ق�سوة 

من العقوبات املقررة ملخالفات مماثلة ارتكبتها كيانات اأخرى، مثل امل�رشوعات التجارية.
269  فيما يتعلق بالعقوبات اجلنائية، انظر املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، احلزب ال�سعبي الدميقراطي امل�سيحي �سد مولدوفا 
)الطلب رقم 28793/02، حكم �سادر يف 14 فرباير 2006(، الفقرة 65، حيث ق�ست املحكمة على النحو التايل: »اإن املوقف املهيمن 
الذي حتتله احلكومة يحتم عليها اإظهار �سبط النف�س عند اللجوء اإلى االإجراءات اجلنائية، وال�سيما عندما تكون هناك و�سائل اأخرى 
متاحة للرد على الهجمات واالنتقادات غري املربرة من خ�سومها اأو من و�سائل االإعالم )انظر Castells �سد اإ�سبانيا، 23 اأبريل 1992، 

الق�سم 46، ال�سل�سلة »اأ« رقم 236(«.
270  انظر املقرر اخلا�س لالأمم املتحدة املعني باحلق يف حرية التجمع ال�سلمي وتكوين اجلمعيات، التقرير املرفوع اإلى جمل�س حقوق 
االإن�سان التابع لالأمم املتحدة )اأف�سل املمار�سات التي تعزز وحتمي احلق يف حرية التجمع ال�سلمي وتكوين اجلمعيات(، وثيقة االأمم 
املتحدة  A/HRC/20/27، 21 مايو 2012، فقرة 56، التي تن�س على اأنه “ينبغي اأن يكون لالأفراد امل�ساركني يف اجلمعيات غري امل�سجلة 
احلرية التامة يف تنفيذ اأي اأن�سطة، مبا يف ذلك احلق يف تكوين التجمعات ال�سلمية وامل�ساركة فيها وينبغي اأال يخ�سعوا لعقوبات 

جنائية”.
271  املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان،Vorarlberg	ÖGB	im	Gewerkschafter	Sozialistischer	Fraktion و128 من االأع�ساء االأفراد 

)Köpruner، Falschlunger واآخرون( �سد النم�سا )طلب رقم 12387/86، طلب رقم 12387/86، قرار �سادر يف 13 اأبريل 1989(.
حماية  ب�ساأن  التوجيهية  املبادئ  االإن�سان،  وحقوق  الدميقراطية  املوؤ�س�سات  اأوروبا/مكتب  يف  والتعاون  االأمن  منظمة  272  انظر 
املدافعني عن حقوق االإن�سان )وار�سو: مكتب املوؤ�س�سات الدميقراطية وحقوق االإن�سان، 2014(، الفقرة 209، التي تن�س على اأنه »بينما 
اأن  اأو جمعية اأخرى لي�س لديها ال�سخ�سية القانونية يجب  اأن اأع�ساء اأي منظمة غري حكومية  قد تن�س القوانني واللوائح على 
يتحملوا امل�سئولية، اإال اأنه ال ينبغي اإ�ساءة ا�ستخدام هذه االأحكام باعتبارها و�سيلة ملمار�سة ال�سغط على املدافعني عن حقوق 

االإن�سان الفرديني ب�ساأن عملهم« 
 ،)2006 اأكتوبر   31  ،1274/2004 رقم  )اإخطار  بيالرو�س  �سد   واآخرون   Korneenko االإن�سان،  حلقوق  273  انظر جلنة االأمم املتحدة 
الفقرتان 6-7، 7-7. انظر اأي�ًسا Conte، A وBurchill، R.، “تعريف احلقوق ال�سيا�سية واملدنية: فقه جلنة االأمم املتحدة حلقوق االإن�سان”	

الطبعة الثانية، 2009	Ashgate، �سفحات 93-94.
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238.  اإذا كانت الظروف ت�سمح بذلك، ينبغي اأن ي�سبق العقوبات حتذير م�سحوب مبعلومات 
عن الكيفية التي ميكن بها ت�سحيح اأي خمالفة. ويف هذه احلالة، ينبغي منح اجلمعية 
مت�سًعا من الوقت لت�سحيح املخالفة اأو االإغفال.274 وينبغي اأي�ًسا اأن يحدد القانون بو�سوح 

َمن يجوز لهم رفع دعوى �سد اأي جمعية.

اأو اإلى حظر  239.  تُعد العقوبات التي ت�سل اإلى حد التعليق الفعلي الأن�سطة اجلمعية 
اجلمعية اأو حلها، عقوبات ذات طابع ا�ستثنائي.275 ويجب تطبيقها فقط يف احلاالت التي 
للمبادئ  اأو  معينة،  الأمن جمموعات  اأو  الدولة  الأمن  تهديد خطري  اإلى  اخلرق  فيها  يوؤدي 
االأ�سا�سية للدميقراطية. وعلى اأي حال، ينبغي يف نهاية املطاف اأن يتولى فر�س هذه االأنواع 

من العقوبات ال�سارمة اأو اإعادة النظر فيها �سلطة ق�سائية.

240.  ال ينبغي معاقبة اجلمعيات مرارًا على انتهاك اأو عمل واحد اأو على نف�س االنتهاك 
اأو العمل. ويجب اأن يكون للطعون �سد العقوبات املفرو�سة اأثر يتمثل يف تعليق تنفيذ 
العقوبات حتى يتم االنتهاء من الطعون. وهذا يتالفى حدوث املواقف التي توؤدي فيها 
اإجراءات الطعن الطويلة اإلى �سبه اختفاء اجلمعية ب�سبب احل�سابات املجمدة اأو العقوبات 
الكبرية، حتى عند جناح الطعن يف نهاية املطاف. ومع ذلك، يف احلاالت املتعلقة باجلرائم 

اخلطرية اأو االأمن القومي، من املنا�سب عدم تعليق العقوبات يف اأثناء اإجراءات الطعن. 

اإلى عقوبات.  توؤدي  التي  اإثبات االنتهاكات  اأن تتحمل ال�سلطات عبء  دائًما  241.  وينبغي 
وي�سمل ذلك تقدمي اأدلة كافية لتاأييد ادعاء حدوث االنتهاك الذي يوؤدي اإلى فر�س عقوبات. 
ولكن  والو�سوح،  بال�سفافية  العقوبات  فر�س  اإلى  توؤدي  التي  االإجراءات  تت�سم  اأن  ويجب 
ال �رشورة الأن تكون م�سحوبة دائًما بقدر كبري من الدعاية. ويتمثل الغر�س من هذا يف 
�سمان التوازن الكايف بني حق اجلمهور يف املعلومات وال�رشر املحتمل ل�سمعة اجلمعية قبل 
التو�سل اإلى نتيجة فيما يتعلق مب�سوؤوليتها اأو جرمها. عالوة على ذلك، ينبغي اأن تكون 
القرارات التي تتخذها الهيئات الرقابية قابلة للطعن اأمام حمكمة م�ستقلة وحمايدة. ويف 
اإطار االإ�رشاف، ينبغي اأن يتحمل م�سوؤولو الدولة اإداريًا وجنائيًا امل�سوؤولية عن عدم حماية 

حقوق اجلمعيات اأو عن انتهاكها.

ح. اإنهاء اجلمعيات وحظرها وحلها والولوج اإلى العدالة

242.  يجوز اإنهاء اأي جمعية بقرار من اأع�سائها اأو بقرار من املحكمة. وبالتايل، قد يكون االإنهاء 
طوعيا اأو غري طوعي.

243.  يحدث االإنهاء الطوعي للجمعية عند حتقيق اجلمعية الأهدافها وغاياتها اأو، على �سبيل 
املثال، عندما ترغب يف االندماج مع جمعية اأخرى اأو عندما ال ترغب يف موا�سلة الن�ساط. 
وهذه الطبيعة الطوعية لالإنهاء تعني اأن اتخاذ هذا القرار يجب اأن يكون من قبل اأع�ساء 
اجلمعية الذين يجوز اأن يخ�سعوا الأي من القواعد املن�سو�س عليها يف ميثاق اجلمعية اأو 

نظامها االأ�سا�سي، حيثما كان ينطبق ذلك.

244.  ال يحدث االإنهاء غري الطوعي جلمعية ما، والذي يجوز اأن ياأخذ �سكل احلل اأو احلظر، اإال 
بعد �سدور قرار من حمكمة م�ستقلة وحمايدة. 

274  املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، Özbekواآخرون �سد تركيا )طلب رقم 35570/02، 6 اأكتوبر 2009(، الفقرة 37.
275  املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان،Vona �سد املجر )طلب رقم 35943/10، حكم �سادر يف 9 يوليو 2013(.
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245.  يف احلالة اخلا�سة للمنظمات غري احلكومية، تن�س تو�سية جمل�س اأوروبا ب�ساأن الو�سع 
القانوين للمنظمات غري احلكومية يف اأوروبا على اأن اجلمعيات اإال يف حاالت االإفال�س اأو توقف 

الن�ساط لفرتة طويلة اأو �سوء ال�سلوك اجل�سيم.276

246.  مل تَرِد حاالت االإفال�س اأو توقف الن�ساط لفرتة طويلة يف ال�سوابق الق�سائية الدولية 
املتعلقة باالإنهاء غري الطوعي. ومع ذلك، وفيما يتعلق باالإفال�س، فاإنه لي�س من املنا�سب 
تطبيق قواعد على اجلمعيات خمتلفة عن تلك املطبقة على كيانات اأخرى. عالوة على 
ذلك وعلى �سبيل املثال، من املرجح عدم حتقق توقف الن�ساط لفرتات طويلة اإال اإذا م�ست 
عدة �سنوات بعد تاريخ االجتماعات االأخرية للجمعية وكذلك عند االإخفاق املتكرر يف تقدمي 
اأي تقارير �سنوية قد تكون مطلوبة. وباالإ�سافة اإلى ذلك، �سيكون من املنا�سب اأن تقوم 
ال�سلطات املعنية باإجراء تفتي�س ب�ساأن ما اإذا كان اأي توقف ن�ساط ظاهر لفرتة طويلة قد 

حدث يف الواقع نتيجة لف�سل اجلمعية املعنية يف التوا�سل مع الدولة. 

247.  يف ال�سوابق الق�سائية اخلا�سة باالإنهاء غري الطوعي، كانت املحكمة االأوروبية حلقوق 
ب�سبب  اأو حظرها  حلها  مت  التي  ال�سيا�سية  باالأحزاب  اأ�سا�سي  ب�سكل  مهتمة  االإن�سان 

اأهدافها واأن�سطتها التي اُعتربت غري مقبولة.

االأع�ساء  للدول  التقدير  االإن�سان هام�ًسا حمددًا من  االأوروبية حلقوق  املحكمة  ترتك    .248
ب�ساأن تقييم �رشورة حظر حزب �سيا�سي اأو حله. ومع ذلك، اأظهرت املحكمة يف العديد من 
االأحكام التي قدمتها ب�ساأن هذه امل�ساألة نهًجا دقيًقا يف درا�سة االآثار املرتتبة على مثل 
هذا العمل من جانب الدولة بالن�سبة لنظام حوكمة دميقراطي. وكان االأ�سا�س القيا�سي 
للمنطق الذي طبقته املحكمة يف مثل هذه احلاالت هو اأنه “ميكن تف�سري اال�ستثناءات 
املن�سو�س عليها يف املادة 11 بدقة عندما يتعلق االأمر باالأحزاب ال�سيا�سية، وميكن فقط 
لالأ�سباب املقنعة اأن تربر القيود املفرو�سة على حرية هذه االأطراف يف تكوين اجلمعيات. 
ولتحديد ما اإذا كانت ال�رشورة باملعنى املق�سود يف املادة 11 )2( قائمة، مل يكن لدى الدول 
املتعاقدة �سوى هام�س حمدود من التقدير ]..[”.277 وينبغي ترجمة هذا النهج اإلى التزام من 
جانب الدول باعتماد نهج دقيق اأي�ًسا يف ا�ستخدام العقوبات املذكورة عن طريق التثبت من 

احلاجة اإلى تطبيقها278 ومن ثم تنفيذ ذلك فقط كاإجراء اأخري. 

249.  عالوة على ذلك، على النحو الذي اأو�ست به بالفعل منظمة االأمن والتعاون يف اأوروبا/
مكتب املوؤ�س�سات الدميقراطية وحقوق االإن�سان وجلنة البندقية ،279 يجب ت�سميم اإمكانية 
حل حزب �سيا�سي ما )اأو منع تاأ�سي�سه( ب�سكل ا�ستثنائي �سيق النطاق وتطبيق ذلك فقط 
يف احلاالت الق�سوى. وال ينبغي اأبدا حل االأحزاب ال�سيا�سية ب�سبب املخالفات الب�سيطة 
مثل املخالفات االإدارية اأو الت�سغيلية املرتبطة بال�سلوك. ويجب تطبيق عقوبات اأقل تدخالً 

يف مثل هذه احلاالت.

276  جمل�س اأوروبا، تو�سية CM/Rec)2007(14 للجنة الوزراء اإلى الدول االأع�ساء حول الو�سع القانوين للمنظمات غري احلكومية يف 
اأوروبا، 10 اأكتوبر 2007، الفقرة 44.

277  املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، احلزب ال�سيوعي الرتكي املتحد �سد تركيا ]GC[ )الطلب رقم 19392/92، حكم �سادر يف 30 
يناير 1998( الفقرة 46.

37083/03، حكم  رقم  )الطلب  اأذربيجان  وIsrafilov �سد   Tebieti	 Mühafize	 Cemiyyeti 278  املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، 
�سادر يف 8 اأكتوبر 2009(.

279  منظمة االأمن والتعاون يف اأوروبا / مكتب املوؤ�س�سات الدميقراطية وحقوق االإن�سان وجلنة البندقية، املبادئ التوجيهية ب�ساأن 
تنظيم االأحزاب ال�سيا�سية )وار�سو: مكتب املوؤ�س�سات الدميقراطية وحقوق االإن�سان، 2011(، الفقرات 89-96.
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250.  وهكذا، يتم تاأييد االإنهاء غري الطوعي لالأحزاب ال�سيا�سية فقط يف احلاالت التي يثبت 
فيها اأن االأهداف اأو االأن�سطة اخلا�سة بحزب �سيا�سي تنطوي على تهديد ملمو�س وفوري 

للدميقراطية.280

251.  اأو�سحت املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان الفرق بني احلزب �سيا�سي واجلمعية العادية 
الذي  التهديد  ب�سبب  لهما  الطوعي  غري  االإنهاء  تقييم  االجتماعية”( عند  )“املنظمة 
تفر�سه اأهدافهما واأن�سطتهما على الدميقراطية. وفيما يتعلق باالأخرية، راأت املحكمة اأن 
اأي تدبري من هذا القبيل “يجب اأن يكون مدعوًما باأ�سباب كافية وذات �سلة، كما يف حالة 
حل احلزب ال�سيا�سي، على الرغم من اأنه يف حالة اجلمعية، ونظرًا لفر�سها االأكرث حمدودية 
يف ممار�سة النفوذ الوطني، يجوز اأن تكون مربرات التدابري التقييدية الوقائية اأقل اإحلاًحا من 
ناحية امل�رشوعية مما هي عليه يف حالة احلزب ال�سيا�سي”.281 ووُجد اأن هذه االأ�سباب موجودة 
يف حالة الرتهيب وا�سع النطاق واملن�سق من قبل اأي جمعية ترتبط بالدعوة اإلى �سيا�سات 
ذات دوافع عن�رشية على ح�ساب العواقب ال�سلبية التي يخلفها هذا الرتهيب على االإرادة 

ال�سيا�سية لل�سعب.282

252.  ب�سكل عام، يجب اأن تتنا�سب اأي عقوبة ت�سل اإلى حل اأي جمعية اأو حظرها بفعالية 
مع �سوء ال�سلوك املن�سوب اإلى اجلمعية وال يجوز ا�ستخدامها كاأداة للتوبيخ اأو الإعاقة 

تاأ�سي�سها وعملياتها.

253.  ال ينبغي حظر اجلمعيات اأو حلها ب�سبب املخالفات الب�سيطة، مبا يف ذلك احلاالت التي 
قد  اأخرى  تعديات  ب�سبب  اأو  الت�رشيعات  يتوافق مع  ال  املختار  اجلمعية  ا�سم  فيها  يكون 
يكون ت�سويبها اأمرًا �سهالً. وباالإ�سافة اإلى ذلك، ينبغي تقدمي االإنذار املنا�سب اإلى اجلمعيات 
ب�ساأن االنتهاك املزعوم ومنحها الفر�سة الكافية لت�سويب التعديات واملخالفات الب�سيطة 

خا�سة اإذا كانت ذات طبيعة اإدارية. 

254.  عالوة على ذلك، يجب اأن توؤدي املخالفات الفردية ملوؤ�س�سي اجلمعيات اأو اأع�سائها، عند 
عدم ت�رشفهم نيابة عن اجلمعيات، فقط اإلى امل�سوؤولية ال�سخ�سية عن هذه االأفعال ولي�س 

اإلى حظر اأو حل اجلمعية باأكملها.

255.  ال ميكن تربير عقوبة تعليق اأن�سطة اجلمعية اإال من خالل التهديد الذي تفر�سه اجلمعية 
املعنية على الدميقراطية،283 ويجب اأي�ًسا اأن ت�ستند فقط على حكم حمكمة اأو ي�سبقها 
مراجعة ق�سائية، على الرغم من اأنها قد متثل عقوبة اأقل تدخالً مقارنة باالإنهاء. ويجب اأن 
يكون التعليق الدائم للن�ساط مبثابة اإجراء موؤقت ال يكون له تاأثري طويل ودائم. وقد يوؤدي 
التعليق طويل االأجل لالأن�سطة بخالف ذلك اإلى التجميد الفعال لعمليات اجلمعية، والذي 

يوؤدي اإلى فر�س عقوبات ترقى اإلى احلل.

280  املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، Partisi	Refah )حزب الرفاه( واآخرون �سد تركيا ]GC[ )الطلبات رقم 41340/98 و 41342/98 
اإ�سبانيا  Batasuna �سد  	Herri و  Batasuna 41343/98 و41344/98، واحلكم ال�سادر بتاريخ 13 فرباير 2003( الفقرات 135-126؛ و و 

)الطلبات رقم  25803/04 و25817/04، حكم �سادر يف 30 يونيو 2009(.
281  انظر املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، Vona�سد املجر )الطلب رقم 35943/10، حكم �سادر يف 9 يوليو 2013(، الفقرة 58.

282  نف�س املرجع ال�سابق.
283  املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان،احلزب ال�سعبي الدميقراطي امل�سيحي �سد مولدوفا )طلب رقم 28793/02، حكم �سادر يف 

14 فرباير 2006(.
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256.  ويجب اأي�ًسا االإبالغ باأي قرار يوؤدي اإلى تعليق الن�ساط اأو حظر اجلمعية اأو حلها يف الوقت 
املنا�سب ومبا يخ�سع الإعادة النظر من قبل حمكمة م�ستقلة وحمايدة.284 

257.  يجب اأن ين�س الت�رشيع بو�سوح على ما يحدث الأ�سول وممتلكات اجلمعيات حيثما كان 
اإنهائها غري طوعي. وحيثما ي�ستند االإنهاء غري الطوعي اإلى عدم امتثال اأهداف اجلمعية اأو 
ن�ساطاتها للمعايري الدولية اأو للت�رشيعات التي تتفق مع هذه املعايري، فاإنه يجوز للت�رشيعات 
اأن تن�س على نقل االأموال اأو االأ�سول املعنية اإلى الدولة. ويف حاالت اأخرى، قد يعترب الن�س 

على النقل التلقائي غري متنا�سبًا.285

258.  حيثما كان االإنهاء طوعيًا، فاإنه يجب اأن تبداأ اجلمعية ذاتها هذا االإنهاء، على �سبيل 
املثال، وفقا ل�سك التاأ�سي�س اخلا�س بها اأو بقرارات من اأع�سائها.286 وتخ�سع حرية اجلمعية 
يف حتديد اجلهة التي تخلفها يف اأ�سولها فقط للحظر املفرو�س على توزيع االأرباح التي 
قد حتققها اجلمعية على موؤ�س�سيها واأع�سائها. وفيما يتعلق بنقل االأ�سول التي حيزت 
مب�ساعدة االإعفاءات ال�رشيبية اأو املنافع العامة االأخرى، قد يكون من امل�رشوع نقلها اإلى 

جمعيات ذات اأهداف مماثلة.287 

قانون جمهورية فرن�شا ب�شاأن عقود �إن�شاء �جلمعيات )1901، ب�شيغته �ملعدلة يف عام 2005( 

املادة 9 
يف حالة احلل الطوعي للجمعية اأو احلل الذي تن�س عليه اللوائح اأو الذي تفر�سه 
املحكمة، فاإنه يتعني منح اأ�سولها وفًقا للوائح اأو للقواعد التي يتم حتديدها يف 

اجتماع عام يف حالة عدم وجود ن�س يف اللوائح.

املر�سوم ال�سادر ب�ساأن تنفيذ قانون 1 يوليو 1901 فيما يتعلق بعقد تكوين اجلمعيات 
)1901 وتعديالته االأخرية يف عام 2012(.

املادة 14 
اإذا كانت اللوائح ال تن�س على طرائق ت�سفية ونقل اأ�سول جمعية يف حالة حلها، 
باأي طريقة كانت، اأو اإذا كان االجتماع العام الذي يقرر احلل الطوعي مل يتخذ قرارًا يف 
هذا ال�سدد، فاإنه يجوز للمحكمة وبناء على طلب من املدعي العام تعيني ًقيم. ويف 

التابع  االإن�سان  تقرير جمل�س حقوق  اجلمعيات،  وتكوين  ال�سلمي  التجمع  284  انظر مقرر االأمم املتحدة اخلا�س بحقوق احلرية يف 
لالأمم املتحدة )متويل اجلمعيات وعقد اجتماعات �سلمية(، وثيقة االأمم املتحدة A/HRC/23/39، 24 اأبريل 2013، والذي ين�س يف 
الفقرة 81 على اأن “)ج( �سمان تقدمي تف�سري خطي لفر�س اأي قيود، وميكن اأن تخ�سع القيود املذكورة اإلى النظر العاجل واملحايد 

وامل�ستقل من قبل الق�ساء”.
285  انظر على �سبيل املثال، موؤمتر املنظمات غري احلكومية الدولية التابعة ملجل�س اأوروبا، تقرير جمل�س اخلرباء حول قانون املنظمات 

غري احلكومية حول »العقوبات وامل�سوؤولية املتعلقة باملنظمات غري احلكومية« )يناير 2011(، الفقرة  53، 
.>http://www.coe.int/t/ngo/Source/Expert_Council_NGO_Law_report_2010_en.pdf<

الدول  اإلى  الوزراء  جلنة  من  املقدمة   CM/Rec)2007(14 رقم  تو�سية  اأوروبا،  286  انظر يف حالة املنظمات غري احلكومية، جمل�س 
االأع�ساء حول الو�سع القانوين للمنظمات غري احلكومية يف اأوروبا، 10 اأكتوبر 2007، الفقرة 56 التي تن�س على اأن املنظمات غري 
اأعمالها، لكن فقط بعد  اإنهاء  احلكومية التي تتمتع ب�سخ�سية اعتبارية ميكنها تعيني جهة تخلفها تتلقى ممتلكاتها يف حالة 
الوفاء بكافة التزاماتها املالية، ويتم الوفاء بكافة حقوق املانحني يف ال�سداد. وبالرغم من ذلك، يف حالة عدم تعيني خلف اأو اإذا كانت 
املنظمة غري احلكومية املعنية قد ا�ستفادت موؤخرًا من متويل عام اأو اأي �سكل من اأ�سكال الدعم، ميكن املطالبة اإما بتحويل ملكيتها 
اإلى منظمة غري حكومية اأخرى اأو اإلى اأي �سخ�سية اعتبارية تتوافق تقريبا مع اأهدافها اأو تقوم الدولة بتطبيقها عليها. عالوة على 
ذلك، ميكن للدولة اأن ت�سبح اخللف اإذا وجد اأن االأهداف اأو الو�سائل التي ا�ستخدمتها املنظمة غري احلكومية لتنفيذ هذه االأغرا�س 

غري مقبولة”.
287  انظر على �سبيل املثال، موؤمتر املنظمات غري احلكومية الدولية التابعة ملجل�س اأوروبا، تقرير جمل�س اخلرباء حول قانون املنظمات 

غري احلكومية حول »العقوبات وامل�سوؤولية املتعلقة باملنظمات غري احلكومية« )يناير 2011(، الفقرة  53،
.>http://www.coe.int/t/ngo/Source/Expert_Council_NGO_Law_report_2010_en.pdf< 



81 املبادئ التوجيهية امل�شرتكة ب�شاأن حرية تكوين اجلمعيات

غ�سون الوقت الذي حتدده املحكمة، ينظم الًقيم عقد اجتماع عام تتمثل مهمته 
يف اتخاذ قرار ب�ساأن نقل االأ�سول فقط، وميار�س الَقّيم �سلطاته وفقا للمادة 813 من 

القانون املدين املعمول به على امللكيات العقارية التي مل يتم البت يف ملكيتها. 

املادة 15 
عند تنظيم االجتماع العام للت�سويت على نقل االأ�سول، وبغ�س النظر عن طريقة 
النقل، فاإنه ال ميكن تخ�سي�س اأي جزء من اأ�سول اجلمعية لالأع�ساء با�ستثناء ما 

يقابل م�ساهماتهم، وذلك مبا يتفق مع اأحكام املادة 1 من قانون 1 يوليو 1901.

�لقانون �لفنلندي للجمعيات )1989(

الق�سم 40
اأن حتل نف�سها، يتعني على اللجنة التنفيذية ح�سور تدابري  اأي جمعية  عندما تقرر 
الت�سفية الناجمة عن احلل، ما مل تكن اجلمعية قد عينت ُم�سٍف اأو اأكرث اآخرين للقيام 
بهذه املهمة ليحلوا حمل اللجنة التنفيذية. ومع ذلك، ال حاجة اإلى اأي تدابري ت�سفية، 
اإذا كانت اجلمعية، عند اتخاذ قرار ب�ساأن احلل، قد وافقت يف الوقت نف�سه على ح�ساب 

ختامي و�سعته اللجنة التنفيذية يو�سح اأن اجلمعية لي�س عليها اأية ديون.

�لقانون رقم 8788 ب�شاأن �ملنظمات غري �لهادفة للربح بجمهورية �ألبانيا )2001(

املادة 44
احلل مبوجب قرار من املحكمة

يجوز للمحكمة اأن تقرر حل منظمة غري هادفة للربح بناء على طلب من اأع�سائها 
اأو اأجهزة �سنع القرار بها اأو الهيئة املخت�سة يف الدولة يف احلاالت التالية، عندما:

اأ( يتعار�س ن�ساط املنظمة غري الهادفة للربح مع الد�ستور؛
ب( تقوم املنظمة غري الهادفة للربح بن�ساط غري م�رشوع؛

ج( مل يتم اإن�ساء املنظمة غري الهادفة للربح وفقا ملقت�سيات القانون؛
د( قد تعر�ست املنظمة غري الهادفة للربح اإلى االإفال�س وفقا لقانون االإفال�س.

وفيما عدا اأن ي�سكل ن�ساط املنظمة تهديدا خطريا للجمهور، على املحكمة اإبالغ 
املنظمة كتابيا بانتهاك القانون ومتنحها 30 يوما لت�سحيح ن�ساطها.

املادة 45
طريقة فح�س الطلب

للربح يف ح�سور ممثلني عن  املقدم بحل منظمة غري هادفة  الطلب  يتم فح�س 
املنظمة غري الهادفة للربح وعن الهيئة امل�رشفة، كما يقت�سي احلال، واالأع�ساء الذين 

قدموا الطلب.
وعندما ترى املحكمة، بناءً على طلب االأطراف املعنية امل�سار اإليها يف الفقرة االأولى 
من املادة 44، اأن هذا هو احلال، عليها اأن تو�سي مبدئيًا املنظمة غري الهادفة للربح 
باتخاذ االإجراءات الالزمة لكي جتعل برناجمها اأو ن�ساطها متفقا مع الد�ستور وهذا 
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القانون، يف فرتة زمنية حمددة، مع تعليق النظر يف الق�سية.
وعند تطبيق التو�سيات على نحو �سحيح، تقرر املحكمة و�سع حد للف�سل فيها. 

واإال، تقوم بفح�س الق�سية بعد انتهاء الفرتة الزمنية املحددة.

املادة 46
الت�سفية

عندما تقرر املنظمة غري الهادفة للربح حل نف�سها، تتم الت�سفية من جانب ُم�سٍف 
اأو اأكرث مت تعيينهم وفقا للميثاق ودائما قبل قيام املحكمة باإلغاء الت�سجيل.

االخت�سا�سات  ومتنحه  م�سفي  بتعيني  اأي�ًسا  تقوم  احلل،  املحكمة  تقرر  وعندما 
الالزمة لتنفيذ اإجراءات الت�سفية.

ويف جميع احلاالت، يتمتع امل�سفون بال�سلطة وامل�سوؤولية على االأ�سول واملمتلكات 
وحتى  تعيينهم  تاريخ  من  مفقودة[،  و]كلمة  للربح  الهادفة  غري  املنظمة  ومتثيل 

االنتهاء من الت�سفية.

املادة 47
ن�ساط املُ�سفني 

يقوم امل�سفون بتقييم الو�سع املايل للمنظمة غري الهادفة للربح وممتلكاتها يف 
حلظة اتخاذ القرار بحلها ويحددون جميع الدائنني واملدينني املمكنني.

التزامات  وا�ستالم  االآخرين  والدائنني  الدولة  جتاه  املنظمة  التزامات  �سداد  وبعد 
اأن تنتقل هذه  من اأطراف ثالثة، يقوم امل�سفي بتقييم املمتلكات املتبقية، ويرى 
املمتلكات اإلى الوجهة التي يحددها امليثاق اأو هيئته املخت�سة اأو املحكمة اأو القانون.
وال يجوز يف اأي حال من االأحوال توزيعها اأو الت�رشف فيها ل�سالح االأع�ساء اأو غريهم 

من االأ�سخا�س الذين يخ�سعون للميثاق اأو لقانون اإن�ساء املنظمة اأو اأقاربهم.
ويف احلاالت التي ح�سلت فيها املنظمة غري الهادفة للربح على اإعفاءات �رشيبية 
اأو اإعانة �رشيبية اأو تربعات من املنح العامة اأو املقدمة من الدولة، يتم توزيع جميع 
املمتلكات، التي تبقى بعد �سداد االلتزامات، على املنظمات االأخرى غري الهادفة للربح 
التي لها نف�س اأهداف املنظمة التي مت ت�سفيتها اأو اأهداف مماثلة الأهدافها. ويف 
احلاالت التي يتم فيها حل املنظمة غري الهادفة للربح طوعا، يتم حتديد املنظمات 
امل�ستفيدة من املمتلكات املتبقية يف امليثاق اأو يف قرار �سادر عن اأعلى جهاز ل�سنع 
القرار. وعند عدم اإجراء هذا التخ�سي�س، تتولى املحكمة حتديد املنظمات امل�ستفيدة.

اجلمعيات والتكنولوجيات احلديثة

259.  ب�سكل عام، وعند االقت�ساء، ينبغي اأن تتمتع اجلمعيات بنف�س حقوق وحريات االأفراد. 
وعلى اأقل تقدير، ينبغي تطبيق هذا على تلك اجلمعيات التي تتوفر على ال�سخ�سية القانونية. 
ويتعلق هذا، ب�سكل خا�س، باحلق يف حرية التعبري الذي يُعد اأمرًا اأ�سا�سيًا ملمار�سة احلق يف تكوين 
اجلمعيات. وينبغي اأن تراعي الت�رشيعات اأن حق اجلمعيات يف حرية التعبري ي�سمل احلق يف اأن 
يختاروا، دون تدخل من الدولة، ال�سكل الذي يتم به نقل اأفكارهم، مبا يف ذلك من خالل ا�ستخدام 

التقنيات وو�سائل االإعالم اجلديدة.288 

التوجيهية  املبادئ  البندقية،  وجلنة  االإن�سان  وحقوق  الدميقراطية  288  انظر منظمة االأمن والتعاون يف اأوروبا/مكتب املوؤ�س�سات 
 ،)2010 االإن�سان،  وحقوق  الدميقراطية  املوؤ�س�سات  )وار�سو: مكتب   ،2010 الثانية،  الطبعة  ال�سلمي،  التجمع  حرية  ب�ساأن  امل�سرتكة 
الفقرة 163، التي تن�س على اأن احلق يف حرية التعبري ي�سمل، بالن�سبة اجلمعيات، احلق يف اختيار ال�سكل الذي يتم به نقل االأفكار، 

دون تدخل غري معقول من ال�سلطات.
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�لإنرتنت وحمايتها  �لإن�شان على �شبكة  �لإن�شان، »تعزيز حقوق  جمل�س �لأمم �ملتحدة حلقوق 
و�لتمتع بها« )29 يونيو 2012( 

1. يوؤكد اأن نف�س احلقوق التي يتمتع بها النا�س خارج االإنرتنت يجب اأي�ًسا حمايتها على 
االإنرتنت، وال �سيما حرية التعبري، والتي تنطبق دومنا اعتبار للحدود ومن خالل اأي و�سيلة 
من اختيارهم، وفقا للمادة 19 من االإعالن العاملي حلقوق االإن�سان والعهد الدويل اخلا�س 

باحلقوق املدنية وال�سيا�سية؛
]...[

5. يدعو جميع الدول ملعاجلة املخاوف االأمنية ب�ساأن االإنرتنت وفًقا لاللتزامات الدولية 
حلقوق االإن�سان وذلك ل�سمان حماية حرية التعبري وحرية تكوين اجلمعيات واخل�سو�سية 
موؤ�س�سات  خالل  من  ذلك  يف  مبا  االإنرتنت،  �سبكة  على  االإن�سان  حقوق  من  وغريها 
وطنية دميقراطية �سفافة تقوم على �سيادة القانون، بطريقة ت�سمن احلرية واالأمن 
على االإنرتنت بحيث ميكن اأن تظل قوة ناب�سة باحلياة توؤدي اإلى التنمية االقت�سادية 

واالجتماعية والثقافية؛

260.  يف العقد املا�سي، �سهلت التقنيات اجلديدة، وبخا�سة االإنرتنت، ممار�سة حرية تكوين 
اجلمعيات، وغريها من احلقوق االأ�سا�سية. وعززت التقنيات اجلديدة، ب�سكل خا�س، قدرة االأفراد 
وجمموعات االأ�سخا�س على تكوين جميع اأ�سكال اجلمعيات واالن�سمام اإليها وامل�ساركة 
فيها، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية واالأحزاب ال�سيا�سية. وت�سمل املمار�سات اجليدة 
توفري املزيد من الو�سول اإلى �سبكة االإنرتنت، مما يتيح ملن لديهم م�سالح متبادلة العمل 
ال�سيا�سية  لالأحزاب  وميكن  االإنرتنت.  على  امل�سرتكة  اأهدافهم  نحو حتقيق  وال�سعي  معا 
واملنظمات غري احلكومية واجلمعيات االأخرى ممار�سة العديد من اأن�سطتها التقليدية على 
االإنرتنت. وميكن اأن ت�سمل هذه االأن�سطة الت�سجيل وجمع التوقيعات وجمع االأموال وتقدمي 
التربعات. وميكن اعتبار ال�سماح للجمعيات باالأن�سطة املذكورة على االإنرتنت ممار�سة جيدة؛ 
اجلمعيات  تعقد  اأن  تتطلب  الدول  بع�س  ت�رشيعات  تزال  ال  املثال،  �سبيل  ذلك، على  ومع 
اجتماعاتها بح�سور االأع�ساء فعليًا. ويوفر ا�ستخدام التقنيات اجلديدة اأي�ًسا فر�سة لتعزيز 

�سفافية عمل اجلمعيات و�سهولة الو�سول لها.

261.  ينبغي اأن ت�سمن الت�رشيعات اإمكانية وجود اجلمعيات على االإنرتنت، اأو على اأقل تقدير، 
اإمكانية اأداء اجلمعيات للعديد من اأن�سطتها على االإنرتنت. ومن ناحية اأخرى، يجب اأن تكون 
الدول متيقظة حلقيقة اأن االأ�سخا�س قد يرتبطوا على االإنرتنت دون موافقتهم ال�رشيحة 
وال مبح�س اإرادتهم. وال ينبغي اأن توؤدي هذه اجلمعيات اأو الع�سوية غري الطوعية اإلى عواقب 

قانونية لالأ�سخا�س املعنيني. 

262.  ينبغي اأن تظل اللوائح مرنة بحيث ميكن اإجراء اأي متطلبات ت�سجيل اأو اإبالغ عرب االإنرتنت، 
وينبغي على االإدارة العامة توفري البنية التحتية الالزمة لت�سهيل ذلك، وبالتايل تب�سيط 

اإن�ساء وت�سيري اأعمال وعمليات اجلمعيات. 

اأي قيود على ممار�سة حرية  اأن  اأي�ًسا الو�سع يف اعتبارها  263.  يجب على �سلطات الدولة 
التعبري اأو حرية تكوين اجلمعيات على االإنرتنت من خالل، على �سبيل املثال، تقلي�س ف�ساء 
االإنرتنت الذي يتم من خالله تاأ�سي�س اجلمعيات وت�سغيلها، قد ت�سل اإلى تدخل غري متنا�سب 
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يف ممار�سة هذه احلقوق. وتخ�سع كل هذه القيود املتعلقة باأن�سطة اجلمعيات عرب االإنرتنت 
لنف�س مبادئ التنا�سب وال�رشعية وال�رشورة يف اأي جمتمع دميقراطي مثل اأي قيود اأخرى.289

264.  وبالنظر اإلى و�سائل االت�ساالت االإلكرتونية اجلديدة، وعلى هذا النحو، الطرق اجلديدة 
التي ميكن لالأ�سخا�س اأن يجتمعوا معا من خاللها، ينبغي على الدول اأن تكون حذرة من 
خنق ممار�سة اأي من هذه احلقوق عن طريق تقييد الو�سول اإلى االإنرتنت اأو با�ستخدام تقنيات 
وو�سائل جديدة لتوبيخ اأولئك الذين ميار�سون حقوقهم اأو ا�ستهدافهم اأو معاقبتهم.290 وميتد 
التزامهم االإيجابي اأي�ًسا اإلى �سمان عدم تدخل اأطراف ثالثة يف ممار�سة حقوق االأفراد يف 

التجمع اأو حقوقهم يف تكوين اجلمعيات نف�سها. 

265.  ت�سمل التقنيات اجلديدة اأي�ًسا تقنيات املراقبة التي تثري االأ�سئلة واملخاوف فيما يتعلق 
مبمار�سة حرية تكوين اجلمعيات، ولكن اأي�ًسا فيما يتعلق باحلقوق االأخرى للجمعيات ككيانات 
وحقوق اأع�سائها، مبا يف ذلك احلق يف اخل�سو�سية. واإلى حد اأكرب اأو اأقل، تقوم الدول باملراقبة 
يف املقام االأول بهدف مكافحة اجلرمية وحماية االأمن القومي. ويف حني تعترب هذه االأهداف 
مقبولة، اإال اأن تدابري املراقبة ت�سل على الرغم من ذلك اإلى حدود ال داٍع لها على احلق يف 
تكوين اجلمعيات واحلق يف خ�سو�سية اجلمعيات واأع�سائها، وعلى هذا النحو، يجب اأن يكون 
مدى تدخل تلك التدابري ن�سبيًا. وعلى وجه اخل�سو�س، ينبغي اأن متتثل تدابري املراقبة للحد 
االأدنى من املتطلبات وال�سمانات املن�سو�س عليها يف قانون ال�سوابق الق�سائية للمحكمة 

االأوروبية حلقوق االإن�سان.291 

266.  عالوة على ذلك، راأت جلنة االأمم املتحدة املعنية بحقوق االإن�سان اأن اأي قيود تُفر�س على 
عمل نُُظم ن�رش املعلومات، مبا يف ذلك مقدمي خدمات االإنرتنت، غري �رشعية ما مل تتفق 
مع اختبار القيود املفرو�سة على حرية التعبري مبوجب القانون الدويل.292 والحظ اأي�ًسا املقرر 
بال�سفافية فيما  الدول  التزام  اأهمية  والتعبري  الراأي  املعني بحرية  املتحدة  لالأمم  اخلا�س 
يتعلق با�ستخدام ونطاق تقنيات و�سالحيات مراقبة االت�ساالت، وخا�سة عند التعامل مع 

مقدمي خدمة االإنرتنت.293

267.  يف حالة عدم وجود اأمر من املحكمة توؤيده اأدلة مو�سوعية، ينبغي اأن يكون من غري 
القانوين اإجبار مزودي خدمات االإنرتنت على اإطالع ال�سلطات على جميع املعلومات املتبادلة 
عرب االإنرتنت اأو عرب التقنيات االإلكرتونية االأخرى بني االأفراد الذين ينتمون اإلى جمعية ما 
اأو بني اجلمعيات ذاتها. واأال جُترب الت�رشيعات اأي�ًسا مزودي خدمات االإنرتنت على االحتفاظ 
 ،MCM)2013(007 ،اأوروبا على االإنرتنت 	Ian، “تقرير حول حرية التعبري والتجمع وتكوين اجلمعيات واالإعالم يف  Brown 289  انظر

�سفحة 17. 
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/belgrade2013/Online%20freedom%20of%20expression،%20as-
مواقع  اإلى  الو�سول  “حجب  اأن  على  تن�س  التي   ،sembly،%20association_MCM)2013(007_en_Report_IanBrown.pdf
التجمع  على  كبري  �سلبي  تاأثري  له  يكون  اأن  ميكن  االجتماعي،  التوا�سل  ومواقع  االلكرتوين  الربيد  مثل  االت�سال  واأدوات  اجلمعيات، 
A/ ،وتكوين اجلمعيات”. انظر اأي�ًسا تقرير عام 2011 ملقرر االأمم املتحدة اخلا�س املعني بتعزيز وحماية احلق يف حرية الراأي والتعبري

HRC/17/2716May2011، 16 مايو 2011، الفقرات 32-29 حول حجب املحتوى ]على االإنرتنت[ اأو ت�سفيته ب�سكل تع�سفي.
290  للح�سول على اأمثلة من ال�رشق االأو�سط و�سمال اأفريقيا؛ انظر Rutzen وDouglas وZENN وJacob “تكوين اجلمعيات والتجمع 

يف الع�رش الرقمي”، املجلة الدولية للقانون املنظمات غري الهادفة للربح / املجلد 13، ال�سفحة 4، دي�سمرب 2011/53.
291  املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، رابطة التكامل االأوروبي وحقوق االإن�سان وEkimdzhiev �سد بلغاريا )الطلب رقم 62540/00، 
حكم �سادر يف 28 يونيو 2007(، الفقرات 76 و85 و88-87. انظر اأي�ًسا املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، Uzun �سد اأملانيا )الطلب 
رقم 35623/05، حكم �سادر يف 2 �سبتمرب 2010(، الفقرة 63. ملزيد من املعلومات حول احلد االأدنى من املتطلبات وال�سمانات، انظر 
راأي ب�ساأن م�رشوع القانون ملكافحة جرائم  اأوروبا / مكتب املوؤ�س�سات الدميقراطية وحقوق االإن�سان، “	 منظمة االأمن والتعاون يف 
http://www.legislationline.org/download/action/download/< ،44-47 .اأغ�سط�س 2014، الفقرات اأوكرانيا”، 22  االإنرتنت يف 

.id/5594/file/255_CRIM_UKR_22Aug2014_en.pdf
292  انظر اللجنة املعنية بحقوق االإن�سان يف االأمم املتحدة التعليق العام رقم 34 ب�ساأن حرية الراأي والتعبري 12 �سبتمرب عام 2011، 

.>http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf< ،43 الفقرة
اأبريل 2013،   A/HRC/23/40، 17 االإن�سان،  حقوق  اإلى جمل�س  تقرير  والتعبري،  293  املقرر اخلا�س لالأمم املتحدة حول حرية الراأي 
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A.<  ،91-92 الفقرتان. 

.>HRC.23.40_EN.pdf
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بالبيانات املتعلقة بتلك االت�ساالت. وبالنظر اإلى التاأثري الذي قد يكون لهذه التدابري على 
احلق يف احرتام احلياة اخلا�سة والعائلية واحلق يف حماية البيانات ال�سخ�سية، يجب اأن ين�س 
القانون على هذه التدابري وتكون �رشورية يف اأي جمتمع دميقراطي. وعلى وجه اخل�سو�س، 
توفري �سمانات  ويجب  التدابري،  لهذه  وال�سخ�سي  املادي  النطاق  قيود على  ينبغي فر�س 
مو�سوعية واإجرائية ل�سمان اأال يتم و�سول ال�سلطات العامة للبيانات وا�ستخدامها لها اإال 

عند ال�رشورة، كما هو احلال يف �سياق اإجراء حتقيق جنائي.

268.  كما ورد يف تقرير مقرر االأمم املتحدة لعام 2009 ب�ساأن تعزيز احلقوق االأ�سا�سية وحمايتها 
يف �سياق مكافحة االإرهاب، “يعد اأي�ًسا احلق يف حرية تكوين اجلمعيات والتجمع مهددًا 
با�ستخدام الرقابة. وغالبا ما تتطلب هذه احلريات اجتماعات خا�سة وات�ساالت لل�سماح 
لالأ�سخا�س بالتنظيم يف مواجهة احلكومات اأو اجلهات الفاعلة االأخرى ذات ال�سلطة. وقد 
اأجهزة ال�رشطة  اإلى “زحف وظيفي”، عندما قامت  اأحيانا  الرقابة املو�سعة  اأدت �سلطات 
اأو اأجهزة اال�ستخبارات بو�سف اجلماعات االأخرى باأنها اإرهابية بغر�س ال�سماح با�ستخدام 
�سالحيات الرقابة التي كانت مُتنح فقط ملكافحة االإرهاب”.294 وبعد ذلك ت�ستخدم هذه 
ال�سالحيات يف اإعاقة عمليات اأي جمعية كتجميد احل�سابات امل�رشفية على �سبيل املثال 

اإلى املدى الذي يق�سي ب�سكل فعال على وجودها. 

269.  فيما يتعلق باجلهود املبذولة ملنع االأن�سطة االإرهابية على �سبكة االإنرتنت )من خالل 
تنظيم اأو تنقية اأو حجب املحتوى ال�سبكي الذي يعد غري قانوين مبوجب القانون الدويل(، 
يجب اأن تكون كافة هذه القيود وفًقا للمعايري الدولية حلقوق االإن�سان ويجب ممار�ستها وفقا 
ل�سيادة القانون حتى ال توؤثر ب�سورة غري قانونية على حرية التعبري وحرية تدفق املعلومات. 

270.  ميكن اأن يكون حلجب املواقع االإلكرتونية للجمعيات اأو م�سادر معينة من اأدوات املعلومات 
اأو االت�ساالت تاأثريًا �سلبيًا كبريًا على اجلمعيات.295 وينبغي اأن تكون االإجراءات االأمنية موؤقتة 
يف طبيعتها وحمددة ب�سكل �سيق مبا يلبي الهدف امل�رشوع املحدد بكل و�سوح واملن�سو�س 
عليه يف القانون. وال ينبغي اأن ت�ستخدم هذه االإجراءات يف ا�ستهداف املعار�سة واخلطاب 

النقدي.296

271.  بالتايل، يجب على امل�رشعني تف�سيل االأحكام التي ت�سمح مبراقبة اجلمعيات بكل دقة، 
ويجب التاأكيد على اأنها ت�ستند دائًما اإلى حكم حمكمة. ويجب اأن تكون اأي اأحكام ت�سكل 
تدخالً يف ا�ستخدام االإنرتنت واأدوات االت�سال االأخرى، مبا يف ذلك و�سائل االعالم االجتماعية، 
متنا�سبة واأقل تدخال من جميع اخليارات املتاحة. ويجب اأن تكون اأي تدابري للمراقبة متاحة 

للمراجعة الق�سائية ب�سكل دائم. 

واأع�سائها احلق يف طلب  اأن يكون للجمعيات وموؤ�س�سيها  272.  عالوة على ذلك، ينبغي 
التعوي�س عن اأي تدخل ال مربر له واأي انتهاك حلقهم يف حرية تكوين اجلمعيات اأو اخل�سو�سية 
اأو اأي حقوق اأخرى ذات �سلة قد تن�ساأ نتيجة لرقابة الدولة، حتى اإذا جرت تلك الرقابة بناًء 

على الت�رشيعات التي تهدف اإلى حماية االأمن القومي اأو مكافحة اجلرمية. 

294  مقرر االأمم املتحدة اخلا�س املعني بتعزيز وحماية حقوق االإن�سان واحلريات االأ�سا�سية يف �سياق مكافحة االإرهاب، التقرير املرفوع 
اإلى جمل�س حقوق االإن�سان، A/HRC/13/37، 28 دي�سمرب 2009، فقرة 36.

295  انظر تقرير 2013 من اإعداد Brown	Ian، تقرير حول حرية التعبري والتجمع وتكوين اجلمعيات واالإعالم يف اأوروبا على االإنرتنت، 
2013(007(MCM، �سفحة 17. انظر اأي�ًسا املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، احلزب اال�سرتاكي �سد تركيا )الطلب رقم 21237/93، 

حكم �سادر يف 25 مايو 1998(، الفقرة 47.
296  انظر ممثل منظمة االأمن والتعاون يف اأوروبا حول حرية االإعالم، »حرية التعبري على االإنرتنت: درا�سة لالأحكام القانونية واملمار�سات 
املتعلقة بحرية التعبري، التدفق احلر للمعلومات والتعددية االإعالمية على االإنرتنت يف الدول امل�ساركة يف منظمة االأمن والتعاون يف 

  .>http://www.osce.org/fom/80723< اأوروبا، منظمة االأمن والتعاون يف اأوروبا، 2010، متوافر على
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املالحق

امللحق اأ - ال�سكوك الدولية والإقليمية املختارة
يحتوي هذا الق�سم على جمموعة من املقتطفات من ال�سكوك الدولية واالإقليمية الهامة 
االأمن  وتفعيله يف منطقة منظمة  اجلمعيات  تكوين  احلق يف حرية  بتنظيم  ال�سلة  وذات 
الدويل اخلا�س  العهد  املعاهدات مثل  الوثيقة. ومتثل  تناولته هذه  اأوروبا، وفق ما  والتعاون يف 
باحلقوق املدنية وال�سيا�سية واالتفاقية االأوروبية حلقوق االإن�سان التزامات قانونية للدول التي 
�سادقت عليها. وتعد ال�سكوك االأخرى مثل االإعالن العاملي حلقوق االإن�سان ووثيقة كوبنهاجن 
مبثابة التزامات مقنعة ا�سطلعت بها الدول التي �سادقت عليها على الرغم من اأنها غري ملزمة 

قانونًا.

اأ، الأمم املتحدة 

�تفاقية منظمة �لعمل �لدولية )رقم 87( ب�شاأن حرية تكوين �جلمعيات وحماية حق �لتنظيم )1948(

�ملادة 2
للعاملني واأرباب العمل، دون متييز من اأي نوع، احلق يف اإن�ساء اأي جمعيات من اختيارهم واالن�سمام 

اإليها دون اإذن م�سبق مع مراعاة قواعد اجلمعية املعنية فقط. 

�ملادة 3
ملنظمات العاملني ومنظمات اأرباب العمل احلق يف و�سع نظامها االأ�سا�سي وقواعدها، . 1

واختيار ممثليها بكل حرية، وتنظيم اإدارتها واأن�سطتها و�سياغة براجمها. 
اأو يحول دون . 2 اأن يحد من هذا احلق  اأي تدخل من �ساأنه  متتنع ال�سلطات العامة عن 

ممار�سته امل�رشوعة. 

�ملادة 4
ال يجوز الأي �سلطة اإدارية اأن حتل جمعيات العاملني واأرباب العمل اأو تعلق ن�ساطها. 

�ملادة 5
عمالية  نقابات  احتادات  اأو  عمالية  احتادات  تاأ�سي�س  العمل  واأرباب  العاملني  جلمعيات  يجوز 
النقابات  احتادات  اأو  العمالية  االحتادات  اأو  اجلمعيات  تلك  من  الأي  ويكون  اإليها،  واالن�سمام 

العمالية احلق يف االنت�ساب اإلى منظمات دولية للعاملني واأرباب العمل. 
)...(

�ملادة 11
يتعهد كل ع�سو يف منظمة العمل الدولية تنطبق عليه هذه االتفاقية باتخاذ جميع التدابري 

الالزمة واملنا�سبة ل�سمان متكني العاملني واأرباب العمل من ممار�سة احلق التنظيم بكل حرية.

�لتفاقية �ملتعلقة بو�شع �للجئني )28 يوليو 1951(

�ملادة 15
فيما يتعلق باجلمعيات والنقابات العمالية غري ال�سيا�سية وغري الهادفة للربح، يتعني على الدول 
املتعاقدة اأن متنح الالجئني املقيمني ب�سورة نظامية يف اإقليمها اأف�سل معاملة ميكن منحها 

ملواطني بلد اأجنبي يف نف�س الظروف.
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�تفاقية �لأمم �ملتحدة �ملتعلقة بو�شع �لأ�شخا�س عدميي �جلن�شية )1954(

�ملادة 13
فيما يتعلق باجلمعيات غري ال�سيا�سية وغري الهادفة للربح والنقابات العمالية، يجب اأن متنح 
الدول املتعاقدة االأ�سخا�س عدميي اجلن�سية املقيمني ب�سورة قانونية يف اإقليمها اأف�سل معاملة 
ممكنة، ولي�س اأقل باأي حال عن املعاملة املمنوحة لالأجانب ب�سكل عام ممن هم يف نف�س الظروف.

�لتفاقية �لدولية للق�شاء على جميع �أ�شكال �لتمييز �لعن�رشي )21 دي�شمرب 1965(

�ملادة 4
ت�سجب الدول االأطراف جميع الدعايات واملنظمات القائمة على اأفكار اأو نظريات تفوق اأي عرق 
اأو اأي جماعة من لون واحد اأو اأ�سل عرقي واحد اأو التي حتاول تربير اأو ترويج الكراهية والتمييز 
العن�رشي باأي �سكل من االأ�سكال، وتتعهد باتخاذ التدابري الفورية االإيجابية التي تهدف اإلى 
الق�ساء على جميع اأ�سكال التحري�س اأو االأفعال اخلا�سة مبثل هذا التمييز مبا يحقق هذه الغاية، 
مع اإيالء االعتبار الواجب للمبادئ الواردة يف االإعالن العاملي حلقوق االإن�سان واحلقوق املن�سو�س 

عليها �رشاحة يف املادة 5 من هذه االتفاقية، وتقوم، من بني اأمور اأخرى، مبا يلي: 
 )...(

)ب( اإعالن عدم �رشعية وحظر املنظمات وكذلك جميع االأن�سطة الدعائية املنظمة االأخرى التي 
ت�سجع وحتر�س على التمييز العن�رشي، واالإقرار باأن اال�سرتاك يف هذه املنظمات اأو االأن�سطة مبثابة 

جرمية يعاقب عليها القانون.
)...(

�ملادة 5
امتثاال لاللتزامات االأ�سا�سية املن�سو�س عليها يف املادة 2 من هذه االتفاقية، تتعهد الدول 
االأطراف بحظر التمييز العن�رشي بكافة اأ�سكاله والق�ساء عليه، وب�سمان حق كل �سخ�س دون 
متييز ب�سبب العرق اأو اللون اأو االأ�سل القومي اأو االإثني يف امل�ساواة اأمام القانون، ال�سيما فيما 

يتعلق بالتمتع باحلقوق التالية:
)اأ( احلق يف امل�ساواة يف املعاملة اأمام املحاكم وجميع االأجهزة االأخرى التي تتولى العدالة؛

)ب( احلق يف االأمن ال�سخ�سي واحلماية من جانب الدولة �سد اأي عنف اأو اأذى بدين �سواء من 
جانب املوظفني احلكوميني اأو اأي جماعة اأو موؤ�س�سة فردية؛

)ج( احلقوق ال�سيا�سية، ال�سيما احلق يف امل�ساركة يف االنتخابات - من حيث الت�سويت والرت�سح 
لالنتخابات - على اأ�سا�س االقرتاع العام واملت�ساوي وامل�ساركة يف احلكومة وت�سيري ال�سوؤون العامة 

على اأي م�ستوى والو�سول العادل اإلى الوظائف العامة؛
)د( احلقوق املدنية االأخرى، وال �سيما:

)...(

)ثامنا( احلق يف حرية الراأي والتعبري؛
)تا�سعا( احلق يف حرية التجمع ال�سلمي وتكوين اجلمعيات.
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�لعهد �لدويل �خلا�س باحلقوق �ملدنية و�ل�شيا�شية )16 دي�شمرب 1966(

�ملادة 22

لكل فرد احلق يف حرية تكوين اجلمعيات مع اآخرين، مبا يف ذلك احلق يف ت�سكيل النقابات . 1
العمالية واالن�سمام اإليها من اأجل حماية م�ساحله. 

القانون وتكون . 2 التي ين�س عليها  اإال تلك  ال يجوز فر�س قيود على ممار�سة هذا احلق 
�رشورية يف اأي جمتمع دميقراطي لدواعي االأمن القومي اأو ال�سالمة العامة اأو النظام 
العام اأو حلماية ال�سحة العامة اأو االآداب العامة اأو حماية حقوق االآخرين وحرياتهم. وال 
متنع هذه املادة فر�س قيود قانونية على اأفراد القوات امل�سلحة واأفراد ال�رشطة يف ممار�سة 

هذا احلق. 
ولي�س يف هذه املادة اأي �سيء يجيز للدول االأطراف يف اتفاقية منظمة العمل الدولية . 3

املعقودة عام 1948 ب�ساأن احلرية النقابية وحماية حق التنظيم، اتخاذ تدابري ت�رشيعية 
من �ساأنها اأن تخل بال�سمانات املن�سو�س عليها يف تلك االتفاقية اأو تطبيق القانون 

بطريقة من �ساأنها اأن تخل بتلك ال�سمانات. 

�لعهد �لدويل �خلا�س باحلقوق �لقت�شادية و�لجتماعية و�لثقافية )16 دي�شمرب 1966(

�ملادة 8 
تتعهد الدول االأطراف يف هذا العهد ب�سمان ما يلي:. 1

حق كل �سخ�س يف تكوين النقابات واالن�سمام اإلى النقابة التي يختارها، دومنا قيد اأ( 
�سوى قواعد املنظمة املعنية، وذلك بق�سد تعزيز وحماية م�ساحله االقت�سادية 
واالجتماعية. ال يجوز فر�س قيود على ممار�سة هذا احلق اإال تلك التي ين�س عليها 
اأو  القومي  االأمن  لدواعي  دميقراطي  اأي جمتمع  تكون �رشورية يف  والتي  القانون 

النظام العام اأو حلماية حقوق االآخرين وحرياتهم؛
حق النقابات يف اإن�ساء احتادات فيدرالية اأو كونفدرالية وطنية، وحق هذه االأخرية يف )ب( 

ت�سكيل منظمات نقابية دولية اأو االن�سمام اإليها؛ 
حق النقابات يف ممار�سة ن�ساطها بحرية، دومنا قيود غري التي ين�س عليها القانون )ج( 

وال�رشورية يف اأي جمتمع دميقراطي لدواعي االأمن القومي اأو النظام العام اأو حلماية 
حقوق االآخرين وحرياتهم؛

احلق يف االإ�رشاب، �رشيطة ممار�سته وفًقا لقوانني البلد املعني؛)د( 

وال متنع هذه املادة فر�س قيود قانونية على اأفراد القوات امل�سلحة اأو اأفراد ال�رشطة اأو . 2
موظفي االإدارات احلكومية ملمار�سة هذا احلق؛

ولي�س يف هذه املادة اأي �سيء يجيز للدول االأطراف يف اتفاقية منظمة العمل الدولية . 3
املعقودة عام 1948 ب�ساأن احلرية النقابية وحماية حق التنظيم، اتخاذ تدابري ت�رشيعية 
من �ساأنها اأن تخل بال�سمانات املن�سو�س عليها يف تلك االتفاقية اأو تطبيق القانون 

بطريقة من �ساأنها اأن تخل بتلك ال�سمانات.
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�تفاقية �لق�شاء على جميع �أ�شكال �لتمييز �شد �ملر�أة )18 دي�شمرب 1979(

�ملادة 7 
تتخذ الدول االأطراف جميع التدابري املنا�سبة للق�ساء على التمييز �سد املراأة يف احلياة ال�سيا�سية 

والعامة للبلد، وبوجه خا�س تكفل للمراأة، على قدم امل�ساواة مع الرجل، احلق يف: 

)...(

)ج( امل�ساركة يف املنظمات غري احلكومية واجلمعيات املعنية باحلياة العامة وال�سيا�سية للبلد. 

�تفاقية حقوق �لطفل )20 نوفمرب 1989(

�ملادة 15
تعرتف الدول االأطراف بحقوق الطفل يف حرية تكوين اجلمعيات وحرية التجمع ال�سلمي. . 1
ال يجوز و�سع قيود على ممار�سة هذه احلقوق اإال تلك التي تفر�س طبًقا للقانون والتي . 2

العامة  ال�سالمة  اأو  القومي  االأمن  لدواعي  دميقراطي  اأي جمتمع  يف  �رشورية  تكون 
اأو النظام العام اأو حلماية ال�سحة العامة اأو االآداب العامة اأو حماية حقوق االآخرين 

وحرياتهم. 

�لتفاقية �لدولية حلماية حقوق جميع �لعمال �ملهاجرين و�أفر�د �أ�رشهم )18 دي�شمرب 1990( 

�ملادة 26
تعرتف الدول االأطراف بحق العمال املهاجرين واأفراد اأ�رشهم يف:. 1

امل�ساركة يف اجتماعات واأن�سطة النقابات واأي جمعيات اأخرى من�ساأة وفًقا للقانون، اأ( 
وذلك بهدف حماية م�ساحلهم االقت�سادية واالجتماعية والثقافية وغريها، دومنا قيد 

�سوى قواعد املنظمة املعنية؛
االن�سمام بحرية اإلى اأية نقابة عمالية واأية جمعية من قبيل اجلمعيات �سالفة )ب( 

الذكر، دومنا قيد �سوى قواعد املنظمة املعنية؛
التما�س العون وامل�ساعدة من اأية نقابة عمالية ومن اأية جمعية من قبيل اجلمعيات )ج( 

�سالفة الذكر.

ال يجوز فر�س قيود على ممار�سة هذه احلقوق اإال تلك التي ين�س عليها القانون وال�رشورية . 2
يف اأي جمتمع دميقراطي لدواعي االأمن القومي اأو النظام العام اأو حلماية حقوق االآخرين 

وحرياتهم.

�تفاقية حقوق �لأ�شخا�س ذوي �لإعاقة )13 دي�شمرب 2006(

�ملادة 29 - �مل�شاركة يف �حلياة �ل�شيا�شية و�لعامة
ت�سمن الدول االأطراف لالأ�سخا�س ذوي االإعاقة احلقوق ال�سيا�سية وفر�سة التمتع بها على قدم 

امل�ساواة مع االآخرين، وتتعهد مبا يلي:
)...(

العمل بن�ساط على تعزيز بيئة ي�سارك فيها االأ�سخا�س ذوو االإعاقة م�ساركة فعلية أ. 
وكاملة يف ت�سيري ال�سوؤون العامة، دون متييز وعلى قدم امل�ساواة مع االآخرين، وت�سجيع 

م�ساركتهم يف ال�سوؤون العامة، مبا يف ذلك:
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امل�ساركة يف املنظمات غري احلكومية واجلمعيات التي تُعنى باحلياة العامة وال�سيا�سية . 1
للبلد، ويف اأن�سطة واإدارة االأحزاب ال�سيا�سية؛

ذوي . 2 االأ�سخا�س  لتمثيل  االإعاقة  ذوي  االأ�سخا�س  منظمات  اإلى  واالن�سمام  ت�سكيل 
االإعاقة على امل�ستويات الدولية والوطنية واالإقليمية واملحلية.

�لإعلن �لعاملي حلقوق �لإن�شان )10 دي�شمرب 1948(

�ملادة 20 
11 لكل فرد احلق يف حرية التجمع ال�سلمي وتكوين اجلمعيات؛.
21 ال يجوز اإرغام اأحد على االن�سمام اإلى جمعية ما. .

 
ب. جمل�س اأوروبا

�تفاقية حماية حقوق �لإن�شان و�حلريات �لأ�شا�شية )4 نوفمرب 1950( ب�شيغتها �ملعدلة مبوجب �لربوتوكولني 
رقم. 11 و14

�ملادة 11 
لكل فرد احلق يف حرية التجمع ال�سلمي وحرية تكوين اجلمعيات مع اآخرين، مبا يف ذلك . 1

احلق يف اإن�ساء نقابات حلماية م�ساحله واالن�سمام اإليها؛
ال تو�سع قيود على ممار�سة هذا احلق اإال تلك التي ين�س عليها القانون وتكون �رشورية . 2

يف اأي جمتمع دميقراطي لدواعي االأمن القومي اأو ال�سالمة العامة اأو ملنع الفو�سى اأو 
اجلرمية اأو حلماية ال�سحة العامة اأو االآداب العامة اأو حلماية حقوق االآخرين وحرياتهم”. وال 
متنع هذه املادة فر�س قيود قانونية على اأفراد القوات امل�سلحة اأو اأفراد ال�رشطة اأو موظفي 

االإدارات احلكومية يف ممار�سة هذه احلقوق. 

�مليثاق �لجتماعي �لأوروبي )18 �أكتوبر 1961، ب�شيغته �ملنقحة يف عام 1996(

�جلزء �لأول
5. جلميع العمال واأ�سحاب العمل احلق يف حرية تكوين جمعيات داخل املنظمات الوطنية اأو 

الدولية حلماية م�ساحلهم االقت�سادية واالجتماعية.

�لتفاقية �لأوروبية �ملتعلقة بالعرت�ف بال�شخ�شية �لقانونية للمنظمات غري �حلكومية �لدولية )24 �أبريل 
)1986

�ملادة 1
تطبق هذه االتفاقية على اجلمعيات واملوؤ�س�سات وغريها من املوؤ�س�سات اخلا�سة )امل�سار اإليها 

فيما يلي با�سم “املنظمات غري احلكومية”( التي تلبي ال�رشوط التالية: 

أ ال ت�ستهدف حتقيق الربح من منفعة دولية؛	.
أ اأُن�سئت مبوجب �سك يحكمه القانون الداخلي الأحد االأطراف؛ 	.
أ توا�سل اأن�سطتها بفاعلية يف دولتني على االأقل؛	.
أ يف 	. والتحكم  املركزية  واالإدارة  االأطراف  اأحد  اأرا�سي  يف  القانوين  مكتبها  ولديها 

اأرا�سي ذلك الطرف اأو طرف اآخر. 
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�ملادة 2
11 غري . منظمة  عليهما  ح�سلت  التي  القانونية  واالأهلية  بال�سخ�سية  االعرتاف  يتم 

االأطراف  اأرا�سي  القانوين، كحق يف  فيه مكتبها  يوجد  الذي  الطرف  لدى  حكومية 
االأخرى؛

21 وعندما تقت�سي امل�سلحة االأ�سا�سية العامة، تنطبق القيود اأو التقييدات اأو االإجراءات .
اخلا�سة التي تنظم ممار�سة احلقوق النا�سئة عن االأهلية القانونية وتن�س عليها ت�رشيعات 
الطرف الذي يتم عنده االعرتاف، على املنظمات غري احلكومية التي اأُن�سئت لدى طرف 

اآخر. 

�ملادة 3

11 يُقدم الدليل على اكت�ساب ال�سخ�سية واالأهلية القانونية من خالل تقدمي النظام .
االأ�سا�سي للمنظمة غري احلكومية اأو غريه من ال�سكوك التاأ�سي�سية االأ�سا�سية. وترفق 
هذه ال�سكوك بوثائق تثبت الرتخي�س االإداري اأو الت�سجيل اأو اأي �سكل اآخر من اأ�سكال 
الذي  الطرف  وعند  القانونية.  واالأهلية  ال�سخ�سية  الذي منح  الطرف  عند  الدعاية 
اأن ت�سدق �سلطة خمت�سةعلى ال�سك املن�سئ  اإجراءات دعاية، يجب  ال يوجد لديه 
للمنظمة غري احلكومية ح�سب االأ�سول. ويف وقت التوقيع اأو اإيداع �سك الت�سديق اأو 
القبول اأو املوافقة اأو االن�سمام، تقوم الدولة باإبالغ االأمني العام ملجل�س اأوروبا بهوية 

هذه ال�سلطة. 
21 ومن اأجل ت�سهيل تطبيق الفقرة 1، يجوز الأحد االأطراف توفري نظام اختياري للدعاية .

يعفي املنظمات غري احلكومية من تقدمي الدليل املن�سو�س عليه يف الفقرة ال�سابقة 
لكل املعامالت التي تقوم بها. 

�ملادة 4

يجوز ا�ستبعاد تطبيق هذه االتفاقية عند كل طرف فقط اإذا كانت املنظمة غري احلكومية التي 
ت�ست�سهد بهذه االتفاقية، من خالل مو�سوعها اأو غر�سها اأو الن�ساط الذي متار�سه يف الواقع: 

1 يخالف االأمن القومي اأو ال�سالمة العامة، اأو ي�رش باإجراءات منع الفو�سى اأو اجلرمية 	.
اأو حماية ال�سحة اأو االآداب العامة اأو حماية حقوق االآخرين وحرياتهم، اأو 

1 تقو�س العالقات مع دولة اأخرى اأو احلفاظ على ال�سلم واالأمن الدوليني. 	.

�لتفاقية �لإطارية �ملتعلقة بحماية �لأقليات �لقومية )1 فرب�ير 1995(

�ملادة 7
تكفل االأطراف احرتام حق كل �سخ�س ينتمي اإلى اأقلية قومية يف حرية التجمع ال�سلمي وحرية 

تكوين اجلمعيات وحرية التعبري وحرية الفكر والوجدان والدين.

�ملادة 8
تتعهد االأطراف باالإقرار بحق كل �سخ�س ينتمي اإلى اأقلية قومية يف اإظهار دينه اأو معتقده 

واإن�ساء املوؤ�س�سات الدينية واملنظمات واجلمعيات.



املبادئ التوجيهية امل�شرتكة ب�شاأن حرية تكوين اجلمعيات94

�لتفاقية �ملعنية مبنع ومكافحة �لعنف �شد �ملر�أة و�لعنف �ملنزيل )12 �أبريل 2011(

�ملادة 9 
يقر االأطراف وي�سجعون ويدعمون عمل املنظمات غري احلكومية ذات ال�سلة وعمل املجتمع 
املدين الن�سط يف جمال مكافحة العنف �سد املراأة واإقامة التعاون الفعال مع هذه املنظمات 

وذلك على جميع امل�ستويات.

ه، ال�سكوك الإقليمية الأخرى

�لتفاقية �لأمريكية حلقوق �لإن�شان )22 نوفمرب 1969(

�ملادة 16. حرية تكوين �جلمعيات

لكل فرد احلق يف حرية تكوين اجلمعيات لالأغرا�س االأيديولوجية اأو الدينية اأو ال�سيا�سية . 1
اأو االقت�سادية اأو العمالية اأو االجتماعية اأو الثقافية اأو الريا�سية اأو الأغرا�س اأخرى؛

ال تخ�سع ممار�سة هذا احلق اإال للقيود التي ين�س عليها القانون حيثما كانت �رشورية يف . 2
املجتمع الدميقراطي اأو مل�سلحة االأمن القومي اأو ال�سالمة العامة اأو النظام العام اأو 

حلماية ال�سحة العامة اأو االآداب العامة اأو حقوق وحريات االآخرين؛
ال متنع اأحكام هذه املادة فر�س قيود قانونية، مبا يف ذلك حرمان اأفراد القوات امل�سلحة . 3

وال�رشطة من ممار�سة احلق يف تكوين اجلمعيات.

ميثاق �حلقوق �لأ�شا�شية للحتاد �لأوروبي

�ملادة 12 
حرية التجمع وتكوين اجلمعيات 

جميع . 1 على  اجلمعيات  تكوين  وحرية  ال�سلمي  التجمع  حرية  يف  احلق  �سخ�س  لكل 
امل�ستويات، ال�سيما يف الق�سايا ال�سيا�سية والنقابية واملدنية، مما يعني حق كل �سخ�س 

يف اأن ين�سئ نقابات وين�سم اإليها حلماية م�ساحله؛
ال�سيا�سية . 2 االإرادة  التعبري عن  امل�ستوى االحتادي يف  ال�سيا�سية على  االأحزاب  ت�ساهم 

ملواطني االحتاد.

�مليثاق �لأفريقي حلقوق �لإن�شان و�ل�شعوب

�ملادة 10
لكل فرد احلق يف حرية تكوين اجلمعيات �رشيطة التزامه بالقانون؛. 1
على . 2 اأحد  اإجبار  يجوز  ال   ،29 املادة  يف  عليه  املن�سو�س  الت�سامن  مببداأ  لاللتزام  ومراعاة 

االن�سمام اإلى جمعية ما.
)...(
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�ملادة 29
يجب على الفرد القيام اأي�ًسا مبا يلي:

احلفاظ على التنمية املتناغمة لالأ�رشة والعمل على متا�سك واحرتام االأ�رشة واحرتام والديه . 1
يف جميع االأوقات بهدف رعايتهما يف حالة ال�رشورة؛

خدمة جمتمعه الوطني بتوظيف قدراته البدنية والفكرية يف خدمة هذا املجتمع؛. 2
عدم تعري�س اأمن الدولة التي هو من رعاياها اأو من املقيمني فيها للخطر؛. 3
حفظ الت�سامن االجتماعي والوطني وتعزيزه، خا�سة عند تعزيز هذا االأخري؛. 4
حفظ وتعزيز اال�ستقالل الوطني وال�سالمة االإقليمية لبالده وامل�ساهمة يف الدفاع عنها . 5

وفًقا للقانون؛
العمل باأف�سل ما لديه من قدرات واإمكانيات، ودفع ال�رشائب التي يفر�سها القانون . 6

مل�سلحة املجتمع؛
حفظ وتعزيز القيم الثقافية االأفريقية االإيجابية يف عالقاته مع االأع�ساء االآخرين يف . 7

املجتمع، بروح من الت�سامح واحلوار والت�ساور ب�سفة عامة، بهدف امل�ساهمة يف تعزيز 
الرفاهية االأخالقية للمجتمعامل�ساهمة باأف�سل ما لديه من قدرات يف جميع االأوقات 

وعلى جميع امل�ستويات يف تعزيز وحتقيق الوحدة االأفريقية.

�مليثاق �لعربي حلقوق �لإن�شان

�ملادة 24
 

لكل مواطن احلق يف:
 

 1. التما�س الن�ساط ال�سيا�سي بحرية تامة؛
 2. امل�ساركة يف اإدارة ال�سوؤون العامة اإما بطريقة مبا�رشة اأو من خالل ممثلني يتم اختيارهم 

بحرية تامة؛
 3. الرت�سح لالنتخابات اأو اختيار ممثليه يف انتخابات حرة ونزيهة يف ظروف من امل�ساواة بني 

جميع املواطنني ت�سمن التعبري احلر عن اإرادته؛
 4. احل�سول على الفر�سة على قم امل�ساواة مع االآخرين ل�سغل املنا�سب العامة يف بالده 

وفًقا ملبداأ تكافوؤ الفر�س؛
 5. ت�سكيل اجلمعيات مع االآخرين واالن�سمام اإليها بحرية تامة؛

 6. حرية تكوين اجلمعيات والتجمع ال�سلمي؛
اأي قيود على ممار�سة هذه احلقوق غري تلك التي ين�س عليها القانون   7. ال يجوز فر�س 
وت�سكل تدابريًا �رشورية يف املجتمع الدميقراطي مل�سلحة االأمن القومي اأو ال�سالمة 

العامة اأو ال�سحة العامة اأو االآداب العامة اأو حلماية حقوق وحريات االآخرين.

التزامات منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا 

مدريد 1983 )�مل�شائل �ملتعلقة بالأمن يف �أوروبا: �ملبادئ(

اإليها، وحق  تاأ�سي�س النقابات واالن�سمام  توؤكد الدول امل�ساركة على حق العاملني يف حرية 
النقابات يف ممار�سة اأن�سطتها بكل حرية وغريها من احلقوق املن�سو�س عليها يف ال�سكوك 
الدولية ذات ال�سلة. وت�سري اإلى ممار�سة هذه احلقوق وفًقا لقانون الدولة ومبا يتفق مع التزامات 
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النقابات  بني  والتوا�سل  املبا�رشة  االت�ساالت  الدول  و�ست�سجع  الدويل.  القانون  مبوجب  الدولة 
وممثليها ح�سب االقت�ساء.

�شوفيا 1989 )�لديباجة(

توؤكد الدول امل�ساركة على احرتامها حلق االأفراد واجلماعات واملنظمات املعنية بق�سايا البيئة يف 
التعبري عن اآرائهم بحرية تامة وتكوين اجلمعيات مع االآخرين والتجمع ال�سلمي وكذلك احل�سول 
على املعلومات ب�ساأن هذه الق�سايا ون�رشها وتوزيعها دون عوائق اإدارية اأو قانونية تتعار�س مع 
اأحكام موؤمتر االأمن والتعاون يف اأوروبا. ولهوؤالء االأفراد واجلماعات واملنظمات احلق يف امل�ساركة 
اإن�ساء ات�ساالت مبا�رشة وم�ستقلة  البيئية، ف�سالً عن  املناق�سات العامة حول الق�سايا  يف 

وا�ستمرارها على امل�ستوى الوطني والدويل.

فيينا 1989

)13( يف هذا ال�سياق �ستقوم ]الدول امل�ساركة[

)...(

اأو باال�سرتاك مع  )5.13( باحرتام حق مواطنيها يف امل�ساهمة ب�سكل ن�سط، �سواء منفردين 
غريهم، يف تعزيز وحماية حقوق االإن�سان واحلريات االأ�سا�سية.

كوبنهاجن 1990

 )7( للتاأكيد على اأن اإرادة ال�سعب تعمل مبثابة اأ�سا�س �سلطة احلكومة، �ستقوم الدول امل�ساركة

)...(

)6.7( باحرتام حق االأفراد واجلماعات يف ت�سكيل اأحزابهم ال�سيا�سية اأو املنظمات ال�سيا�سية 
االأخرى بحرية تامة وتزويد هذه االأحزاب واملنظمات ال�سيا�سية بال�سمانات القانونية الالزمة 
لتمكينها من التناف�س مع بع�سها البع�س على اأ�سا�س املعاملة املت�ساوية اأمام القانون واأمام 

ال�سلطات.

)...(

ثانيا
)9( توؤكد الدول امل�ساركة على

)...(

)3.9( �سمان احلق يف تكوين اجلمعيات. �سيتم �سمان احلق يف تكوين نقابة عمالية واالن�سمام 
اإليها بحرية تامة - مبوجب احلق العام للنقابات العمالية يف حتديد ع�سويتها اخلا�سة. وت�ستبعد 
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هذه احلقوق اأي رقابة م�سبقة. و�سيتم �سمان حرية تكوين اجلمعيات للعمال، مبا يف ذلك حرية 
االإ�رشاب، مع مراعاة القيود التي ين�س عليها القانون ومبا يتفق مع املعايري الدولية.

)...(

الفرد يف معرفة حقوق  الفعال حلقوق  بال�سمان  التزامها  التاأكيد جمددًا على  لغر�س   )10(
االإن�سان واحلريات االأ�سا�سية والعمل عليها وامل�ساهمة بن�ساط، منفردًا اأو باال�سرتاك مع غريه، يف 

تعزيزها وحمايتها، تعرب الدول امل�ساركة عن التزامها مبا يلي:

)...(

احلق  لالأفراد مبمار�سة احلق يف تكوين اجلمعيات، مبا يف ذلك  ال�سماح  التاأكيد على   - )3.10(
يف ت�سكيل املنظمات غري احلكومية التي ت�سعى اإلى تعزيز وحماية حقوق االإن�سان واحلريات 
االأ�سا�سية، مبا ي�سمل النقابات العمالية وجمموعات ر�سد حقوق االإن�سان، واالن�سمام اإليها 

وامل�ساركة الفعالة فيها.

)4.10( - ال�سماح الأع�ساء تلك اجلماعات واملنظمات بالو�سول دون عائق اإلى الهيئات املماثلة 
داخل وخارج بلدانهم ومع املنظمات الدولية والتوا�سل معها بهدف امل�ساركة يف تبادل االت�سال 
والتعاون مع تلك اجلماعات واملنظمات والتما�س وتلقي وا�ستخدام التربعات املالية من امل�سادر 
الوطنية والدولية على النحو املن�سو�س عليه يف القانون، بغر�س تعزيز وحماية حقوق االإن�سان 

واحلريات االأ�سا�سية.

)...(

ثالثا
)26( تعرتف الدول امل�ساركة باأن الدميقراطية القوية تعتمد على الوجود كجزء ال يتجزاأ من احلياة 
الوطنية لقيم وممار�سات الدميقراطية وكذلك جمموعة وا�سعة من املوؤ�س�سات الدميقراطية. 
العملية  التعاونية  امل�ساعي  يدعمون  االقت�ساء،  وعند  وي�سهلون،  ي�سجعون  فاإنهم  وبالتايل، 
والتعاون بني  املبا�رشة  وتبادل املعلومات واالأفكار واخلربات فيما بينهم و من خالل االت�ساالت 

االأفراد واجلماعات واملنظمات يف جماالت ت�سمل ما يلي:

)...(

- تطوير االأحزاب ال�سيا�سية ودورها يف املجتمعات التعددية،	
- نقابات عمالية حرة وم�ستقلة،	
-  تطوير اأ�سكال اأخرى من اجلمعيات احلرة وجماعات امل�سالح العامة،	

)...(

)30( تعرتف الدول امل�ساركة باأن امل�سائل املتعلقة باالأقليات القومية ال ميكن حلها ب�سكل مر�ٍس 
اإال يف اإطار �سيا�سي دميقراطي يقوم على �سيادة القانون، مع وجود �سلطة ق�سائية م�ستقلة 
فاعلة. وي�سمن هذا االإطار االحرتام الكامل حلقوق االإن�سان واحلريات االأ�سا�سية واحلقوق واالأو�ساع 
املت�ساوية جلميع املواطنني وحرية التعبري عن جميع م�ساحلهم وتطلعاتهم امل�رشوعة والتعددية 
ال�سيا�سية والت�سامح االجتماعي وتنفيذ القواعد القانونية التي ت�سع قيودا فعالة على اإ�ساءة 

ا�ستخدام ال�سلطة احلكومية.
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وهم يدركون اأي�ًسا اأهمية دور املنظمات غري احلكومية، مبا يف ذلك االأحزاب ال�سيا�سية والنقابات 
ويف حل  الثقايف  والتنوع  الت�سامح  تعزيز  الدينية، يف  واجلماعات  االإن�سان  ومنظمات حقوق 

امل�سائل املتعلقة باالأقليات القومية.

)...(

ولالأ�سخا�س املنتمني اإلى اأقليات قومية احلق يف حرية التعبري عن هويتهم الثقافية اأو اللغوية 
اأو العرقية اأو الدينية واحلفاظ عليها وتطويرها، واحلفاظ على ثقافتهم وتطويرها من جميع 

جوانبها، دون اأي حماوالت للدمج رغما عنهم. وعلى وجه اخل�سو�س، لديهم احلق يف

)...(

)2.32( - اإن�ساء موؤ�س�ساتهم ومنظماتهم وجمعياتهم التعليمية والثقافية والدينية واحلفاظ 
عليها، تلك املوؤ�س�سات التي ميكن اأن ت�سعي للح�سول على امل�ساهمات املالية الطوعية وغريها 

ف�سالً عن امل�ساعدة العامة، وفقا للت�رشيعات الوطنية.

)...(

)32.6( - اإن�ساء واملحافظة على منظمات اأو جمعيات داخل بلدهم وامل�ساركة يف املنظمات غري 
احلكومية الدولية. )...( 

باري�س 1990

حقوق �لإن�شان و�لدميقر�طية و�شيادة �لقانون
نوؤكد اأن لكل فرد، دون متييز، احلق يف )...( حرية تكوين اجلمعيات والتجمع ال�سلمي )...(

�ملنظمات غري �حلكومية
نّذكر بالدور الرئي�سي الذي قامت به املنظمات غري احلكومية واجلماعات الدينية وغريها من 
ت�سهيل  نزيد من  و�سوف  اأوروبا  والتعاون يف  االأمن  اأهداف موؤمتر  واالأفراد يف حتقيق  اجلماعات 
اأن�سطتها لتنفيذ التعهدات التي قطعتها الدول امل�ساركة يف املوؤمتر على نف�سها. ويجب اإ�رشاك 
هذه املنظمات واملجموعات واالأفراد بطريقة منا�سبة يف اأن�سطة املوؤمتر وهياكله اجلديدة من 

اأجل حتقيق مهامهم الهامة. )...(

بون 1990 )الديباجة(

االعرتاف بالعالقة بني التعددية ال�سيا�سية واقت�سادات ال�سوق، وااللتزام باملبادئ املتعلقة مبا يلي:

)...(

•	الن�ساط االقت�سادي الذي وفقا لذلك يتم�سك بكرامة االإن�سان وال ينكر )...( حقوق العمال يف 
حرية تاأ�سي�س النقابات العمالية امل�ستقلة اأو االن�سمام اإليها،

)...(
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مو�شكو 1991 
)43( �سوف تعرتف الدول امل�ساركة باملنظمات التي تعلن عن نف�سها على هذا النحو باأنها 
منظمات غري حكومية، وفقا لالإجراءات الوطنية القائمة، و�سوف ت�سهل من قدرة تلك 

املنظمات على القيام باأن�سطتها الوطنية بحرية على اأرا�سيها؛ ولهذا فاإنها �سوف

االآراء بني  وتبادل  االت�ساالت  تعزيز  اأ�ساليب  ملزيد من  البحث عن �سبل  اإلى  ت�سعى   - )1.43(
املنظمات غري احلكومية وال�سلطات الوطنية ذات ال�سلة واملوؤ�س�سات احلكومية.

)2.43( - ت�سعى اإلى ت�سهيل الزيارات اإلى بلدانهم عن طريق املنظمات غري احلكومية من داخل 
اأي من الدول امل�ساركة من اأجل مراقبة اأو�ساع البعد االإن�ساين؛

)3.43( - ترحب باأن�سطة املنظمات غري احلكومية، مبا يف ذلك، من بني اأمور اأخرى، مراقبة االمتثال 
اللتزامات موؤمتر االأمن والتعاون يف اأوروبا ب�ساأن البعد االإن�ساين؛

البعد  اإطار  �سمن  الهامة  وظيفتها  �سوء  احلكومية، يف  غري  للمنظمات  ت�سمح   -  )4.43(
االإن�ساين ملوؤمتر االأمن والتعاون يف اأوروبا، بنقل وجهات نظرها اإلى حكوماتها وحكومات 
جميع الدول امل�ساركة االأخرى من خالل العمل امل�ستقبلي ملوؤمتر االأمن والتعاون يف اأوروبا 

ب�ساأن البعد االإن�ساين.

)5.43( خالل العمل امل�ستقبلي ملوؤمتر االأمن والتعاون يف اأوروبا ب�ساأن البعد االإن�ساين، �سيكون لدى 
املنظمات غري احلكومية الفر�سة لتوزيع م�ساهمات مكتوبة حول ق�سايا حمددة للبعد 

االإن�ساين للموؤمتر على جميع الوفود.

)6.43( �سوف تقوم اأمانة موؤمتر االأمن والتعاون يف اأوروبا، يف اإطار املوارد املتاحة لها، باال�ستجابة 
ب�سكل اإيجابي لطلبات املنظمات غري احلكومية ب�ساأن امل�ستندات غري املقيَدة للموؤمتر.

)7.43( املبادئ التوجيهية مل�ساركة املنظمات غري احلكومية يف العمل امل�ستقبلي ملوؤمتر االأمن 
والتعاون يف اأوروبا حول البعد االإن�ساين قد ت�سمل، من بني اأمور اأخرى، ما يلي:

�رشورة تخ�سي�س م�ساحة م�سرتكة للمنظمات غري احلكومية يف مواقع االجتماع اأ( 
املذكورة اأو يف املنطقة املجاورة لها مبا�رشة ال�ستخدمها، ف�سالً عن توفري اإتاحة 
الن�سخ  اآالت  ذلك  مبا يف  التقنية،  للت�سهيالت  اخلا�سة،  نفقتهم  على  معقولة، 

والهواتف واأجهزة الفاك�س؛
ينبغي اإبالغ املنظمات غري احلكومية باإجراءات االنفتاح واالإتاحة واطالعها عليها )ب( 

يف الوقت املنا�سب؛
ينبغي ت�سجيع الوفود املدعوة الجتماعات موؤمتر االأمن والتعاون يف اأوروبا على اأن )ج( 

ت�سم اأع�ساء املنظمات غري احلكومية اأو توجه الدعوة لهم.

وتو�سي الدول امل�ساركة اأن ينظر اجتماع املتابعة بهل�سنكي يف عملية و�سع املبادئ التوجيهية 
املذكورة. )...(
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هل�شنكي 1996 

العالقات مع املنظمات الدولية والعالقات مع الدول غري امل�ساركة ودور املنظمات غري احلكومية
)14( �سوف توفر الدول امل�ساركة فر�ًسا لزيادة م�ساركة املنظمات غري احلكومية يف اأن�سطة موؤمتر 

االأمن والتعاون يف اأوروبا.

)15( و�سوف تقوم، وفقا لذلك، مبا يلي:

- غري 	 املنظمات  بح�سور  يتعلق  فيما  �سابًقا  عليها  املتفق  التوجيهية  املبادئ  تطبيق 
احلكومية لبع�س اجتماعات للموؤمتر، على جميع اجتماعات موؤمتر االأمن والتعاون يف 

اأوروبا؛
- تفتح للمنظمات غري احلكومية جميع اجلل�سات العامة ملراجعة املوؤمترات وندوات مكتب 	

املوؤ�س�سات الدميقراطية وحقوق االإن�سان وور�س عمله واجتماعاته، ومنظمة املجتمع 
حقوق  اإنفاذ  واجتماعات  االقت�سادي،  املنتدى  با�سم  اجتماعها  خالل   )CSO( املدين 
االإن�سان، ف�سال ًعن اجتماعات اخلرباء االأخرى. وباالإ�سافة اإلى ذلك قد يقرر كل اجتماع 

اأن يفتح بع�س اجلل�سات االأخرى حل�سور املنظمات غري احلكومية؛
- تكليف مديري موؤ�س�سات موؤمتر االأمن والتعاون يف اأوروبا واالأمناء التنفيذيني الجتماعات 	

ذلك املوؤمتر بتعيني »م�سوؤول ات�سال باملنظمات غري احلكومية« من بني موظفيهم؛
- تعيني، ح�سب االقت�ساء، ع�سو واحد من وزارات خارجيتهم وع�سو من وفودهم حل�سور 	

اجتماعات موؤمتر االأمن والتعاون يف اأوروبا ليكون م�سوؤوالً عن االت�سال باملنظمات غري 
احلكومية؛

- ذات 	 الوطنية  وال�سلطات  املنظمات غري احلكومية  االآراء بني  وتبادل  االت�ساالت  تعزيز 
ال�سلة واملوؤ�س�سات احلكومية بني اجتماعات موؤمتر االأمن والتعاون يف اأوروبا؛

- ت�سهيل عقد اجتماعات نقا�سية غري ر�سمية بني ممثلي الدول امل�ساركة وممثلي املنظمات 	
غري احلكومية، خالل اجتماعات موؤمتر االأمن والتعاون يف اأوروبا؛

- موؤ�س�سات 	 اإلى  احلكومية  غري  املنظمات  من  املقدمة  املكتوبة  العرو�س  ت�سجيع 
اإلى  اأوروبا، وميكن االحتفاظ بعناوينها وتقدميها  والتعاون يف  االأمن  واجتماعات موؤمتر 

الدول امل�ساركة بناءً على طلبها؛
- تقدمي الت�سجيع الالزم للمنظمات غري احلكومية التي تقوم بتنظيم ندوات حول امل�سائل 	

املتعلقة مبوؤمتر االأمن والتعاون يف اأوروبا؛
- اإخطار املنظمات غري احلكومية من خالل املوؤ�س�سات التابعة ملوؤمتر االأمن والتعاون يف 	

اأوروبا مبواعيد االجتماعات القادمة للموؤمتر، مع اإ�سارة، متى اأمكن، اإلى املو�سوعات املقرر 
معاجلتها، وبناء على طلبها، عمليات تفعيل اآليات املوؤمتر التي اطلع عليها جميع الدول 

امل�ساركة.

)16( لن يتم تطبيق االأحكام اأعاله على االأ�سخا�س اأو املنظمات الذين يلجوؤون اإلى ا�ستخدام 
العنف اأو يتغا�سون علنًا عن االإرهاب اأو ا�ستخدام العنف.

)...(

)15( املنظمات غري احلكومية التي لديها خربة ذات �سلة يف جمال البعد االإن�ساين مدعوة لتقدمي 
عرو�س مكتوبة اإلى اجتماع التنفيذ، على �سبيل املثال من خالل مكتب املوؤ�س�سات الدميقراطية 
وحقوق االإن�سان، ويجوز الجتماع التنفيذ دعوتها، على اأ�سا�س عرو�سها املكتوبة، ملعاجلة م�سائل 

حمددة �سفويًا ح�سبما يقت�سى احلال.
)...(
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)18( �سيتم تنظيم هذه الندوات بطريقة منفتحة ومرنة. ويجوز دعوة املنظمات واملوؤ�س�سات 
الدولية ذات ال�سلة للح�سور وتقدمي م�ساهمات. وبذلك قد يتم دعوة املنظمات غري احلكومية 
التي لديها اخلربة ذات ال�سلة. و�سوف يتمتع اخلرباء امل�ستقلون الذين يح�رشون الندوة كاأع�ساء 

يف الوفود الوطنية اأي�ًسا باحلرية يف التحدث ب�سفتهم اخلا�سة.

بود�ب�شت 1994 

قرار ب�ساأن البعد االإن�ساين
3. كانت املنظمات غري احلكومية اإ�سافة ُمرحب بها يف ا�ستعرا�س التنفيذ. و�ساهمت هذه 
املنظمات يف بياناتها باالأفكار ورفعت الق�سايا ذات االهتمام اإلى الدول امل�ساركة بهدف اأخذها 
بعني االعتبار. كما اأبلغت الدول امل�ساركة باأن�سطتها، كما هو احلال يف جمال منع ال�رشاعات 
وت�سويتها. وتدعو جتربة موؤمتر بوداب�ست للمراجعة اإلى موا�سلة النظر فيما يتعلق بالرتويج داخل 
موؤمتر االأمن والتعاون يف اأوروبا للحوار بني احلكومات واملنظمات غري احلكومية من الدول امل�ساركة 

باالإ�سافة اإلى احلوار ما بني الدول.
)...(

17. توفر الدول امل�ساركة واملوؤ�س�سات التابعة ملوؤمتر االأمن والتعاون يف اأوروبا فر�ًسا لزيادة م�ساركة 
الرابع من وثيقة  النحو املتوقع يف الف�سل  املوؤمتر على  اأن�سطة  املنظمات غري احلكومية يف 
هل�سنكي لعام 1992. و�ستبحث عن ال�سبل التي ميكن ملوؤمتر االأمن والتعاون يف اأوروبا من خاللها 
اأن ي�ستفيد من عمل املنظمات غري احلكومية واملعلومات التي تقدمها. وُطلب االأمني العام 

تقدمي درا�سة عن كيفية تعزيز م�ساركة املنظمات غري احلكومية.

�إ�شطنبول لعام 1999

27. ميكن للمنظمات غري احلكومية اأن توؤدي دورًا حيويًا يف تعزيز حقوق االإن�سان والدميقراطية 
و�سيادة القانون. وهي جزء ال يتجزاأ من جمتمع مدين قوي. ونحن نتعهد بتعزيز قدرة املنظمات 
غري احلكومية على تقدمي م�ساهمتها الكاملة نحو املزيد من التنمية للمجتمع املدين واحرتام 

حقوق االإن�سان واحلريات االأ�سا�سية.

ما�شرتيخت 2003 

)...( ا�ستنادًا اإلى التزاماتها اخلا�سة بالبعد االإن�ساين، ت�سعى منظمة االأمن والتعاون يف اأوروبا 
جاهدة لتعزيز الظروف يف جميع اأنحاء منطقتها التي ميكن للجميع فيها اأن يتمتع، ب�سكل 
كامل، بحقوق االإن�سان واحلريات االأ�سا�سية مبوجب احلماية الفعالة للموؤ�س�سات الدميقراطية 
والعملية الق�سائية و�سيادة القانون. وي�سمل ذلك البيئات االآمنة واملوؤ�س�سات املعنية بالنقا�س 
ال�سلمي وتعبري جميع االأفراد واجلماعات يف املجتمع عن اهتماماتهم. وللمجتمع املدين دور هام 
يف هذا ال�سدد، و�ستوا�سل منظمة االأمن والتعاون يف اأوروبا دعم تعزيز منظمات املجتمع املدين 

وم�ساعدتها.

االإعالن الوزاري ال�سادر مبنا�سبة الذكرى ال�ستني لالإعالن العاملي حلقوق االإن�سان )هل�سنكي 2008( 

نوؤكد جمددًا على اأن لكل �سخ�س احلق يف حرية التفكري والوجدان والدين اأو املعتقد وحرية 
الراأي والتعبري وحرية التجمع ال�سلمي وتكوين اجلمعيات. وقد تخ�سع ممار�سة هذه احلقوق فقط 
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للقيود املذكورة ح�سبما ين�س عليها القانون ومبا يتفق مع التزاماتنا مبوجب القانون الدويل 
والتزاماتنا الدولية.

�أ�شتانا 2010
  

6. يظل نهج منظمة االأمن والتعاون يف اأوروبا ال�سامل والتعاوين لالأمن، والذي يتناول 
 االأبعاد االإن�سانية واالقت�سادية والبيئية وال�سيا�سية والع�سكرية لالأمن باعتباره كال ال يتجزاأ، 
نهًجا ال غنى عنه. واقتناًعا منا باأن الكرامة املتاأ�سلة للفرد هي يف �سميم االأمن ال�سامل، فاإننا 
نوؤكد من جديد باأن حقوق االإن�سان واحلريات االأ�سا�سية غري قابلة للتغيري واأن حمايتها وتعزيزها 
التي  االلتزامات  باأن  فيه  رجعة  ال  قاطع  وب�سكل  جديد  من  ونوؤكد  االأولى.  م�سوؤوليتنا  هي 
 تعهدنا بها يف جمال البعد االإن�ساين هي اأمور ذات اهتمام مبا�رش و�رشعي جلميع الدول امل�ساركة
وال تنتمي ح�رشًا اإلى ال�سوؤون الداخلية للدولة املعنية. ونقدر الدور الهام الذي يقوم به املجتمع 
املدين واالإعالم احلر يف م�ساعدتنا على �سمان االحرتام الكامل حلقوق االإن�سان واحلريات االأ�سا�سية 

والدميقراطية، مبا يف ذلك اإجراء انتخابات حرة ونزيهة و�سيادة القانون.
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امللحق ب 

�سوابق ق�سائية دولية واإقليمية خمتارة

�جلمعيات

املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، Compte	Leuven Le	Van وDe Meyere �سد بلجيكا،  	•
الطلب رقم 6878/75 بتاريخ 23 يونيو 1981

املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، Sigurjónsson A Sigurdur �سد اآي�سالندا، الطلب رقم  	•
16130/90، بتاريخ 30 يونيو 1993 

املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، Chassagnou واآخرون �سد فرن�سا ]GC[، الطلب رقم  	•
25088/94، بتاريخ 29 اأبريل 1999 

املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، Popov واآخرون، ،Bankov Markov Vakarelova �سد  	•
بلغاريا )دي�سمرب(، الطلب رقم 48047/99، بتاريخ 6 نوفمرب 2003 

اللجنة املعنية بحقوق االإن�سان يف االأمم املتحدة، Wallman واآخرون �سد النم�سا، وثيقة  	•
رقم 1002/2001، بتاريخ 1 اأبريل 2004 

بلغاريا  �سد  واآخرون  بلغاريا  يف  ال�سالفية  اجلامعة  االإن�سان،  حلقوق  االأوروبية  املحكمة  	•
)دي�سمرب(، الطلب رقم 60781/00، بتاريخ 18 نوفمرب 2004

املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، مذابح ريو نيجرو �سد جواتيماال، ال�سل�سلة »ج« رقم  	•
250، بتاريخ 4 �سبتمرب عام 2012.

 ،35570/02 رقم  الطلب  تركيا،  واآخرون �سد   Özbek االإن�سان،  االأوروبية حلقوق  املحكمة  	•
بتاريخ 6 اأكتوبر 2009

�لت�شكيل

�لقدر�ت
تركيا  �سد  واآخرون  املتحد  الرتكي  ال�سيوعي  احلزب  االإن�سان،  حلقوق  االأوروبية  املحكمة  	•

]GC[، الطلب رقم 19392/92، بتاريخ 30 يناير 1998 
املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، جي�س اخلال�س فرع مو�سكو �سد رو�سيا، الطلب رقم  	•

72881/01، بتاريخ 5 اأكتوبر 2006 
رقم  الطلب   ،]GC[ تركيا  �سد   Baykaraو  Demir االإن�سان،  حلقوق  االأوروبية  املحكمة  	•

34503/97، بتاريخ 12 نوفمرب 2008 
املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، Matelly �سد فرن�سا، الطلب رقم 10609/10، بتاريخ 2  	•

اأكتوبر 2014 

عدد �لأع�شاء
املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، Zhechev �سد بلغاريا، الطلب رقم 57045/00، بتاريخ  	•

21 يونيو 2007 

كيانات غري ر�شمية
املتحدة »Ilinden« �سد  Stankov واملنظمة املقدونية  االإن�سان،  االأوروبية حلقوق  اللجنة  	•

بلغاريا )دي�سمرب(، الطلب رقم 29221/95، بتاريخ 29 يونيو 1998 
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اللجنة املعنية بحقوق االإن�سان التابعة لالأمم املتحدة، Zvozskov واآخرون �سد بيالرو�س،  	•
وثيقة رقم 1039/2001، بتاريخ 17 اأكتوبر 2006

�ل�شخ�شية �لقانونية
اللجنة االأوروبية حلقوق االإن�سان، »�س« �سد �سوي�رشا )دي�سمرب(، الطلب رقم 18874/91،  	•

بتاريخ 12 يناير 1994
اللجنة االأوروبية حلقوق االإن�سان، احلركة من اأجل مملكة دميقراطية �سد بلغاريا )دي�سمرب(،  	•

الطلب رقم 27608/95، بتاريخ 29 نوفمرب 1995
اللجنة االأوروبية حلقوق االإن�سان، Szovetsege Uldozotteinek Apeh و Ivanyi و Roth و 	•

Szerdahelyi �سد املجر )دي�سمرب(، الطلب رقم 32367/96، بتاريخ 31 اأغ�سط�س 1999
Gorzelik واآخرون �سد بولندا ]GC[، الطلب رقم 44158/98، بتاريخ 17 فرباير 2004 	•

 Spirituală a Musulmanilor din  Republica	Moldov،املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان 	•
Cârmuirea �سد مولدوفا، الطلب رقم 12282/02، بتاريخ 14 يونيو 2005

�سد   Pikulو  Malakhovsky املتحدة،  لالأمم  التابعة  االإن�سان  بحقوق  املعنية  اللجنة  	•
بيالرو�س، وثيقة رقم 1207/2003، بتاريخ 26 يوليو 2005

املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، Tsonev �سد بلغاريا، الطلب رقم 45963/99، بتاريخ  	•
13 اأبريل 2006 

رقم  الطلب  اأذربيجان،  �سد  واآخرون   Ramazanova االإن�سان،  حلقوق  االأوروبية  املحكمة  	•
44363/02، 1بتاريخ فرباير2007 

املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، Aliyev واآخرون �سد اأذربيجان، الطلب رقم 28736/05،  	•
بتاريخ 18 دي�سمرب 2008

 ،35570/02 رقم  الطلب  تركيا،  واآخرون �سد   Özbek االإن�سان،  االأوروبية حلقوق  املحكمة  	•
بتاريخ 6 اأكتوبر 2009

و  Sudalenkoو  Katsora املتحدة،  لالأمم  التابعة  االإن�سان  بحقوق  املعنية  اللجنة  	•
Nemkovich �سد بيالرو�س، وثيقة رقم 1383/2005، بتاريخ 25 اأكتوبر 2010 

اأوزبك�ستان،  �سد   Kungurov املتحدة،  لالأمم  التابعة  االإن�سان  بحقوق  املعنية  اللجنة  	•
وثيقة رقم 1478/2006، بتاريخ 17 مار�س 2011 

املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، املنظمة املقدونية املتحدة، – Ilinden	PIRIN واآخرون  	•
�سد بلغاريا )رقم 2(، الطلب رقم 41561/07، 18 اأكتوبر 2011 

املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، املنظمة املقدونية املتحدة، Ilinden واآخرون �سد بلغاريا  	•
)رقم 2(، الطلب رقم 34960/04، بتاريخ 18 اأكتوبر 2011 

�لع�شوية

�حلق يف �لنتماء 
اأبريل   16  ،30867/96 رقم  )دي�سمرب(، طلب  بولندا  Rutkowski �سد  االأوروبية،  املحكمة  	•

 2002
رقم  وثيقة  اأملانيا،  Arenz �سد  املتحدة،  لالأمم  التابعة  االإن�سان  املعنية بحقوق  اللجنة  	•

1138/2002، بتاريخ 24 مار�س 2004 
 )ASLEF( املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، جمعية مهند�سي القاطرات ورجال االإطفاء 	•

�سد اململكة املتحدة، الطلب رقم 11002/05، بتاريخ 27 فرباير 2007 
هولندا  �سد   Partij  Gereformeerde  Staatkundig االإن�سان،  حلقوق  االأوروبية  املحكمة  	•

)دي�سمرب(، الطلب رقم 58369/10، بتاريخ 10 يوليو 2012 
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�لإكر�ه على �لنتماء
اللجنة االأوروبية حلقوق االإن�سان، »�س« �سد هولندا )دي�سمرب(، طلب رقم 2290/64، بتاريخ  	•

6 يوليو 1967 
 ،4072/69 رقم  طلب  )دي�سمرب(،  بلجيكا  �سد  »�س«>	 االإن�سان،  حلقوق  االأوروبية  اللجنة  	•

بتاريخ 3 فرباير 1970 
املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، Compte	Leuven Le	Van وDe Meyere �سد بلجيكا،  	•

الطلب رقم 6878/75 بتاريخ 23 يونيو 1981
املتحدة،  اململكة  �سد   Websterو  Jamesو  Young االإن�سان،  حلقوق  االأوروبية  املحكمة  	•

الطلب رقم 7601/76، بتاريخ 13 اأغ�سط�س 1981 
املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، الع�سوية االإجبارية يف جمعية املن�سو�س عليها يف  	•
قانون ممار�سة مهنة ال�سحافة )املادتان 13 و 29 من االتفاقية االأمريكية حلقوق االإن�سان(، 

�سل�سلة »اأ« رقم 5، بتاريخ 13 نوفمرب 1985
املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، Sigurjónsson A Sigurdur �سد اأي�سلندا، الطلب رقم  	•

16130/90، بتاريخ 30 يونيو 1993 
 ،15773/89 رقم  الطلب  ال�سويد،  Gustafsson �سد  االإن�سان،  االأوروبية حلقوق  املحكمة  	•

بتاريخ 25 اأبريل 1996 
اللجنة املعنية بحقوق االإن�سان التابعة لالأمم املتحدة، Gauthier�سد كندا، وثيقة رقم  	•

633/1995، بتاريخ 7 اأبريل 1997 
املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، Chassagnou واآخرون �سد فرن�سا ]GC[، الطلب رقم  	•

25088/94، بتاريخ 29 اأبريل 1999 
املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، Sørensen و Rasmussen �سد الدمنارك ]GC[، الطلب  	•

رقم 52562/99، بتاريخ 11 يناير 2006 
املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، Gutman Castaneda �سد املك�سيك، �سل�سلة “ج”،  	•

رقم 184، بتاريخ 6 اأغ�سط�س 2008
رقم  الطلب  فرن�سا،  �سد   Lasgrezasو  A.S.P.A.S. االإن�سان،  حلقوق  االأوروبية  املحكمة  	•

29953/08، بتاريخ 22 �سبتمرب 2011 

�لقيود �ملفرو�شة على �لن�شمام
املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، Rekvényi �سد املجر ]GC[، الطلب رقم 25390/94،  	•

بتاريخ 20 مايو 1999 
املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، Ždanoka �سد التفيا ]GC[، الطلب رقم 58278/00،  	•

بتاريخ 16 مار�س 2006 
املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، Derneği Karşıtları Savaş İzmir واآخرون �سد تركيا،  	•

الطلب رقم 46257/99، بتاريخ 2 مار�س 2006 
 Grande Oriente d`Italia di Palazzo  Giustiniani ،املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان 	•

�سد اإيطاليا )رقم 2(، الطلب رقم 26740/02، بتاريخ 31 مايو 2007 
املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، Piroğlu وKarakaya �سد تركيا، طلبات رقم 36370/02  	•

و37581/02، بتاريخ 18 مار�س 2008 

�لعقوبات
املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، Vogt �سد اأملانيا ]GC[، الطلب رقم 17851/91، بتاريخ  	•

26 �سبتمرب 1995 
حمكمة البلدان االأمريكية حلقوق االإن�سان، Ricardo Baena واآخرون. ق�سية �سد بنما،  	•

�سل�سلة »ج« رقم 72، بتاريخ 2 فرباير 2001
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اللجنة املعنية بحقوق االإن�سان يف االأمم املتحدة، Jeong-EunLee �سد جمهورية كوريا،  	•
وثيقة رقم 1119/2002، بتاريخ 20 يوليو 2005 

رقم  الطلب  رو�سيا،  �سد  واآخرون   Danilenkov االإن�سان،  حلقوق  االأوروبية  املحكمة  	•
67336/01، بتاريخ 30 يوليو 2009 

املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، Redfearn �سد اململكة املتحدة، الطلب 47335/06،  	•
بتاريخ 6 نوفمرب 2012 

�لإف�شاح عن �لأ�شماء
اللجنة االأوروبية حلقوق االإن�سان، الرابطة الوطنية للمعلمني املعنية بالتعليم االإ�سايف  	•

والتعليم العايل �سد اململكة املتحدة )دي�سمرب(، طلب رقم 28910/95، 16 اأبريل 1998 

االأهداف
رقم  وثيقة  اإيطاليا،  MA �سد  املتحدة،  لالأمم  التابعة  االإن�سان  بحقوق  املعنية  اللجنة  	•

117/1981، بتاريخ 10 اأبريل 1984 
رقم  الطلب  اليونان،  �سد  واآخرون   Sidiropoulos االإن�سان،  حلقوق  االأوروبية  املحكمة  	•

26695/95، بتاريخ 10 يوليو 1998 
اللجنة املعنية بحقوق االإن�سان التابعة لالأمم املتحدة، Park �سد جمهورية كوريا، وثيقة  	•

رقم 628/1995، بتاريخ 20 اأكتوبر 1998 
 ،]GC[ حزب الرفاه( واآخرون �سد تركيا( RefahPartisi ،املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان 	•

الطلبات رقم 41340/98 و41342/98 و41343/98 و41344/98، بتاريخ 13 فرباير 2003 
حمكمة البلدان االأمريكية حلقوق االإن�سان، Yatama �سد نيكاراجوا، �سل�سلة ج رقم 127،  	•

بتاريخ 23 يونيو 2005
رقم  الطلب  تركيا،  �سد   ÇınarوTümHaberSen االإن�سان،  حلقوق  االأوروبية  املحكمة  	•

28602/95، بتاريخ 21 فرباير 2006 
اللجنة املعنية بحقوق االإن�سان التابعة لالأمم املتحدة، Zvozskov واآخرون �سد بيالرو�س،  	•

وثيقة رقم 1039/2001، بتاريخ 17 اأكتوبر 2006 
املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، Zhechev �سد بلغاريا، الطلب رقم 57045/00، بتاريخ  	•

21 يونيو 2007 
رقم  الطلب  اأوكرانيا،  �سد  واآخرون   Koretskyy االإن�سان،  حلقوق  االأوروبية  املحكمة  	•

40269/02، بتاريخ 3 اأبريل 2008 
الطلب  رو�سيا،  وSaybatalov �سد   Kasymakhunov االإن�سان،  االأوروبية حلقوق  املحكمة  	•

رقم 26261/05، بتاريخ 14 مار�س 2013 
املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، رابطة �سحايا الق�ساة الرومانيون واآخرون �سد رومانيا،  	•

الطلب رقم 47732/06، بتاريخ 14 يناير 2014 
املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، جمعية االحتاد االإ�سالمي واآخرون �سد اأذربيجان، الطلب  	•

رقم 5548/05، بتاريخ 13 نوفمرب 2014 

�حلقوق/�لقدر�ت

بلجيكا،  �سد  البلجيكية  لل�رشطة  الوطني  االحتاد  االإن�سان،  حلقوق  االأوروبية  املحكمة  	•
الطلب رقم 4464/70، بتاريخ 27 اأكتوبر 1975 

املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، احتاد �سائقي �سيارات املحركات ال�سويدي �سد ال�سويد،  	•
الطلب رقم 5614/72، بتاريخ 6 فرباير 1976
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املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، االأديرة املقد�سة �سد اليونان، الطلبان رقم 13092/87  	•
و13984/88، بتاريخ 9 دي�سمرب 1994

اللجنة املعنية بحقوق االإن�سان التابعة لالأمم املتحدة، JB واآخرون �سد كندا، وثيقة رقم  	•
118/1982، بتاريخ 18 يوليو 1986 

�سد  واآخرون  لل�سحفيني  الوطني  واالحتاد   Wilson االإن�سان،  حلقوق  االأوروبية  املحكمة  	•
اململكة املتحدة، الطلبات رقم 30668/96، 30671/96 و30678/96، بتاريخ 2 يوليو 2002 
املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، Lizarraga Gorraiz واآخرون �سد اإ�سبانيا، الطلب رقم  	•

62543/00، بتاريخ 10 نوفمرب 2004 
 d’opposition et d’information national Collectif ،املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان 	•
– Melox l’usine à	Mox et Melox Stop Collectif �سد فرن�سا، الطلب رقم 75218/01، 

بتاريخ 12 يونيو 2007 
رقم  الطلب  اأوكرانيا،  �سد  واآخرون   Koretskyy االإن�سان،  حلقوق  االأوروبية  املحكمة  	•

40269/02، بتاريخ 3 اأبريل 2008 
رقم  الطلب   ،]GC[ تركيا  �سد   Baykara و   Demir االإن�سان،  حلقوق  االأوروبية  املحكمة  	•

34503/97، بتاريخ 12 نوفمرب 2008 
رقم  الطلب  الربتغال،  �سد   Waves  on  Women االإن�سان،  حلقوق  االأوروبية  املحكمة  	•

31276/05، بتاريخ 3 فرباير 2009 
رقم  الطلب  تركيا،  EnerjiYapi-YolSen�سد  االإن�سان،  حلقوق  االأوروبية  املحكمة  	•

68959/01، بتاريخ 6 نوفمرب 2009 
 of Scientology of Church and Sultanov Kimlya، ،املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان 	•

Nizhnekamsk �سد رو�سيا، الطلب رقم 76836/01 32782/03، بتاريخ 1 اأكتوبر 2009 
املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، Alekseyev �سد رو�سيا، الطلب رقم 4916/07، بتاريخ  	•

21 اأكتوبر 2010
املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، Genderdoc-M �سد مولدوفا، الطلب رقم 9106/06،  	•

بتاريخ 12 يونيو 2012 
املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، Suisse Raelien Mouvement �سد �سوي�رشا، الطلب  	•

رقم 16354/06، بتاريخ 13 يوليو 2012 
والبحرية  احلديدية  ال�سكك  لعمال  الوطني  واالحتاد  االإن�سان،  حلقوق  االأوروبية  املحكمة  	•

والنقل �سد اململكة املتحدة، الطلب رقم 31045/10، بتاريخ 8 اأبريل 2014

�حلكم �لذ�تي
رقم  الطلب   ،]GC[ بلغاريا  �سد   Chaushو  Hasan االإن�سان،  حلقوق  االأوروبية  املحكمة  	•

30985/96، بتاريخ 26 اأكتوبر 2000 
رقم  الطلب  اأوكرانيا،  �سد  واآخرون   Koretskyy االإن�سان،  حلقوق  االأوروبية  املحكمة  	•

40269/02، بتاريخ 3 اأبريل 2008 
�سد   Israfilovو  Cemiyyeti  Mühafize  Tebieti االإن�سان،  حلقوق  االأوروبية  املحكمة  	•

اأذربيجان، الطلب رقم 37083/03، بتاريخ 8 اأكتوبر 2009 
رقم  الطلب  رو�سيا،  �سد  الرو�سي  اجلمهوري  احلزب  االإن�سان،  حلقوق  االأوروبية  املحكمة  	•

12976/07، بتاريخ 12 اأبريل 2011
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�لبيئة �لتمكينية

�لعقبات
املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، قرب�س �سد تركيا ]GC[، الطلب رقم 25781/94، بتاريخ  	•

10 مايو 2001 
�سد  واآخرون  لل�سحفيني  الوطني  واالحتاد   Wilson االإن�سان،  حلقوق  االأوروبية  املحكمة  	•

اململكة املتحدة، الطلب رقم 30668/96، بتاريخ 2 يوليو 2002 
رقم  الطلب  رو�سيا،  �سد  واآخرون   Danilenkov االإن�سان،  حلقوق  االأوروبية  املحكمة  	•

67336/01، بتاريخ 30 يوليو 2009 
املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، مذابح ريو نيجرو �سد جواتيماال، ال�سل�سلة »ج« رقم  	•

250، بتاريخ 4 �سبتمرب عام 2012 
واآخرون   Egyház  Mennonita  Keresztény  Magyar االإن�سان،  حلقوق  االأوروبية  املحكمة  	•

�سد املجر، الطلب رقم 70945/11، بتاريخ 8 اأبريل 2014

التمويل 
اللجنة املعنية بحقوق االإن�سان التابعة لالأمم املتحدة، Korneenko واآخرون. �سد بيالرو�س،  	•

اإخطار رقم 1274/2004، بتاريخ 31 اأكتوبر 2006 
اللجنة املعنية بحقوق االإن�سان التابعة لالأمم املتحدة، .Korneenko �سد بيالرو�س، اإخطار  	•

1226/2003، بتاريخ 20 يوليو 2012 
 régionale Organisation	– basque nationaliste Parti ،املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان 	•

d‹Iparralde �سد فرن�سا، الطلب رقم 71251/01، بتاريخ 7 يونيو 2007 

احلماية
املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، Lieben das fur Arzte Platform �سد النم�سا، الطلب  	•

رقم 10126/82، بتاريخ 21 يونيو 1988 
حمكمة البلدان االأمريكية حلقوق االإن�سان، Huilca-Tecse�سد بريو، �سل�سلة ج رقم 121،  	•

بتاريخ 3 مار�س 2005 
رقم  الطلب  اليونان،  �سد  واآخرون   Toxo  Ouranio االإن�سان،  حلقوق  االأوروبية  املحكمة  	•

74989/01، بتاريخ 20 اأكتوبر 2005 
 of Congregation Gldani the املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، و 97 ع�سو من اأع�ساء 	•

Witnesses Jehovah‹s و4 اآخرون �سد جورجيا، الطلب رقم 71156/01، 3 مايو 2007 
García-SantaCruzوCantoral-Huamaní االإن�سان،  حلقوق  االأمريكية  البلدان  حمكمة  	•

�سد بريو، �سل�سلة „ج“	رقم 167، بتاريخ 10 يوليو 2007 
حمكمة البلدان االأمريكية حلقوق االإن�سان، Kawas-Fernández �سد هندورا�س، �سل�سلة  	•

»ج« رقم 196، بتاريخ 3 اأبريل 2009 
حمكمة البلدان االأمريكية حلقوق االإن�سان، Fleury واآخرون. �سد هايتي، �سل�سلة „ج“	رقم  	•

236، بتاريخ 23 نوفمرب 2011 
حمكمة البلدان االأمريكية حلقوق االإن�سان، García واالأ�رشة �سد جواتيماال، �سل�سلة „ج“	 	•

رقم 258، بتاريخ 29 نوفمرب 2012 

الرقابة
املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، Segerstedt-WIBERG واآخرون �سد ال�سويد، الطلب  	•

رقم 62332/00، بتاريخ 6 يونيو 2006 
 Ekimdzhievاملحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، رابطة التكامل االأوروبي وحقوق االإن�سان و 	•
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�سد بلغاريا، الطلب رقم 62540/00، بتاريخ 28 يونيو 2007 
حمكمة البلدان االأمريكية حلقوق االإن�سان، Escher واآخرون �سد الربازيل، �سل�سلة “ج”	رقم  	•

200، بتاريخ 6 يوليو 2009 
اأملانيا، الطلب رقم 35623/05، بتاريخ 2  املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، Uzun �سد  	•

�سبتمرب 2010 

�لتنظيم

تعليق �لأن�شطة
املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، احلزب ال�سعبي الدميقراطي امل�سيحي �سد مولدوفا،  	•

الطلب رقم 28793/02، بتاريخ 14 فرباير 2006 

�لإنهاء
�سد تركيا  واآخرون  املتحد  الرتكي  ال�سيوعي  احلزب  االإن�سان،  حلقوق  االأوروبية  املحكمة  	•

]GC[، الطلب رقم 19392/92، بتاريخ 30 يناير 1998 
املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، احلزب اال�سرتاكي �سد تركيا، الطلب رقم 21237/93،  	•

بتاريخ 25 مايو 1998
تركيا  �سد   )ÖZDEP(\ والدميقراطية  احلرية  حزب  االإن�سان،  حلقوق  االأوروبية  املحكمة  	•

]GC[، الطلب رقم 23885/94، بتاريخ 8 دي�سمرب 1999
املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، Dicle نيابة عن احلزب الدميقراطي )DEP( �سد تركيا،  	•

الطلب رقم 25141/94، بتاريخ 10 دي�سمرب 2002
 ،]GC[ حزب الرفاه( واآخرون �سد تركيا(RefahPartisi ،املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان 	•

الطلبات رقم 41340/98 و41342/98 و41343/98 و41344/98، بتاريخ 13 فرباير 2003
املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، Bota �سد رومانيا )دي�سمرب(، الطلب رقم 24057/03،  	•

بتاريخ 12 اأكتوبر 2004
رقم  الطلب  تركيا،  �سد   ÇınarوTümHaberSen االإن�سان،  حلقوق  االأوروبية  املحكمة  	•

28602/95، بتاريخ 21 فرباير 2006 
اللجنة املعنية بحقوق االإن�سان التابعة لالأمم املتحدة، Korneenko واآخرون. �سد بيالرو�س،  	•

وثيقة رقم 1274/2004، بتاريخ 31 اأكتوبر 2006 
اللجنة املعنية بحقوق االإن�سان التابعة لالأمم املتحدة، Belyatsky واآخرون. �سد بيالرو�س،  	•

وثيقة رقم 1296/2004، بتاريخ 24 يوليو 2007 
املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، رابطة املواطنني Radko وPaunkovski �سد جمهورية  	•

مقدونيا اليوغو�سالفية ال�سابقة، الطلب رقم 74651/01، بتاريخ 15 يناير 2009 
املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، HerriBatasunaوBatasun �سد اإ�سبانيا، الطلب رقم  	•

25803/04 ورقم 25817/04، بتاريخ 30 يونيو 2009 
�سد   Israfilov و   Cemiyyeti  Mühafize  Tebieti االإن�سان،  حلقوق  االأوروبية  املحكمة  	•

اأذربيجان، الطلب رقم 37083/03، بتاريخ 8 اأكتوبر 2009 
املحكمة االأوروبية حلقوق االإن�سان، جمعية الكركدن واآخرون �سد �سوي�رشا، الطلب رقم  	•

48848/07، بتاريخ 11 اأكتوبر 2011 
 9 بتاريخ   ،35943/10 رقم  املجر، تطبيق  Vona �سد  االإن�سان،  االأوروبية حلقوق  املحكمة  	•

يوليو 2013
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امللحق ج

وثائق مرجعية خمتارة

�أ. �لوثائق �لدولية

تكوين  حرية  تطبيق  ب�ساأن  واجلي�س  لل�رشطة  التوجيهية  املبادئ  الدولية،  العمل  منظمة   -
اجلمعيات واحلق يف التفاو�س اجلماعي )2013(

- جلنة الق�ساء على التمييز العن�رشي التابعة لالأمم املتحدة، التو�سية العامة رقم 31: منع 
اإدارة وعمل نظام العدالة اجلنائية، )الدورة ال�سابعة وال�ستون، 2005  التمييز العن�رشي يف 

)SUPP( A/60/18
- جلنة الق�ساء على التمييز العن�رشي التابعة لالأمم املتحدة، التو�سية العامة رقم 35: مكافحة 

CERD/C/GC/35 ،2013 خطاب الكراهية العن�رشية، 26 �سبتمرب
- جلنة االأمم املتحدة ملناه�سة التعذيب، املالحظات اخلتامية للتقرير الدوري الرابع لبيالرو�س، 7 

CAT/C/BLR/CO/4،2011 دي�سمرب
- اتفاقية حقوق الطفل، التعليق العام رقم 2: دور املوؤ�س�سات الوطنية امل�ستقلة حلقوق االإن�سان 

CRC/GC/2002/2 2002 يف تعزيز وحماية حقوق الطفل، 15 نوفمرب
- اتفاقية حقوق الطفل، التعليق العام رقم 5 )2003(: التدابري العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق 

CRC/GC/2002/5 ،2003 الطفل، 27 نوفمرب
- اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، االإعالن املتعلق بحق وم�سوؤولية االأفراد واجلماعات وهيئات 
قرارات   ، عامليا  بها  املعرتف  االأ�سا�سية  واحلريات  االإن�سان  حقوق  وحماية  تعزيز  املجتمع يف 
اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 53/144، مرفق، 53 قرارات اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، 

)1999( A/RES/53/144 وثيقة االأمم املتحدة
- اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، اإعالن حقوق االأ�سخا�س املنتمني اإلى اأقليات عرقية اأو دينية 
اأو لغوية اأو وطنية، قرارات اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 47/135، مرفق، 47 قرارات اجلمعية 

)1993( A/47/49 يف دورتها الـ210، وثيقة االأمم املتحدة )العامة لالأمم املتحدة )عدد 49
- اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، اإعالن حقوق االإن�سان لالأفراد الذين لي�سوا من مواطني البلد 
الذي يعي�سون فيه، قرارات اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 40/144، مرفق، 40 قرارات اجلمعية 

)1985( A/40/53 يف دورتها الـ252، وثيقة االأمم املتحدة )العامة لالأمم املتحدة )رقم 53
والراأي، 12  التعبري  العام رقم 34 ب�ساأن حرية  التعليق  االإن�سان،  املتحدة حلقوق  االأمم  جلنة   -

CCPR/C/GC/34،2011 سبتمرب�
- جلنة االأمم املتحدة حلقوق االإن�سان، التعليق العام رقم 25: املادة 25 )امل�ساركة يف ال�سوؤون 

CCPR/C/21/Rev.1/Add.7 ،1996 العامة واحلق يف الت�سويت(، 12 يوليو
- جمل�س حقوق االإن�سان التابع لالأمم املتحدة، ف�ساء املجتمع املدين: توفري بيئة اآمنة ومواتية 

A/HRC/RES/24/21،2013 واحلفاظ عليها، يف القانون ويف املمار�سة العملية، 9 اأكتوبر
- جمل�س حقوق االإن�سان التابع لالأمم املتحدة، احلق يف حرية التجمع ال�سلمي وتكوين اجلمعيات، 

A/HRC/RES/24/5 ،2013 8 اأكتوبر
- جمل�س حقوق االإن�سان التابع لالأمم املتحدة، احلق يف حرية التجمع ال�سلمي وتكوين اجلمعيات 

A/HRC/RES/21/16 ،2012 11 اأكتوبر
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- جمل�س االأمم املتحدة حلقوق االإن�سان، القرار رقم 15/21 ب�ساأن احلق يف حرية التجمع ال�سلمي 
A/HRC/RES/15/21 ،2011 وتكوين اجلمعيات، 17 يونيو

- املقرر اخلا�س لالأمم املتحدة املعني باحلق يف حرية التجمع ال�سلمي وتكوين اجلمعيات، التقرير 
املرفوع اإلى جمل�س حقوق االإن�سان التابع لالأمم املتحدة )التهديدات اخلا�سة باحلق يف حرية 
التجمع ال�سلمي وتكوين اجلمعيات للمجموعات االأكرث عر�سة للخطر(، وثيقة االأمم املتحدة 

A/HRC/26/29، 14 اأبريل 2014
- املقرر اخلا�س لالأمم املتحدة املعني باحلق يف حرية التجمع ال�سلمي وتكوين اجلمعيات، التقرير 
املرفوع اإلى جمل�س حقوق االإن�سان التابع لالأمم املتحدة )متويل اجلمعيات وعقد التجمعات 

ال�سلمية(، وثيقة االأمم املتحدة A/HRC/23/39، 24 اأبريل 2013
- املقرر اخلا�س لالأمم املتحدة املعني باحلق يف حرية التجمع ال�سلمي وتكوين اجلمعيات، التقرير 
املرفوع اإلى جمل�س حقوق االإن�سان التابع لالأمم املتحدة )اأف�سل املمار�سات التي تعزز وحتمي 
 ،A/HRC/20/27 احلق يف حرية التجمع ال�سلمي وتكوين اجلمعيات(، وثيقة االأمم املتحدة

21 مايو 2012
- مقرر االأمم املتحدة اخلا�س املعني بتعزيز وحماية حقوق االإن�سان واحلريات االأ�سا�سية يف �سياق 

مكافحة االإرهاب، االأمم املتحدة A/HRC/13/37، 28 دي�سمرب 2009
- اللجنة الفرعية املعنية مبنع التعذيب واملعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة 
CAT/OP/12/5 ،2010 االأخرى، املبادئ التوجيهية ب�ساأن االآليات الوقائية الوطنية، 9 دي�سمرب

- اإعالن فيينا وبرنامج العمل، املعتمد من املوؤمتر العاملي حلقوق االإن�سان يف فيينا بتاريخ 25 يونيو 
.1993

ب. وثائق جمل�س �أوروبا

موؤمتر املنظمات غري احلكومية الدولية التابعة ملجل�س اأوروبا، تقرير جمل�س اخلرباء ب�ساأن قانون   -
املنظمات غري احلكومية حول »العقوبات وامل�سوؤولية فيما يتعلق باملنظمات غري احلكومية« 
http://www.coe.int/t/ngo/Source/Expert_Council_ على  متوفر   ،)2011 )يناير 

NGO_Law_report_2010_en.pdf
موؤمتر املنظمات غري احلكومية الدولية التابعة ملجل�س اأوروبا، تقرير جمل�س اخلرباء ب�ساأن قانون   -
املنظمات غري احلكومية حول »احلوكمة الداخلية للمنظمات غري احلكومية« )يناير 2010(، 
http://www.coe.int/t/ngo/Source/Expert_Council_NGO_Law_ متوفر على

report_2009_en.pdf
ب�ساأن  اخلرباء  تقرير جمل�س  اأوروبا،  ملجل�س  التابعة  الدولية  احلكومية  غري  املنظمات  موؤمتر   -
قانون املنظمات غري احلكومية حول »�رشوط اإن�ساء املنظمات غري احلكومية« )يناير 2009(، 
http://www.coe.int/t/ngo/Source/Expert_Council_NGO_Law_ متوفر على

report_2008_en.pdf
اإلى الدول االأع�ساء  اأوروبا، التو�سية CM/Rec)2007(14 املقدمة من جلنة الوزراء  جمل�س   -

ب�ساأن الو�سع القانوين للمنظمات غري احلكومية يف اأوروبا، �سرتا�سبورج، 10 اأكتوبر 2007
واملذكرة  اأوروبا  احلكومية يف  غري  املنظمات  و�سع  ب�ساأن  االأ�سا�سية  املبادئ  اأوروبا،  جمل�س   -

التف�سريية، �سرتا�سبورج، 13 نوفمرب 2002
جمل�س اأوروبا، املبادئ التوجيهية لتعزيز التنمية وتقوية املنظمات غري احلكومية يف اأوروبا،   -
اليابانية،  املوؤ�س�سة  مع  بالتعاون  اأوروبا  جمل�س  نظمه  الذي  االأطراف  املتعدد  االجتماع 

�سرتا�سبورج، 23 عاما - 25 مار�س 1998
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ج. منظمة �لأمن و�لتعاون يف �أوروبا/مكتب �ملوؤ�ش�شات �لدميقر�طية وحقوق �لإن�شان وجلنة �لبندقية 

�ملبادئ �لتوجيهية

منظمة االأمن والتعاون يف اأوروبا / مكتب املوؤ�س�سات الدميقراطية وحقوق االإن�سان  	-
وجلنة البندقية، املبادئ التوجيهية امل�سرتكة ب�ساأن ال�سخ�سية القانونية للمجتمعات 

الدينية اأو ذات املعتقد )2014(
منظمة االأمن والتعاون يف اأوروبا / مكتب املوؤ�س�سات الدميقراطية وحقوق االإن�سان،  	-

املبادئ توجيهية ب�ساأن حماية املدافعني عن حقوق االإن�سان )2014(
منظمة االأمن والتعاون يف اأوروبا / مكتب املوؤ�س�سات الدميقراطية وحقوق االإن�سان  	-

وجلنة البندقية، املبادئ التوجيهية امل�سرتكة ب�ساأن تنظيم االأحزاب ال�سيا�سية )2011(
منظمة االأمن والتعاون يف اأوروبا / مكتب املوؤ�س�سات الدميقراطية وحقوق االإن�سان  	-
وجلنة البندقية، املبادئ التوجيهية امل�سرتكة ب�ساأن حرية التجمع ال�سلمي )الطبعة 

الثانية، 2010(
منظمة االأمن والتعاون يف اأوروبا / مكتب املوؤ�س�سات الدميقراطية وحقوق االإن�سان،  	-

املبادئ التوجيهية ملراجعة الت�رشيعات املتعلقة بالدين اأو املعتقد )2004(

�لآر�ء �لقانونية

جلنة البندقية، »راأي ب�ساأن قانون املنظمات غري احلكومية )جمعيات العامة وال�سناديق(  	-
وتعديالته بجمهورية اأذربيجان«، 2014(043(CDL-AD )15 دي�سمرب 2014( 

CDL- اجلمعيات«،  تكوين  حرية  ب�ساأن  البندقية  جلنة  اآراء  »جتميع  البندقية  جلنة  	-
2014(004(PI )3 يوليو 2014(

منظمة االأمن والتعاون يف اأوروبا / مكتب املوؤ�س�سات الدميقراطية وحقوق االإن�سان وجلنة  	-
البندقية، »راأي  م�سرتكة موؤقتة ب�ساأن م�رشوع قانون تعديل قانون املنظمات غري التجارية 
والقوانني الت�رشيعية االأخرى يف جمهورية قريغيز�ستان«،2013(030(CDL-AD)16 اأكتوبر 

)2013
CDL- ،»جلنة البندقية، »راأي موؤقت ب�ساأن م�رشوع قانون منظمات العمل املدين من م�رش 	-

2013(023(AD )18 يونيو 2013(
جلنة البندقية، »راأي ب�ساأن القانون االحتادي ملكافحة الن�ساط املتطرف باالحتاد الرو�سي«،  	-

2012(016(CDL-AD )20 يونيو 2012(
اأذربيجان مع معايري  جلنة البندقية، »راأي حول توافق ت�رشيع املنظمات غري احلكومية يف  	-

حقوق االإن�سان«، 2011(035(CDL-AD )19 اأكتوبر 2011(
جلنة البندقية، »راأي حول توافق املادة 1-193 من قانون العقوبات ب�ساأن حقوق اجلمعيات غري  	-
 CDL-AD)2011(036 ،»امل�سجلة يف جمهورية بيالرو�س مع املعايري العاملية حلقوق االإن�سان

)18 اأكتوبر 2011(
االإن�سان،  وحقوق  الدميقراطية  املوؤ�س�سات  مكتب   / اأوروبا  يف  والتعاون  االأمن  منظمة  	-

»تعليقات ب�ساأن قانون تركمان�ستان اخلا�س باجلمعيات العامة« )22 يونيو 2010(
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