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توطئة
مت اعتماد املبادئ التوجيهية بشأن حرية تكوين اجلمعيات والتجمع الصادرة عن اللجنة
األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب (اللجنة األفريقية) يف الدورة العادية الستني للجنة
اليت انعقدت يف نيامي يف النيجر يف الفترة من  8إىل  22مايو 7102م عم ً
ال بالقرار رقم
 )IIVL( 913لعام 5102م الذي قضى بتكليف فريق إلعداد دراسة بشأن حرية تكوين
اجلمعيات والتجمع بوضع املبادئ التوجيهية املذكورة حتت إشراف املقررة اخلاصة املعنية
بوضع املدافعني عن حقوق اإلنسان يف أفريقيا.
مت وضع املبادئ التوجيهية وفقًا لألحكام ذات الصلة الواردة يف امليثاق األفريقي حلقوق
اإلنسان والشعوب (امليثاق األفريقي) الذي ينص مبوجب املادة  – 1( 54ب) على أن
اللجنة األفريقية مكلفة «بصياغة ووضع املبادئ والقواعد اليت هتدف إىل حل املشاكل
القانونية املتعلقة بالتمتع حبقوق اإلنسان والشعوب واحلريات األساسية « ...
هتدف املبادئ التوجيهية ،من خالل تفسري اللجنة األفريقية املستقر حلقوق اإلنسان ،إىل
بلورة معايري حقوق اإلنسان ،حيث أهنا آخذة يف التطور ،على أن يكون مفهومًا أن هناك
حتديات جديدة قد تظهر مع مرور الوقت .على هذا النحو ،تشكل املبادئ التوجيهية نقطة
انطالق سيتم تكميلها مبعايري جديدة.
احلق يف حرية تكوين اجلمعيات واحلق يف التجمع هي حقوق أساسية ينبغي أن تقوم عليها
مجيع اجملتمعات الدميقراطية اليت يستطيع فيها األفراد التعبري حبرية عن آرائهم بشأن مجيع
املسائل املتعلقة مبجتمعهم .يف هذا الصدد ،تعهدت اللجنة األفريقية ،من خالل آليتها
اخلاصة املتعلقة باملدافعني عن حقوق اإلنسان وفريق إعداد الدراسة بشأن حرية تكوين
اجلمعيات والتجمع التابع هلا ،بوضع هذه األداة على شكل مبادئ توجيهية بشأن احلق يف
حرية تكوين اجلمعيات والتجمع الستخدامها من قبل أصحاب املصلحة املعنيني.
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باإلضافة إىل التوضيحات اليت تقدمها ،فإن املبادئ التوجيهية املتعلقة باحلق يف حرية تكوين
اجلمعيات والتجمع تعزز االلتزامات املنصوص عليها يف املادة  01من امليثاق األفريقي بشأن
احلق يف حرية تكوين اجلمعيات ويف املادة  11املتعلقة باحلق يف حرية التجمع.
يف الواقع ،فقد مت وضع املبادئ التوجيهية عرب سلسلة من املشاورات اليت أجريت يف مجيع
مناطق أفريقيا ،وعقب عملية اإلعداد والصياغة ،متت مراجعة املبادئ التوجيهية وتقدميها
إىل اللجنة األفريقية العتمادها .بالنظر إىل املناخ احلايل ومع أخذ التحديات اجلديدة يف
جمال احلق يف التظاهر السلمي يف االعتبار ،فقد مت إجراء قراءة مقارنة بني املبادئ التوجيهية
بشأن حرية تكوين اجلمعيات والتجمع واملبادئ التوجيهية املتعلقة حبماية اجلمعيات يف
أفريقيا ،مبشاركة املقررة اخلاصة املعنية بوضع املدافعني عن حقوق اإلنسان يف أفريقيا .بذلك،
فإننا قد قمنا باعتماد هنج مبتكر لتزويد املدافعني عن حقوق اإلنسان يف أفريقيا بأداة للعمل
والدعوة ميكن استخدامها عندما حتث املقررة اخلاصة الدول األطراف على امتالك املبادئ
التوجيهية واألخذ هبا يف االعتبار عند صياغة القوانني.
تعرب املقررة اخلاصة عن أملها يف أن تشكل املبادئ التوجيهية أساسًا لصياغة قوانني متتثل
حلقوق اإلنسان ،وخاصة حرية تكوين اجلمعيات والتجمع يف أفريقيا.
رين أالبيني – غانسو
املقررة اخلاصة املعنية بوضع املدافعني عن حقوق اإلنسان يف أفريقيا
الرئيس السابق للجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب
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متهيـد
إذ تشري إىل واليتها لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان والشعوب مبوجب امليثاق األفريقي
حلقوق اإلنسان والشعوب (امليثاق األفريقي)؛
وإذ تشري من جديد أيضًا إىل واليتها مبوجب املادة  – 1( 54ب) من امليثاق األفريقي
«لصياغة ووضع مبادئ وقواعد هتدف إىل حل املشاكل القانونية املتعلقة بالتمتع حبقوق
اإلنسان والشعوب واحلريات األساسية لكي تكون أساسًا لسن النصوص التشريعية من قبل
احلكومات األفريقية»؛
وإذ تشري من جديد كذلك إىل القرار رقم  )40( )VXXX( 96بشأن محاية املدافعني عن
حقوق اإلنسان يف أفريقيا والقرار رقم  )70( )IIXXXX( 911بشأن وضع املدافعني عن حقوق
اإلنسان يف أفريقيا والقرار رقم  )11( )L( 691بشأن املدافعني عن حقوق اإلنسان يف أفريقيا؛
وإذ تضع يف اعتبارها القرار رقم  )70( )IIXXXX( 521بشأن جتديد والية املقررة اخلاصة
املعنية بوضع املدافعني عن حقوق اإلنسان يف أفريقيا والقرار رقم  )90( )IVLX( 151بشأن
ضرورة إجراء دراسة عن حرية تكوين اجلمعيات يف أفريقيا ،والقرار رقم )XILX( 681
( )11بشأن تعيني أعضاء جلنة فريق إعداد الدراسة بشأن حرية تكوين اجلمعيات يف أفريقيا
والقرار رقم  )21( )IIL( 922بشأن متديد املوعد النهائي للدراسة املتعلقة حبرية تكوين
اجلمعيات وتوسيع نطاق الدراسة لتشمل حرية التجمع السلمي يف أفريقيا والقرار رقم 842
( )31( )VILبشأن جتديد والية املقررة اخلاصة املعنية بوضع املدافعني عن حقوق اإلنسان
يف أفريقيا والقرار رقم  )31( )VIL( 162بشأن متديد املوعد النهائي للدراسة املتعلقة حبرية
تكوين اجلمعيات والتجمع يف أفريقيا ،والقرار رقم  )41( )VL( 372بشأن توسيع نطاق
والية املقررة اخلاصة املعنية بوضع املدافعني عن حقوق اإلنسان يف أفريقيا ليشمل األعمال
االنتقامية اليت يتعرض هلا املدافعني عن حقوق اإلنسان؛
وإذ تشري إىل أن اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب قد أطلقت ،خالل الدورة العادية
السادسة واخلمسني اليت انعقدت يف الفترة من  12أبريل إىل  7مايو 5102م يف باجنول ،غامبيا،
تقرير فريق إعداد الدراسة بشأن حرية تكوين اجلمعيات والتجمع يف أفريقيا؛
6
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وإذ تشري إىل القرار رقم  )51( )IIVL( 913بشأن صياغة املبادئ التوجيهية املتعلقة حبرية
تكوين اجلمعيات والتجمع يف أفريقيا؛
وإذ تالحظ أن املادتني  01و  11من امليثاق األفريقي ،اللتني تكفالن احلق يف حرية
تكوين اجلمعيات واحلق يف التجمع ،وإذ تالحظ من جديد أيضًا أن احلق يف حرية تكوين
اجلمعيات واحلق يف التجمع يرتبطان ارتباطًا وثيقًا باحلقوق األخرى؛
وإذ تالحظ من جديد كذلك أن املادتني  06و  16من امليثاق األفريقي ،اللتني تنصان على
تكليف اللجنة باالسترشاد بالصكوك واملمارسات اإلقليمية والدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان
والشعوب؛
وإذ تشري إىل بروتوكول امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق املرأة
يف أفريقيا وامليثاق األفريقي حلقوق ورفاهية الطفل وامليثاق األفريقي بشأن الدميقراطية
واالنتخابات واحلكم؛
وإذ تشري من جديد كذلك إىل الوالية القضائية للجنة فيما يتعلق باحلق يف حرية تكوين
اجلمعيات والتجمع؛
وإذ تشري من جديد أيضًا إىل املبادئ التوجيهية املتعلقة حبماية اجلمعيات من قبل املوظفني
املكلفني بإنفاذ القانون يف أفريقيا؛
وإذ تالحظ أن احلق يف حرية تكوين اجلمعيات واحلق يف التجمع مها أمران أساسيان
وحيظيان باحلماية على الصُعُد الوطنية واإلقليمية والدولية؛
وإذ تعرتف باالختالفات الرئيسية بني الدول من حيث النظم القانونية والظروف
االجتماعية واالقتصادية والتأثريات السياسية والتارخيية على النظم القانونية اليت تنظم
تكوين اجلمعيات والتجمع؛
وإذ تضع يف اعتبارها خمتلف التطورات السياسية والتكنولوجية واألمنية اليت تؤثر على
التمتع باحلقوق؛
املبادئ التوجيهيةبشأن حرية تكوين اجلمعيات والتجمع يف أفريقيا
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وإذ يساورها القلق إزاء القيود املفرطة املفروضة على احلق يف حرية تكوين اجلمعيات
والتجمع؛
وإذ يساورها القلق أيضاً إزاء املمارسة املتبعة يف بعض الدول اليت تعيق إشراك اجملتمع
املدين يف عمل اهليئات اإلقليمية والدولية ،ومن خالل «التأثري املدمر» لألعمال االنتقامية
ضد اجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين ،وإذ تشدد على التزام الدول بتوفري احلماية الكاملة
ألولئك الذين يسعون إىل املشاركة يف أعمال اهليئات الدولية؛
وإذ يساورها القلق كذلك يف أن القيود املفروضة على احلق يف حرية تكوين اجلمعيات
واحلق يف التجمع حتد من إمكانيات وجود فضاء عام حر وجمتمع دميقراطي حر ومنفتح،
وأن القيود املفروضة على اجملتمع املدين املستقل تعرقل عمليات املدافعني عن حقوق
اإلنسان والنهوض حبقوق اإلنسان؛
وإذ تدرك احلاجة إىل تقدمي توجيهات إىل الدول بشأن التدابري الالزمة لكفالة احترام
حقوق اإلنسان ومحايتها وإعماهلا؛
تعتمد اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب رمسيًا هذه املبادئ التوجيهية بشأن حرية
تكوين اجلمعيات والتجمع يف أفريقيا.
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املبادئ األساسية
يتضمن هذا الفصل عرضًا لعشرة مبادئ أساسية ،تسترشد هبا األحكام األكثر حتديدًا املبينة
تفصي ً
ال أدناه .ينبغي أن تؤخذ هذه املبادئ األساسية يف االعتبار باستمرار عند التفكري يف
احلقوق املقصودة وتفسريها ومواصفاهتا على النحو املبني يف هذه املبادئ التوجيهية.
.1

االفتراض املؤيد
اإلطار التمكيين :أي إطار قانوين يتم وضعه أو أي خطوات أخرى يتم اختاذها فيما يتعلق باحلق يف حرية

.3

املشاركة السياسية واالجتماعية جملتمع مدين مستقل :ضمان استقالل اجملتمع املدين والفضاء
العام ،ومتكني مشاركة األفراد يف احلياة السياسية واالجتماعية والثقافية جملتمعاهتم احمللية.

.2

.4

للحق :يكون االفتراض مؤيدًا ملمارسة احلق يف حرية تكوين اجلمعيات والتجمع.

تكوين اجلمعيات والتجمع جيب أن يكون الغرض الرئيسي منه هو متكني ممارسة احلقوق.

االمتثال حلقوق اإلنسان :جيب أن متتثل مجيع التدابري الدستورية والتشريعية واإلدارية وغريها من التدابري
لكامل التزامات حقوق اإلنسان اإلقليمية والدولية ،وأن تكون مستمدة من احلق يف حرية تكوين اجلمعيات
والتجمع ومجيع احلقوق األخرى املكفولة.

.5

حيادية هيئات
اإلجراءات البسيطة والشفافة :جيب أن تكون اإلجراءات املتعلقة بإدارة اجلمعيات والتجمعات واضحة

.7

القرارات املسببة ،املراجعة القضائية :يتم اختاذ قرارات الدولة بوضوح وشفافية ،يف حني يتم الطعن
يف أية قرارات جمحفة عرب حجة مكتوبة استنادًا إىل القانون وميكن الطعن فيها يف حماكم مستقلة.

.6

.8
.9

احلكم :يتعني على السلطات اليت تتوىل الرقابة اإلدارية أن تقوم بعملها حبيادية ونزاهة.

وبسيطة وشفافة.

العقوبات احملدودة :جيب أن تكون العقوبات اليت تفرضها الدول يف سياق اجلمعيات والتجمعات متناسبة
متامًا مع جسامة الضرر حمل النظر وال يتم تطبيقها إال كمالذ أخري وإىل احلد األدىن الضروري.

احلق يف االنتصاف :حيظى احلق يف االنتصاف باحلماية يف حاالت انتهاك احلق يف تكوين اجلمعيات واحلق
يف التجمع.

 .10املعيار الذي يوفر أكرب قدر من احلماية :إذا نشأ تضارب بني أحكام هذه املبادئ التوجيهية واملعايري
الدولية واإلقليمية األخرى حلقوق اإلنسان ،فإن احلكم الذي يوفر أكرب قدر من احلماية تكون له األسبقية.
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|

9

التعاريـــف
.1

اجلمعية هي هيئة منظمة ومستقلة وغري رحبية تقوم على التجمع الطوعي لألشخاص ذوي مصلحة مشتركة أو نشاط
أو غرض مشترك ،وقد تكون هذه اجلمعية رمسية (قائمة وفقًا للقانون) أو غري رمسية (قائمة حبكم األمر الواقع).1
 -1اجلمعية الرمسية (القائمة وفقًا للقانون) هي مجعية ذات شخصية معنوية.
 -2اجلمعية غري الرمسية (القائمة حبکم األمر الواقع) هي مجعية ال تتمتع بالشخصية املعنوية ،ومع ذلك يكون هلا
شکل أو هيكل مؤسسي.2

1
2
10

.2

يتكون اجملتمع املدين من مجعيات رمسية وغري رمسية مستقلة عن الدولة ميكن للمواطنني من خالهلا السعي لتحقيق
أغراض مشتركة واملشاركة يف احلياة السياسية واالجتماعية والثقافية جملتمعاهتم واملشاركة يف مجيع األمور
املتعلقة بالسياسة العامة والشؤون العامة.

.3

يشري مصطلح التجمع إىل أي عمل من أعمال التجمع عمدًا ،سوا ًء كان ذلك سرًا أو علنًا ،لغرض تعبريي
وملدة زمنية ممتدة .جيوز ممارسة احلق يف التجمع بعدة طرق ،مبا يف ذلك من خالل املظاهرات واالحتجاجات
واالجتماعات واملواكب واملسريات واالعتصامات واجلنازات ،من خالل استخدام املنصات على اإلنترنت أو
بأي طريقة أخرى خيتارها الناس.

أنظر منظمة األمن والتعاون يف أوروبا ،املبادئ التوجيهية بشأن حرية تكوين اجلمعيات (5102م) ،الفقرة .7
أنظر التعاريف.
|
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الباب األول :حرية تكوين الجمعيات
أوالً :اإلطار القانوين
.4
.5

.6
.7

.8

احلق يف حرية تكوين اجلمعيات مكفول مبوجب املادة  01من امليثاق األفريقي واملادة  8من
امليثاق األفريقي حلقوق ورفاهية الطفل ،واملواد  )3( 21و  )2( 72و  82من امليثاق األفريقي
حول الدميقراطية واالنتخابات واحلكم.
احلق يف حرية تكوين اجلمعيات مكفول أيضًا مبوجب املادة  02من اإلعالن العاملي حلقوق
اإلنسان واملادة  22من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واملادة  51من االتفاقية
الدولية حلقوق الطفل واملادة ( 7ج) من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
واملادتني  62و  04من االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
واملادة  51من اتفاقية عام 1591م اخلاصة بوضع الالجئني واملادة  )7( 42من االتفاقية الدولية
حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري واملادة  92من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة.
تكفل الدساتري الوطنية احلق يف حرية تكوين اجلمعيات ،الذي ينبغي فهمه مبعناه الواسع مبا
يتوافق مع القانون اإلقليمي والدويل حلقوق اإلنسان.3
تتم صياغة التشريعات الوطنية املتعلقة حبرية تكوين اجلمعيات ،عند االقتضاء ،هبدف تيسري
وتشجيع إنشاء اجلمعيات وتعزيز قدرهتا على حتقيق أهدافها .جيب صياغة وتعديل هذه
التشريعات على أساس عمليات واسعة وشاملة تتضمن احلوار والتشاور اهلادف مع اجملتمع
املدين.
4
احلق يف حرية تكوين اجلمعيات هو حق يتمتع به األفراد واجلماعات على حد سواء  ،ويكون
اختيار ممارسة احلق يف حرية تكوين اجلمعيات دائمًا طوعيًا؛ وال جيوز إجبار األفراد على
االنضمام إىل اجلمعيات ،ويكون هلم دائمًا حرية تركها .5جيوز ملن ينشئون وينتمون إىل مجعية
ما أن خيتاروا من يقبلوهنم كأعضاء بشرط حظر التمييز.

 3حيثما ينص الدستور على أن جوهر أي حق جيب أن حيدده القانون ،فإنه ال ينبغي تفسري ذلك بأي حال من األحوال على أنه جييز التقييد غري
املعقول للحق.
 4أنظر مونيم إلغاك وعثمان محيدة وأمري سليمان (ميثلهم االحتاد الدويل حلقوق اإلنسان واملنظمة العاملية ملناهضة التعذيب) ضد السودان ،البالغ رقم
4102( 90/973م) ،الفقرة .811
 5أنظر اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،املادة )2( 02؛ نكبا ضد نكومي ،حمكمة االستئناف النيجريية (0002م) ،الفقرة .15
املبادئ التوجيهيةبشأن حرية تكوين اجلمعيات والتجمع يف أفريقيا
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ثانياً :الشخصية املعنوية
التشكيل
.9

لكل فرد حق يف إنشاء مجعية مع آخرين ،وال جيوز وضع القيود اليت تنتهك احلق يف املساواة وضمان عدم
التمييز .ال يلزم أكثر من شخصني من أجل تأسيس مجعية ما.6

 .10واقعة اإلدانة اجلنائية السابقة وحدها ال متنع الفرد من تأسيس مجعية ما.7

الشخصية املعنوية للجمعيات
 .11ال جيوز أن جترب الدول اجلمعيات على التسجيل من أجل السماح هلا بالوجود والعمل حبرية ،8وال جيوز معاقبة
أو جترمي اجلمعيات غري الرمسية (القائمة حبكم األمر الواقع) مبوجب القانون أو يف املمارسة العملية على أساس
افتقارها إىل صفة رمسية (قائمة وفقًا للقانون).
 .12للجمعيات احلق يف اكتساب الشخصية املعنوية واملزايا املترتبة عليها.9

نظام اإلخطار
 .13يتم تنظيم التسجيل عرب اإلخطار بدالً من نظام منح التصاريح ،حبيث يتم افتراض الصفة القانونية عند استالم
اإلخطار .10جيب أن تكون إجراءات التسجيل بسيطة وواضحة وغري متييزية وغري مرهقة ودون تطبيق عناصر
تقديرية .يف حال أن القانون جييز لسلطات التسجيل رفض الطلبات ،فإنه يتعني أن يتضمن القانون ذلك على
أساس عدد حمدود من األسباب القانونية الواضحة ،امتثاالً للقانون اإلقليمي والدويل حلقوق اإلنسان.11

 6يشمل ذلك ،يف مجلة أمور ،األطفال وغري املواطنني .أنظر املادة  51من اتفاقية حقوق الطفل واملادة  8من امليثاق األفريقي حلقوق ورفاهية
الطفل .جيب تفسري حق األطفال يف إنشاء اجلمعيات وفقًا لقدراهتم املتطورة ومبدأ مصاحل الطفل الفضلى ،وفقًا التفاقية حقوق الطفل وامليثاق األفريقي
حلقوق ورفاهية الطفل .يرد ذكر هاتني الفئتني على وجه التحديد هنا نظرًا حلقيقة أن العديد من القوانني الوطنية تستثين على وجه التحديد هذه الفئات
من األشخاص.
 7ال جيوز أن حتد اإلدانة اجلنائية السابقة بشكل حمتمل إال من قدرة الفرد على إنشاء مجعية حيث تثري طبيعة هذا اإلدانة القلق مباشرة بالنسبة للغرض
احلقيقي للجمعية .ميكن إثارة السبب املباشر للقلق ،على سبيل املثال ،عندما يكون الشخص الذي يسعى إىل إنشاء مجعية قد سبق إدانته باالحتيال،
وهناك سبب وجيه لالعتقاد بأنه ال يتم إنشاء اجلمعية حبسن نية.
 8من الناحية املثالية ،جيب أن تقر التشريعات صراحة حبق اجلمعيات غري الرمسية يف الوجود.
 9يشمل ذلك القدرة على امتالك حسابات مصرفية وبدء اإلجراءات القانونية بامسها.
 10أنظر مونيم إلغاك وعثمان محيدة وأمري سليمان (ميثلهم االحتاد الدويل حلقوق اإلنسان واملنظمة العاملية ملناهضة التعذيب) ضد السودان ،البالغ
رقم 4102( 90/973م) ،الفقرة  811لغرض النص على أن احلق يف حرية تكوين اجلمعيات «يشمل احلق يف تكوين اجلمعيات واالنضمام
إليها حبرية» .إللغاء رفض غري قانوين للتسجيل ،أنظر النائب العام لبوتسوانا ضد ثوتو راموج وآخرين ،حمكمة االستئناف يف بوتسوانا ( 61مارس
6102م).
 11لإلطالع على مزيد من التعليقات املتعلقة هبذه املسألة ،أنظر منظمة األمن والتعاون يف أوروبا ،املبادئ التوجيهية املتعلقة حبرية تكوين اجلمعيات
(5102م) ،الفقرة .451
12
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 .14جيوز للدول أن تشترط أن تقوم اجلمعيات بتضمني معلومات أساسية معينة يف إخطاراهتا األولية .ميكن أن
تتضمن املعلومات املطلوبة اسم اجلمعية وأمساء األعضاء املؤسسني والعنوان الفعلي (إن وجد) ،ومعلومات
االتصال واألهداف واألنشطة املقررة للجمعية.12
 .15ال يفرض القانون تقييدًا على أمساء اجلمعيات إال إذا كانت مضللة ،على سبيل املثال بسبب التشابه مع أمساء مجعيات
أخرى ،أو عندما تنتهك حظر خطاب الكراهية على النحو احملدد يف القانون اإلقليمي والدويل حلقوق اإلنسان.13
 .16مبجرد تقدمي اإلخطار فإنه يتم تزويد اجلمعيات بالوثائق الرمسية اليت تثبت تقدميها اإلخطار .يف حالة عدم قيام
السلطات بتسليم مثل هذه الوثائق ،تكون السجالت الربيدية ونسخ استمارة اإلخطار املقدمة مبثابة دليل على
تقدمي اإلخطار.
 .17ال يُشترط على اجلمعيات التسجيل أكثر من مرة أو جتديد تسجيلها.

 .18جيوز فرض رسوم تسجيل لتغطية الرسوم اإلدارية ،شريطة أن تكون هذه الرسوم بسيطة وال يترتب عليها عمليًا
إعاقة اجلمعيات عن التسجيل.14
 .19يتم تطبيق نفس إجراءات التسجيل يف مجيع أحناء البالد.15

 .20جيوز للجمعيات األجنبية والدولية أن تنشئ فروعًا هلا وفقًا لإلجراءات املنصوص عليها يف القوانني الوطنية.
جيب أن يكون ألي قيود تفرضها الدول وفقًا ملبدأ املشروعية هدف عام مشروع ،وأن تكون وسيلة ضرورية
ومتناسبة لتحقيق ذلك اهلدف يف جمتمع دميقراطي ،حيث أن هذه املبادئ مفهومة يف ضوء القانون اإلقليمي
والدويل حلقوق اإلنسان.

الهيئة اإلدارية املسؤولة عن تسجيل الجمعيات
 .21يتعني على اهليئة اليت تتوىل تسجيل اجلمعيات أن تؤدي وظائفها حبيادية ونزاهة .16ينبغي تكليف هيئة واحدة
فقط لتسجيل اجلمعيات .جيب أن تكون العملية اليت يتم من خالهلا تعيني األفراد يف اهليئة شفافة.
 .22تكفل السلطة اإلدارية املسؤولة عن التسجيل أن تكون اإلجراءات وقراراهتا متاحة وشفافة.17

 12يف حال كانت املعلومات املقدمة يف البداية غري مكتملة ،فإنه ينبغي على السلطات اإلدارية إبالغ اجلمعية وطلب املعلومات اإلضافية.
 13فيما يتعلق بتعريف هذا املصطلح ،أنظر مكتب املفوضة السامية حلقوق اإلنسان ،خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إىل الكراهية القومية أو
العنصرية أو الدينية اليت تشكل حتريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف ( 5أكتوبر 2102م).
 14يف حالة عدم امتالك اجلمعية املوارد املالية الكافية ،يکون ختفيض الرسوم مناسبًا.
 15يهدف هذا البند إىل منع القيود على اجلمعيات يف أقاليم ومناطق معينة من البلدان.
 16وفقًا ألفضل املمارسات ،فإنه ينبغي أن تضم اهليئة ممثلني عن اجملتمع املدين.
 17ال جيوز يف أي حال من األحوال منع أي مجعية من التسجيل عن طريق طلب تقدمي الوثائق اليت ال ميكن احلصول عليها إال من السلطات ،حيث ال
تقدم السلطات هذه املستندات فورًا وبفعالية .ينبغي على السلطات أن تسهل عملية التسجيل ،مع إيالء اهتمام خاص بالنسبة ألولئك الذين يرغبون يف
تكوين مجعيات متثل اجملتمعات املهمشة ،عن طريق تقدمي املساعدة ملن حيتاجون إليها؛ عن طريق ترمجة إجراءات التسجيل إىل اللغات احمللية؛ وعن طريق
إنشاء نظام ال مركزي للمكاتب القادرة على تلقي طلبات التسجيل – اليت تعمل مث ً
ال من خالل مراكز احلكومة احمللية – يف مجيع أحناء البالد؛ ومن
خالل متكني التسجيل عرب اإلنترنت .باإلضافة إىل ذلك ،فإنه ينبغي على السلطة اإلدارية أن حتتفظ بقاعدة بيانات للجمعيات املسجلة يسهل الوصول
إليها ،يف منوذج مطبوع ويف منوذج إلكتروين ،تتضمن معلومات عن عدد الطلبات املقبولة واملرفوضة ،وكذلك األسباب املقدمة ألي رفض.
املبادئ التوجيهيةبشأن حرية تكوين اجلمعيات والتجمع يف أفريقيا
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ثالثاً :األغراض واألنشطة
 .23حتدد اجلمعيات أغراضها وأنشطتها حبرية.

 .24جيب أن يكون ألي قيود تفرضها الدول وفقًا ملبدأ املشروعية هدف عام مشروع ،وأن تكون وسيلة ضرورية
ومتناسبة لتحقيق ذلك اهلدف يف جمتمع دميقراطي ،حيث أن هذه املبادئ مفهومة يف ضوء القانون اإلقليمي
والدويل حلقوق اإلنسان.18
 .25ميكن للجمعيات أن تشارك يف احلياة السياسية واالجتماعية والثقافية جملتمعاهتا ،وأن تنخرط يف مجيع املسائل
املتعلقة بالسياسة العامة والشؤون العامة ،مبا يف ذلك ،من بني مسائل أخرى ،حقوق اإلنسان واحلكم
الدميقراطي والشؤون االقتصادية ،على الصُعُد الوطنية واإلقليمية والدولية.
 .26تنشئ الدول آليات ِّ
متكن اجلمعيات من املشاركة يف صياغة القوانني والسياسات ،ويتعني أن هتدف هذه اآلليات
19
إىل تعزيز العمليات الواسعة والشاملة واحلوار والتشاور اهلادف .
 .27ميكن للجمعيات أن تعلق بصورة سرية وعلنية على التقارير املقدمة من الدول إىل املؤسسات الوطنية حلقوق
اإلنسان وهيئات حقوق اإلنسان اإلقليمية والدولية ،مبا يف ذلك قبل تقدمي التقارير املعنية.20
 .28احلق يف حرية تكوين اجلمعيات حيمي ،يف مجلة أمور ،التعبري؛ وانتقاد عمل الدولة؛ والنهوض حبقوق اجملتمعات
املعرضة للتمييز واجملتمعات املهمشة واجملتمعات الضعيفة اجتماعيًا ،مبا يف ذلك حقوق املرأة والطفل؛ ومجيع
السلوكيات األخرى املسموح هبا يف ضوء القانون اإلقليمي والدويل حلقوق اإلنسان.21
 .29حتترم الدول ،يف القوانني واملمارسات ،حق اجلمعيات يف تنفيذ أنشطتها ،مبا فيها األنشطة املشار إليها أعاله،
دون أي هتديدات أو مضايقة أو تدخل أو ترهيب أو أعمال انتقامية من أي نوع.22
 18أنظر مونيم إلغاك وعثمان محيدة وأمري سليمان (ميثلهم االحتاد الدويل حلقوق اإلنسان واملنظمة العاملية ملناهضة التعذيب) ضد السودان ،البالغ رقم
4102( 90/973م) ،الفقرات .911 – 611
 19جيب متكني املشاركة على املستويات احمللية واإلقليمية والوطنية والدولية .جيب أن تشمل فرص املشاركة قدرة اجلمعيات على تقدمي مسامهات
بشأن مشاريع القوانني أو التعديالت املقترحة على القوانني أو الدساتري أو السياسات واملمارسات اإلدارية ،حيثما يتم النظر فيها .جيب دائمًا التشاور
مع اجلمعيات بشأن التعديالت احملتملة اليت تؤثر على اإلطار القانوين والتنظيمي الذي ينظم اجلمعيات على وجه اخلصوص ،قبل سن التعديالت .جيب أن
تكون املشاورات شاملة وتعكس تنوع اجلمعيات والسكان ووجهات النظر يف اجملتمع ،مبا يف ذلك وجهات نظر اجلمعيات مع وجهات النظر املعارضة
فض ً
ال عن دعم املقترحات احلكومية .جيب متكني املشاورات من خالل إتاحة املعلومات الرمسية ذات الصلة يف حينها وبصورة مفصلة ،مع إتاحة الوقت
الكايف للجمعيات لصياغة آرائها والتعبري عنها واملشاركة بطريقة هادفة وموضوعية .جيب أن تراعي إجراءات التشاور أن بعض األشخاص واجلماعات
يواجهون حتديات يف احلصول على املعلومات ونشر وجهات نظرهم ،على سبيل املثال بسبب التهميش واألمية وحاجز اللغة واإلعاقة واالفتقار إىل
الوصول إىل اإلنترنت و  /أو البعد اجلغرايف؛ وجيب اختاذ خطوات استباقية للتغلب على هذه العقبات.
 20ميكن أن يأخذ التعليق ،يف مجلة أمور ،شكل بيان صحفي أو تقرير عام أو تقرير ظل أو تعليقات خاصة مقدمة إىل املنظمة املعنية.
 21أنظر ،على سبيل املثال ،القلم الدويل وآخرين (بالنيابة عن كني سارو  -ويرا) ضد نيجرييا ،بالغات رقم  49/731و  49/931و
 69/451و 8991( 79/161م) ،الفقرات ( 011 – 701اكتشاف انتهاك للحق يف حرية تكوين اجلمعيات حيث اختذت احلكومة
إجراءات ضد مجعية بسبب عدم املوافقة على أعماهلا) .أنظر أيضًا مونيم إلغاك وعثمان محيدة وأمري سليمان (ميثلهم االحتاد الدويل حلقوق اإلنسان
واملنظمة العاملية ملناهضة التعذيب) ضد السودان ،البالغ رقم 4102( 90/973م) ،الفقرات .911 – 611
 22فيما يتعلق مبضايقة الدولة لألفراد واجلمعيات بسبب اعتمادهم ملواقف ترفضها السلطات ،انظر أمينو ضد نيجرييا ،بالغ رقم 79/502
(0002م) ،الفقرات 32 – 22؛ هوري-الوس ضد نيجرييا ،بالغ رقم 0002( 89/522م) ،الفقرات 94 – 74؛ أوكو ضد كينيا،
بالغ رقم 0002( 99/232م) ،الفقرات 03 – 92؛ مونيم إلغاك وعثمان محيدة وأمري سليمان (ميثلهم االحتاد الدويل حلقوق اإلنسان واملنظمة
العاملية ملناهضة التعذيب) ضد السودان ،البالغ رقم 4102( 90/973م) ،الفقرات « .911 – 611الترهيب أو العمل االنتقامي» يعين أي
شكل من أشكال العنف أو التهديد أو االنتقام أو التمييز الضار حبكم الواقع أو حبكم القانون أو الضغط أو أي عمل أو هتديد تعسفي أو ضار آخر يتعلق
باملركز أو بالعمل أو النشاط املشروع ،مبا يف ذلك العمل أو النشاط املقترح أو الذي مت الشروع به أو املنسوب.
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 .30حتمي الدول اجلمعيات ،مبا يف ذلك أعضائها الرئيسيني واألكثر بروزًا ،من التهديدات أو املضايقات أو التدخل
أو الترهيب أو األعمال االنتقامية من جانب أطراف ثالثة وجهات غري حكومية.

رابعاً :الرقابة
هيئات الرقابة
 .31يتم اإلشراف على املسائل املتعلقة بالرقابة على اجلمعيات ،عند االقتضاء ،من قبل هيئة واحدة تضطلع بوظائفها
حبيادية ونزاهة .23متارس هذه اهليئة الرقابة فقط فيما يتعلق باهلياكل واملعايري األساسية الدنيا لإلدارة الداخلية.24
حيدد القانون بوضوح صالحيات هذه اهليئة وفقًا للمعايري اإلقليمية والدولية حلقوق اإلنسان.
 .32ينبغي أن تعمل اجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين معًا من أجل وضع معايري مستقلة لإلدارة الذاتية ،اليت ينبغي أن
هتدف إىل االنفتاح والشفافية واهلياكل الدميقراطية.

الصالحيات الرقابية
 .33يتعني حتديد الصالحيات الرقابية للسلطات بدقة ،حىت ال تنتهك احلق يف حرية تكوين اجلمعيات.

 -1على وجه اخلصوص ،فإنه ال يتم االشتراط على اجلمعيات إرسال معلومات مفصلة مثل حماضر اجتماعاهتا
أو قوائم أعضائها أو معلومات شخصية عن أعضائها إىل السلطات.25

 -2ال جيوز أن يشترط القانون وال املمارسة حضور موظفي الدولة الجتماعات اجلمعيات.
 .34ال جيوز أن هتدف عمليات التفتيش اليت تقوم هبا الدولة إىل التحقق من امتثال اجلمعيات لإلجراءات الداخلية
اخلاصة هبا.26
 -1ال جيوز السماح بعمليات التفتيش على اجلمعيات من قبل هيئات الرقابة إال بعد صدور أمر قضائي يتضمن
أسبابًا وأسس قانونية واضحة تستند إىل الوقائع تربر احلاجة إىل التفتيش.
 -2ال جيوز القيام بعمليات التفتيش إال إذا كان هناك ادعاء وجيه قائم على األدلة بوقوع انتهاك قانوين خطري.
 -3جيب أن حتدد اللوائح اخلاصة بالتفتيش بوضوح سلطات موظفي التفتيش ،وأن تكفل احترام اخلصوصية،
وأن توفر سبل االنتصاف عن أي انتهاكات تُرتكب من خالل عملية التفتيش.
 -4يف حال يُطلب من اجلمعيات تقدمي الوثائق قبل أو أثناء عملية التفتيش ،فإنه ينبغي حتديد عدد الوثائق
املطلوبة وينبغي أن يكون معقوالً ،وينبغي منح اجلمعيات الوقت الكايف إلعدادها.
 23ميكن إشراك اجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين يف هذه اهليئة كوسيلة لتعزيز الشفافية والنزاهة.
 24املسألة األساسية اليت تدخل يف إطار هذه الفئة هي حظر توزيع األرباح.
 25مع ذلك ،فإنه ميكن أن تشكل قائمة أمساء األعضاء املؤسسني للجمعية جزءًا من الوثائق الالزمة يف إجراء اإلخطار .لإلطالع على مزيد من
التعليقات املتعلقة هبذه املسألة ،أنظر منظمة األمن والتعاون يف أوروبا ،املبادئ التوجيهية املتعلقة حبرية تكوين اجلمعيات (5102م) ،الفقرة .761
 26باعتبار أنه يتعني على اجلمعيات حتديد هذه املسائل داخليًا .لإلطالع على مزيد من التعليقات املتعلقة هبذه املسألة ،أنظر منظمة األمن والتعاون يف
أوروبا ،املبادئ التوجيهية املتعلقة حبرية تكوين اجلمعيات (5102م) ،الفقرة .871
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 -5ال جيوز يف أي حال من األحوال استخدام عمليات التفتيش من أجل مضايقة أو ترهيب اجلمعيات اليت ال
توافق عليها السلطات السياسية.
 -6يف حالة حدوث تفتيش غري مربر ،يكون للجمعية املعنية احلق يف االنتصاف ،وجيوز فرض عقوبات على
األطراف املسؤولة من قبل احملكمة.
 .35حتترم السلطات حق اجلمعيات يف اخلصوصية وال تقوم بإخضاعها للمراقبة غري املربرة .27ال جيوز اللجوء إىل
املراقبة إال يف احلاالت اليت يؤدي فيها االشتباه املعقول يف خمالفة القانون إىل إصدار أمر قضائي جييز ذلك.
جيب توفري سبل االنتصاف املناسبة للجمعيات واألفراد الذين تتعرض حقوقهم يف حرية تكوين اجلمعيات
وخصوصيتهم لالنتهاك من خالل املراقبة غري املشروعة.

هياكل اإلدارة الداخلية
 .36تتمتع اجلمعيات باإلدارة الذاتية وحرية حتديد هياكلها اإلدارية الداخلية وقواعد اختيار موظفي اإلدارة وآليات
املساءلة الداخلية وغريها من مسائل اإلدارة الداخلية.
 -1ال ميلي القانون أو اللوائح التنظيم الداخلي للجمعيات ،مبا يتجاوز األحكام األساسية اليت تنص على اتباع
مبادئ غري متييزية حتترم احلقوق.
 -2ال جيوز االشتراط علی اجلمعيات احلصول علی إذن من السلطات لتغيري هيكلها اإلداري الداخلي أو عناصر
أخرى من قواعدها الداخلية.
 -3ال جيوز للسلطات العامة أن تتدخل يف اختيارات اجلمعيات للمسؤولني اإلداريني ،ما مل حيظر القانون
الوطين على هؤالء األشخاص أن يشغلوا املناصب املعنية على أساس أسباب مشروعة على النحو الذي
يفسره القانون اإلقليمي والدويل حلقوق اإلنسان.28
 -4ال جيوز أن يشترط القانون عقد اجتماعات فعلية.29

 27ملزيد من التفاصيل ،أنظر املبادئ العاملية بشأن األمن القومي واحلق يف املعلومات (مبادئ تشواين) ،املادة ( 01ه)؛ مبادئ وإرشادات بشأن
حقوق اإلنسان والشعوب يف سياق مكافحة اإلرهاب يف أفريقيا ،الباب .11
 28على سبيل املثال ،عندما يُحظر على األفراد الذين سبق إدانتهم بتهمة االحتيال أن يشغلوا مناصب إدارية مالية .جيوز أن يشترط القانون حتديد
املسؤولني اإلداريني.
 29ذلك ألن هذا شرط ال لزوم له وبالنظر إىل اإلمكانات اليت تتيحها تكنولوجيا االتصاالت.
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خامساً :التمويل
الحصول عىل التمويل
 .37جيب أن ينص القانون بوضوح على أن للجمعيات احلق يف التماس األموال وتلقيها واستخدامها حبرية وفقًا
ألهداف غري رحبية.
 -1تكون اجلمعيات حرة يف القيام جبمع التربعات من خالل وسائل خمتلفة ،مبا يف ذلك االخنراط يف األنشطة
االقتصادية املصممة لدعم أهداف املنظمة.
 -2للجمعيات حرية احلصول على املوارد على شكل أموال نقدية أو ممتلكات أو سلع أو خدمات أو
استثمارات أو أصول أخرى.
 .38ميكن للجمعيات التماس األموال وتلقيها من املصادر اخلاصة احمللية والدولة الوطنية والدول األجنبية واملنظمات
الدولية واجلهات املاحنة الدولية والكيانات اخلارجية األخرى .30ال جيوز للدول أن تشترط على اجلمعيات
احلصول على إذن قبل تلقي التمويل.
 .39ختضع اجلمعيات لنفس القوانني العامة اليت تنطبق على غسل األموال واالحتيال والفساد واالجتار غري املشروع،
وما شابه ذلك من جرائم كأفراد ومؤسسات رحبية.31
 .40ال جيوز توزيع الدخل املتولد كأرباح ألعضاء اجلمعيات غري الرحبية .مع ذلك ،فإنه ميكن للجمعيات استخدام
دخلها لتمويل املوظفني وتسديد النفقات املتعلقة بأنشطة اجلمعية وألغراض االستدامة.32

 30أنظر مقرر األمم املتحدة اخلاص املعين باحلق يف حرية التجمع السلمي وتكوين اجلمعيات ،تقرير إىل جملس حقوق اإلنسان التابع ألملم املتحدة
(متويل اجلمعيات وتنظيم التجمعات السلمية) ،وثيقة األمم املتحدة رقم  42( 93/32/CRH/Aأبريل 3102م) ،الفصل 02؛ منظمة األمن
والتعاون يف أوروبا ،املبادئ التوجيهية املتعلقة حبرية تكوين اجلمعيات (5102م) الفقرات  812و  .322على وجه اخلصوص ،فإنه ال ينبغي على
الدول أن حتظر التمويل على أساس أنه أجنيب فحسب ،وأن تشترط أن متر األموال من خالل كيان تديره الدولة قبل استالمه ،وتفرض متطلبات إبالغ
مفرطة متعلقة بالتمويل األجنيب ،وحتظر اجلمعيات املمولة من اخلارج أو األنشطة املشروعة أو التشهري أو نزع الشرعية عن اجلمعيات املمولة من اخلارج،
أو الشروع يف محالت استفزازية لتدقيق احلسابات ،أو فرض عقوبات جنائية أو غريها من العقوبات املفرطة على أساس تلقي التمويل األجنيب على هذا
النحو.
 31هذه املادة أساسية ،وتسلط الضوء على أنه ،كما هو احلال يف جماالت أخرى ،حيثما توجد خماوف تتعلق باجلرمية وبإنفاذ القانون ،فإنه سيتم تطبيق
القوانني وإجراءات اإلنفاذ املناسبة .غري أنه من األمهية مبكان معاجلة هذه املسائل يف السياق املناسب ،من خالل اتباع هنج قانونية للتطبيق العام ،وأن تلك
النظم القانونية بعينها ،املصممة بافتراض جترمي اجملتمع املدين واهلدف من تقييد عمله ،ليست جمتزأة .جيب أن تكون التدابري املتخذة لتحقيق هذه األهداف
منصوص عليها بوضوح يف القانون ،وضرورية ومتناسبة ،وأن تكون مستهدفة بعناية وأن تكون الوسائل األقل تدخ ً
ال لتحقيق هذه األهداف ،وجيب أن
ال تكون مرهقة بشكل مفرط ،وأن يتم تطبيقها حبيادية وال جيوز استخدامها كغطاء ألغراض غري مشروعة ،مثل منع متويل اجلمعيات اليت ال توافق عليها
السلطات .ال جيوز استهداف متويل منظمات حقوق اإلنسان على وجه اخلصوص مبوجب مثل هذه الذرائع.
 32مع ذلك ،فإن القواعد اليت متنع املرتبات املبالغ فيها ،اليت قد تكون وسيلة لتجاوز احلظر على االخنراط يف أنشطة رحبية ،تعترب معقولة.
املبادئ التوجيهيةبشأن حرية تكوين اجلمعيات والتجمع يف أفريقيا
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الدعم العمومي
 .41ينبغي على الدول أن توفر مزايا ضريبية ،وأن تقدم الدعم العمومي ،حيثما أمكن ،للجمعيات غري الرحبية.33

 .42يتعني على الدول اليت تقدم دعمًا عموميًا للجمعيات ،مبا يف ذلك على شكل مزايا ضريبية ،أن تكفل أن يتم
توزيع األموال واملزايا بطريقة حمايدة وغري متحزبة وشفافة ،على أساس معايري واضحة وموضوعية ،وأن ال يتم
استخدام منح األموال أو املزايا كوسيلة لتقويض استقاللية فضاء اجملتمع املدين.
 .43يتعني أن يعزز الدعم العمومي املساواة يف القدرة على مشاركة مجيع الفئات واألفراد يف اجملتمع من خالل تقدمي الدعم
للجمعيات العاملة مع وألجل اجملتمعات املهمشة واجملتمعات الضعيفة اجتماعيًا واجملتمعات املعرضة للتمييز.34
 .44يتعني على أي هيئة خمولة سلطة حتديد الدعم العمومي أن تؤدي وظائفها حبيادية ونزاهة ،وحيدد القانون بوضوح
اإلجراءات اليت تنظم عمليات تلك اهليئة.
 .45تكون مجيع أشكال الدعم العمومي شفافة متامًا.

 -1تشمل هذه الشفافية النشر الواضح للمعايري ذات الصلة وإجراءات اختاذ القرارات ،وقيمة األموال املمنوحة،
واملتلقني هلا ،واألسباب اليت مت على أساسها اختاذ قرارات التمويل.35
 -2جيوز فرض مقتضيات إضافية لتقدمي التقارير من أجل متكني االستخدام الفعال للتمويل من جانب الدولة
وتقدمي التقارير عنه .ال جيوز أن تكون هذه املقتضيات لتقدمي التقارير مرهقة بصورة مبالغ فيها فيما يتعلق
مبقدار التمويل املتاح ،وجيب أن تكون هي نفسها يف املنظمات اليت تتلقى كميات مماثلة من التمويل .جيب
أن يغطي الدعم املقدم التكاليف اإلضافية اليت تفرضها هذه املقتضيات.
 -3جيب أن تكون مستويات التمويل العمومي املتاحة منصوص عليها مسبقًا ،سوا ًء من حيث اجملموع أو من
حيث ما يتم تقدميه ملنظمات بعينها.

 .46جيوز للجمعيات اللجوء إىل احملاكم إلعادة النظر يف رفض التمويل إذا رأت أنه مت اختاذ القرار بصورة غري منصفة.

تقديم التقارير
 .47جيب أن يتم بناء مقتضيات تقدمي التقارير على أساس املشروعية املفترضة للجمعيات ونشاطاهتا ،وال جيوز أن
تتعارض مع اإلدارة الداخلية للجمعيات أو أنشطتها.
 .48حيثما يتم اشتراط تقدمي التقارير ،فإنه يتعني أن تكون مقتضيات تقدمي التقارير بسيطة وال جيوز أن تكون مرهقة
بصورة مبالغ فيها.36
 33ال يشمل الدعم العمومي الدعم املايل املباشر فحسب ،بل يشمل مجيع أشكال الدعم ،مبا يف ذلك الدعم املادي واملزايا العينية واإلعفاءات ،وغري
ذلك من أشكال الدعم غري املباشر.
 34تشمل هذه الفئات املنظمات املشاركة يف محاية حقوق اإلنسان ورسم السياسات والرصد والدعوة وتوفري اخلدمات االجتماعية ،وغريها من
األهداف واألنشطة.
 35ينبغي اختاذ خطوات على وجه اخلصوص لضمان إطالع مجيع املنظمات اليت حيتمل أن تكون مهتمة باملعايري ذات الصلة وعلى أية خطوات الزمة
لتصبح مؤهلة للحصول على هذا التمويل .ال ينبغي أن تكون أية خطوات الزمة لكي تصبح مؤهلة للحصول على هذا التمويل مرهقة بشكل مبالغ فيه
فيما يتصل مبقدار التمويل املتاح.
 36ال جيوز حتت أي ظرف من الظروف إخضاع اجلمعيات غري الرحبية ملقتضيات لتقدمي التقارير أكثر من الكيانات الرحبية.
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 -1جيب أن تكون مقتضيات إعداد التقارير موضحة بالكامل يف تشريع واحد ،وال جيوز اشتراط تقدمي التقارير
إال إىل هيئة حكومية واحدة.37
 -2ال جيوز االشتراط على أن تتضمن أي مقتضيات لتقدمي التقارير تفاصيل شاملة ،بل جيب أن هتدف بدالً من
ذلك إىل ضمان سالمة اإلجراءات املالية.38
 -3جيب احترام احلق يف سرية واحلق يف خصوصية اجلمعيات وأعضائها وأولئك الذين يعملون بالنيابة عنهم
خالل عملية إعداد التقارير.
 -4جيب أن تكون مقتضيات تقدمي التقارير متناسبة مع حجم ونطاق املنظمة ،وجيب تسهيلها إىل أقصى حد
ممكن ،يف مجلة أمور ،من خالل توفري النماذج وأدوات تكنولوجيا املعلومات وغريها من التدابري.
 -5ال جيوز استخدام مقتضيات تقدمي التقارير كوسيلة للحد من اجلمعيات أو استهدافها ،مبا يف ذلك ،يف مجلة
أمور ،من خالل استخدام املعلومات الواردة فيها إلدانة اجلمعيات علنًا أو مبحاولة معاقبة اجلمعيات أو
جمازاهتا جملرد تغيري أنشطتها فيما يتصل باألهداف اليت حددهتا أصالً.
 .49ال جيوز حتت أي ظرف من الظروف أن يشكل تدقيق حسابات مجعية غري رحبية عبئًا أكرب من تدقيق حسابات
مجعية رحبية ذات وسائل مماثلة ،كما ال جيوز إجراء تدقيق للحسابات بغرض مضايقة أي مجعية .ال جيوز أن
تشكل مقتضيات تقدمي التقارير وال تدقيق احلسابات عبئًا بغرض تقليص األنشطة اجلوهرية ألي مجعية غري
رحبية إىل حد كبري.

سادساً :االتحادات والتعاون
 .50للجمعيات حرية إنشاء احتادات وطنية ذات صفة قانونية من خالل إجراءات تعادل إىل حد كبري تلك اليت يتم
من خالهلا إنشاء اجلمعيات ،كما أن للجمعيات حرية إنشاء احتادات وطنية غري رمسية (حبكم األمر الواقع).
 .51ميكن للجمعيات واالحتادات الوطنية االنضمام إىل االحتادات الدولية ،وميكن لالحتادات الدولية احلصول على
الصفة القانونية يف بلدان معينة من خالل إجراءات تعادل إىل حد كبري تلك اليت ميكن للجمعيات الدولية من
خالهلا احلصول على هذه الصفة.
 .52يتعني على اجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين أن تتخذ حبرية قرار تشكيل أو عدم تشكيل احتادات .ال جيوز للدولة
أن تضع نصًا يف القانون بشأن وجود احتادات أو مجعيات إقليمية أو وطنية بعينها أو حصرية.39
 .53ال جيوز أن ينص القانون على العضوية اإللزامية للدولة يف احتادات معينة.40

 .54متتنع الدول واملسؤولني عن التدخل يف احليز احمللي والدويل للمجتمع املدين من خالل إنشاء أو تشغيل أو توفري
الدعم السري ملنظمات اجملتمع املدين غري املستقلة.

37
38
39
40

تكون هذه اهليئة مسؤولة عن توزيع املعلومات على السلطات املعنية األخرى ،حسب االقتضاء.
مبا يف ذلك ،على سبيل املثال ،من خالل طلب وصف أساسي ملشاريع وأنشطة اجلمعيات حسب الضرورة ملراعاة استخدام األموال.
أنظر منظمة احلريات املدنية (فيما يتعلق بنقابة احملامني النيجريية) ضد نيجرييا ،بالغ رقم 5991( 39/101م) ،الفقرات .61 – 41
أنظر منظمة احلريات املدنية (فيما يتعلق بنقابة احملامني النيجريية) ضد نيجرييا ،بالغ رقم 5991( 39/101م) ،الفقرات .61 – 41
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سابعاً :العقوبات وسبل االنتصاف
 .55ال جيوز للدول أن تفرض عقوبات جنائية يف سياق القوانني اليت تنظم اجلمعيات غري الرحبية .41جيب أن يتم
حتديد مجيع العقوبات اجلنائية يف قانون العقوبات وليس يف مكان آخر .ال جيوز إخضاع اجملتمع املدين ألحكام
القانون اجلنائي اليت ختتلف عن األحكام الواردة يف قانون العقوبات املعمول هبا عمومًا.42
 .56ال جيوز تطبيق العقوبات إال يف ظروف ضيقة ومقررة قانونًا ،وجيب أن تكون متناسبة متامًا مع خطورة سوء
السلوك املعين ،وال جيوز تطبيقها إال من قبل حمكمة حمايدة ومستقلة ومنشأة بصورة منتظمة ،بعد إجراءات
كاملة للمحاكمة واالستئناف.
 .57ال جيوز إلصاق مسؤولية اجلمعيات على األفراد أو العكس ،43وال جيوز اعتبار اجلرائم اليت يرتكبها أعضاء
معينون يف اجلمعيات كأساس ملعاقبة اجلمعية نفسها ،عندما ال يتم توظيف اهليكل الرمسي الختاذ القرار يف
اجلمعية ملتابعة تلك اجلرائم .باملثل ،فإنه ال جيوز إلصاق اجلرائم اليت ترتكبها مجعية ما ،على سبيل املثال من
خالل قرارات موظفيها املسؤولني ،على أعضاء اجلمعية الذين مل يكونوا مشتركني يف اجلرائم حمل النظر.
 .58ال جيوز أن تقوم الدولة بوقف مجعية ما عن العمل أو حلها إال عندما يكون هناك انتهاك خطري للقانون الوطين،
امتثاالً للقانون اإلقليمي والدويل حلقوق اإلنسان وكمالذ أخري .44ال جيوز الوقف عن العمل إال بعد صدور أمر
من احملكمة ،وال جيوز احلل إال بعد إجراء قضائي كامل واستنفاد مجيع آليات االستئناف املتاحة .يتم نشر هذه
األحكام بصورة علنية وجيب أم يتم حتديدها استنادًا إىل معايري قانونية واضحة وفقًا لقانون حقوق اإلنسان
اإلقليمي والدويل.
 .59ال جيوز أن تكون العقوبات غري متناسبة أو هتدف إىل السيطرة على اجلمعيات أو تقييدها دون أسس قوية.
 -1ال جيوز يف أي حال من األحوال إخضاع اجلمعيات للعقوبات على أساس أن أنشطتها خترق لوائحها
الداخلية ،عندما تكون األنشطة املعنية مشروعة.

 -2جيب جتنب العقوبات املالية إىل أقصى حد ممكن .يف احلاالت اليت تتقاعس فيها اجلمعيات عن الوفاء بشرط
معني وضعته الدولة ،يكون االنتصاف متوافقًا مع ذلك الشرط .قبل فرض العقوبات ،يتم إصدار إنذار
ومدة زمنية معقولة يتعني خالهلا االمتثال للوائح املعنية املنصوص عليها ،حيثما تسمح الظروف بذلك.
 .60يترتب على بدء االستئنافات القانونية تعليق تنفيذ العقوبات إىل حني استنفاد إجراءات االستئناف.45

 .61يكون عبء اإلثبات املتعلق بالعقوبات املفروضة على اجلمعيات دائمًا على عاتق الدولة.

 .62حيثما يتم انتهاك احلق يف تكوين اجلمعيات ،يكون للجمعية وأعضائها احلق يف الوصول املناسب إىل سبل االنتصاف.

 41بشأن مسألة التطبيق غري املالئم للتدابري اجلنائية على اجلمعيات ،أنظر مجعية مالوي األفريقية وآخرون ضد موريتانيا ،بالغات رقم  19/45و
 19/16و  39/89و  79 / 691-461و 0002( 89/012م) ،الفقرات .701 – 601
 42املتعلقة ،على سبيل املثال ،باالحتيال واالختالس واجلرائم املماثلة.
 43أنظر القلم الدويل وآخرون (بالنيابة عن كني سارو-ويوا) ضد نيجرييا ،بالغات رقم  49/731و  49/931و  69/451و
 ،)8991( 79/161الفقرة .801
 44ال يتحقق املستوى املطلوب من اخلطورة إال يف احلاالت اليت تنطوي على السعي إىل حتقيق أغراض غري مشروعة ،على سبيل املقال ،عندما
تستهدف اجلمعية املعنية ،على نطاق واسع ،ترهيب أفراد اجملتمع عمومًا ،مث ً
ال على أساس موقف ذو دوافع عنصرية.
 45مع ذلك ،وعند االقتضاء ،فإنه جيوز تطبيق األوامر القضائية.
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 -1باإلضافة إىل إعادة االعتبار الذي يعاجل األضرار احملددة اليت حلقت هبا ،حيق للجمعيات احلصول على
تعويض عن أي ومجيع األضرار اليت ميكن أن تكون نقد حدثت.
 -2يف احلاالت اليت تلجأ فيها السلطات إىل فرض عقوبات ال مربر هلا أو تلجأ إىل تطبيق عقوبات هبدف
مضايقة مجعيات معينة ،يتحمل أولئك املسؤولني عن مباشرة القضايا املعنية مسؤولية انتهاك احلق يف حرية
تكوين اجلمعيات.
 -3يستدعي احلق يف االنتصاف أيضًا تدابري أخرى ،مثل الرضا وضمانات عدم التكرار ،حسب
وعند االقتضاء.
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الباب الثاين :حرية التجمع
أوالً :اإلطار القانوين
.63
.64
.65
.66

.67
.68
.69
.70

احلق يف حرية التجمع مكفول مبوجب املادة  11من امليثاق األفريقي واملادة  8من
امليثاق األفريقي حلقوق ورفاهية الطفل.
احلق يف حرية التجمع مكفول أيضًا مبوجب املادة  )1( 02من اإلعالن العاملي
حلقوق اإلنسان واملادة  12من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
واملادة  51من االتفاقية الدولية حلقوق الطفل.
تكفل الدساتري الوطنية احلق يف حرية التجمع ،الذي ينبغي فهمه مبعناه الواسع مبا
يتوافق مع القانون اإلقليمي والدويل حلقوق اإلنسان.46
عندما تقوم الدول بسن قوانني بشأن حرية التجمع ،فإنه يتعني أن هتدف تلك
القوانني أساسًا إىل تيسري التمتع باحلق .47جيب صياغة وتعديل التشريعات
واللوائح اخلاصة بالتجمعات على أساس عمليات واسعة وشاملة تتضمن احلوار
والتشاور اهلادف مع اجملتمع املدين.
ينطبق احلق يف حرية التجمع على مجيع األفراد واجلماعات والشعوب واجلمعيات
غري املسجلة واملسجلة وغريها.48
لكل شخص احلق يف التجمع حبرية مع اآلخرين ،وال جيوز إجبار أحد على
املشاركة يف أي جتمع.
49
ينطبق احلق يف حرية التجمع على االجتماعات املتعلقة باملمتلكات اخلاصة والعامة .
ميتد احلق يف حرية التجمع إىل التجمع السلمي .ينبغي اعتبار التجمع سلميًا إذا
أعرب منظموه عن نوايا سلمية ،وإذا كان سلوك املشاركني يف التجمع سلميًا
بشكل عام.

 -1يُفسر لفظ «سلمي» على أنه يشمل السلوك الذي يؤدي إىل انزعاج أو استياء وكذلك السلوك الذي يعيق
أو يعرقل أو مينع أنشطة أطراف ثالثة بشكل مؤقت.
 -2أعمال العنف املتفرقة ال جتعل التجمع ككل غري سلمي.
 46حيثما ينص الدستور على أن جوهر احلق جيب أن حيدده القانون ،فإنه ينبغي أن ال يُفسر ذلك بأي حال من األحوال على أنه جييز التقييد غري
املعقول للحق.
 47جيب على الدول أيضًا أن تكفل محاية حقوق اآلخرين ،على النحو املفصل أدناه .طبقًا للمادة  11من امليثاق األفريقي ،فإن ممارسة احلق يف
حرية التجمع «ال ختضع إال للقيود الضرورية اليت حيددها القانون ،خاصة ما تعلق منها مبصلحة األمن القومي وسالمة وصحة وأخالق اآلخرين أو حقوق
األشخاص وحرياهتم» .يف حني أن القوانني املتعلقة بالتجمع سوف توازن بالضرورة بني املصاحل املختلفة ذات الصلة ،فإن الغرض األساسي من القانون
ينبغي أن يتمثل يف متكني ممارسة احلق –ة وليس تقييده – كما هو مألوف يف املمارسة العملية .تنظيم حرية التجمع يف املقام األول من خالل قانون
العقوبات يضر بشكل خاص بالتمتع باحلق ،وهو انتهاك واضح.
 48يشمل ولكن ال يقتصر على األطفال واألشخاص عدميي اجلنسية والالجئني والرعايا األجانب وطاليب اللجوء واملهاجرين والزوار املؤقتني ،وفقًا
للقانون اإلقليمي والدويل حلقوق اإلنسان.
 49حيثما يكون املكان العام حمدودا أو حيثما تكون األماكن العامة تتبع القطاع اخلاص (كما هو احلال مث ً
ال يف حالة مركز التسوق) ،فإنه ينبغي النظر
يف إتاحة أماكن مناسبة وفعالة للتجمعات العامة لتحديد ما إذا كان ميكن فهم احلق يف التجمع على أنه جييز التجمع يف مثل هذه األماكن.
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ثانياً :نظام اإلخطار
 .71املشاركة يف التجمعات وتنظيمها حق وليس امتيازًا ،وبالتايل فإن ممارستها ال تتطلب ترخيصًا من الدولة .جيوز
تطبيق نظام لإلخطار املسبق لتمكني الدول من تيسري ممارسة هذا احلق واختاذ التدابري الالزمة حلماية السالمة
العامة وحقوق املواطنني اآلخرين.50
 -1يقتضي نظام اإلخطار أن يكون االفتراض دائمًا مؤيدًا لعقد التجمعات ،وأنه ال جيوز فرض جزاءات على
التجمعات تلقائيًا عن طريق التفريق أو العقوبة ،بسبب عدم اإلخطار ،رهنًا باألحكام املبينة مبزيد من
التفصيل أدناه.
 -2عدم اإلخطار ال جيوز فهمه بطريقة تؤدي إىل اعتبار التجمع غري قانوين.
 .72جيب أن تكون إجراءات اإلخطار غري مرهقة.

 -1ال جيوز أن ينص نظام اإلخطار على أنه يتعني تقدمي اإلخطارات سلفًا قبل وقت طويل؛ وبدالً من ذلك،
تكون أي فترة إشعار قصرية قدر اإلمكان .جيوز التماس اإلخطار قبل وقت كاف إلتاحة الفرصة لتبادل
اآلراء بشأن أية ظروف حمتملة ولغرض متكني السلطات املعنية من االستعداد.51
 -2ميكن أن يتضمن اإلجراء البسيط املناسب ملء منوذج واضح ومقتضب ،متاح وميكن تقدميه على اإلنترنت
ويف أماكن أخرى ،يشتمل على طلب معلومات عن تاريخ ووقت ومكان و  /أو خط سري التجمع ،واسم
وعنوان املنظم الرئيسي (املنظمني الرئيسيني) وتفاصيل االتصال به  /هبم.
 -3جيب أن تتسم اإلجراءات باملرونة يف حاالت اإلخطار املتأخر أو تقدمي معلومات غري مكتملة ،بغية تيسري
تنظيم التجمعات.
 -4يكون اإلخطار جمانيًا دون مقابل.

 .73يتم اعتبار عدم الرد من جانب السلطات إقرارًا بأنه ميكن للتجمع أن ينطلق وفقًا للمسارات املقترحة.

 .74يف حال استالم السلطات إخطارًا من جمموعات متعددة هتدف إىل عقد جتمعات يف نفس املكان يف نفس
الوقت ،فإنه جيب بذل جهود لتيسري عقد جتمعات متعددة متزامنة .حيثما يكون ذلك مستحيالً ،فإنه جيب
إجياد وسيلة حمايدة ومعقولة لتخصيص املكان.52

 50أنظر أيضًا املفتش العام للشرطة ضد كل حزب شعوب نيجرييا وآخرين ،حمكمة االستئناف يف نيجرييا (7002م) ،الفقرات ،32 ،61
52؛ احلزب الوطين اجلديد ضد املفتش العام للشرطة ،احملكمة العليا يف غانا (0002م) ،الفقرات 55 – 45 ،84 ،93 – 83 ،62؛ منظمة
العفو الدولية وآخرون ضد السودان ،بالغات رقم  09/84و  19/05و  19/25و 9991( 39/98م) ،الفقرات ( 28 – 18تالحظ
اللجنة هنا أيضًا أن احلق يف حرية التجمع مستمد عمليًا من احلق يف تكوين اجلمعيات؛ ومن الواضح أن العكس هو احلال كذلك).
 51على وجه اخلصوص ،ال جيوز أن تكون فترة اإلشعار أكثر من  5أيام؛ ومن الناحية املثالية 84 ،ساعة.
 52وفقًا ألولوية الطلب األول الذي مت استالمه هو األسلوب املناسب يف مثل هذه احلاالت ،ما مل يقدم مثل هذا الطلب بنية واضحة ملنع تنظيم
التجمع الالحق بالشكل املطلوب من قبل منظميه.
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.75

ال يلزم تقدمي أي إخطار ألغراض التجمعات احملدودة أو التجمعات اليت من غري
املرجح أن تؤدي إىل حدوث اضطرابات أو التجمعات العفوية .تشمل التجمعات
العفوية التجمعات اليت حتدث كردود أفعال فورية حيال األحداث ،والتجمعات
املخطط هلا اليت حتدث بالضرورة يف غضون مهلة زمنية أكثر صرامة من تلك
املطلوبة لإلخطار.53

 .76ينبغي تعيني سلطة واحدة باعتبارها اجلهة املسؤولة عن استالم اإلخطارات ،54وتكون السلطة املعينة حمايدة .عند
استالم اإلخطارات ،تكون السلطة املعنية مسؤولة عن التواصل مع اجلهات األخرى ذات الصلة.
 .77جيب أن تضم السلطة املعنية عضوية متثيلية واسعة للتنوع يف اجملتمع ،وتقوم باختاذ اإلجراءات ذات الصلة ،مبا يف
ذلك إجراءات اختاذ القرار ،وأن تكون واضحة وشفافة ومتاحة قدر اإلمكان ،55وأن يتوفر هلا إجراء ما لتلقي
املعلومات من األفراد الذين يعتقدون أن حقوقهم ستتأثر سلبًا بتجمعات معينة.
 .78جيب تدريب مجيع السلطات املعنية بإدارة التجمعات تدريبًا كافيًا يف جمال قانون حقوق اإلنسان وأن تدرك أن
مهمتها األساسية هي تيسري التجمعات السلمية.

 .79ينبغي أن ختضع عمليات السلطة املعنية للرقابة والرصد من جانب سلطة مستقلة تتمتع بوالية تعزيز احلقوق ،مثل
أمني مظامل أو مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان.

ثالثاً :نطاق القيود
حرية التعبري
 .80على الدول أن حتترم بصورة تامة يف القانون ويف املمارسة احلق يف حرية التعبري من خالل التجمع ،56وال جيوز
للدول أن متيز بني التجمعات على أساس التعبري املعين.
.81

التعبري املستهدف يف التجمعات ومن خالل التجمعات حممي مبوجب احلق يف حرية
التعبري ،ويشمل التعبري الذي ميكن أن يؤدي إىل استياء أو يكون استفزازيًا.57
يُحظر خطاب الكراهية والتحريض على العنف وال حيظيان باحلماية.58

 53يتم تربير التجمعات العفوية املخططة يف الظروف اليت يكون فيها الرد الفوري على حدث راهن مربرًا لتحقيق هدف التجمع املعين .حىت يف إطار
محلة طويلة األمد ،فإنه ميكن أن تكون هناك أحداث معينة تتطلب تنظيم جتمعات عفوية من هذا النوع .يف حالة وجود درجة معينة من التخطيط ،فإنه
قد يُطلب من منظمي هذه التجمعات القيام بإخطار السلطات بأسرع وقت ممكن ،وذلك للسماح للسلطات بالوفاء بالتزاماهتا اإلجيابية على حنو أفضل.
 54جيب إبالغ اجلمهور بوضوح باهليئة املعنية.
 55تكون اإلجراءات متاحة كتابة .جيب تقدمي املساعدة عند الضرورة ملساعدة منظمي التجمع يف عملية اإلخطار .جيب أن تكون القرارات ،مبا
يف ذلك االعتراف باجلمعيات دون شروط ،متاحة للجمهور على أساس مستمر .أيضًا ،فإنه جيب إعداد تقرير سنوي يتضمن قرارات وإحصاءات عن
اإلخطارات املستلمة وكذلك الشروط املفروضة.
 56أنظر ،على سبيل املثال ،املبادرة املصرية للحقوق الشخصية وانتر رايتس ضد مصر ،بالغ رقم 1102( 60/323م) ،الفقرات – 932
.652
 57أنظر القلم الدويل وآخرين (بالنيابة عن كني سارو  -ويرا) ضد نيجرييا ،بالغات رقم  49/731و  49/931و  69/451و
 ،)8991( 79/161الفقرة .011
 58ملزيد من معايري خطاب الكراهية يف القانون الدويل ،أنظر مكتب املفوضة السامية حلقوق اإلنسان ،خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إىل
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 .82حيظى اخلطاب الذي يتناول املسائل ذات االهتمام العام أو املصلحة العامة أو الشؤون السياسية أو السياساتية،
مبا يف ذلك انتقاد الدولة أو مسؤويل الدولة ،ومن ضمن ذلك ما يتم ممارسته يف سياق التجمع ،بأقصى قدر من
احلماية مبوجب احلق يف حرية التعبري.59
 .83ال جيوز للدولة أن متارس التمييز ضد التجمعات استنادًا إىل أسباب أخرى غري مشروعة ،مبا يف ذلك نزع اجلنس
أو العرق أو اللون أو األصل اإلثين أو االجتماعي أو اخلصائص اجلينية أو اللغة أو الدين أو املعتقد أو الرأي
السياسي أو أي رأي آخر أو االنتماء إىل أقلية قومية ،أو وضعية اهلجرة ،أو امللكية ،أو الوضع االجتماعي -
االقتصادي ،أو املولد ،أو اإلعاقة ،أو السن ،أو امليول اجلنسية ،أو اهلوية اجلنسانية.60
 .84احلق يف حرية التعبري يف سياق التجمعات حيمي الطريقة اليت يتم هبا تنظيم التجمعات إضافة إىل األدوات
املستخدمة ،مبا يف ذلك األعالم واألقنعة والرموز والالفتات وامللصقات وغريها من األشياء فض ً
ال عن حمتواها .
جيوز فرض قيود على هذه الرموز عندما ترتبط بصورة جوهرية وحصرية بأفعال خطاب الكراهية.
61

 .85يتم نشر تقارير عن أعمال التجمعات حبرية 62وحيادية ودون متييز يف وسائط اإلعالم يف أي بلد .ينبغي على
السلطات أن تقر وحتترم حق مراقيب التجمع يف رصد الطريقة اليت تتم هبا مراقبة التجمع.

الحظر الشامل
 .86ال جيوز التطبيق الشامل للقيود ،مبا يف ذلك حظر التجمعات يف أوقات معينة من اليوم أو يف أماكن معينة ،إال
كمالذ أخري ،عندما يتوافق احلظر املعين مع مبدأ التناسب .63يتم التعامل مع عقد التجمعات يف األماكن العامة
القريبة من املناطق السكنية ،فض ً
ال عن عقد التجمعات ليالً ،على أساس كل حالة على حدة بدالً من حظرها
على هذا األساس.64
 .87ال جيوز للدول فرض أي قيود خارجية تقيد بشكل غري معقول احلق يف حرية التجمع السلمي ،مثل القيود غري
املعقولة على حرية التنقل ،65مبا يف ذلك التنقل عرب احلدود الوطنية.

الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية اليت تشكل حتريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف (2102م) .ميكن التعامل بشكل مناسب مع خطاب
الكراهية من قبل أفراد معينني ،حيث ال يوجد خطر وشيك بالعنف ،أو بإبعاد الشخص املعين ،حيثما كان ذلك ممكنًا وضروريًا ،وبتوجيه اهتامات
ضدهم بعد الفعالية.
 59أنظر كينيث جود ضد بوتسوانا ،بالغ رقم 0102( 313م) ،الفقرة 891؛ إعالن املبادئ بشأن حرية التعبري يف أفريقيا ،املادة الثانية
عشرة؛ كونات ضد بوركينا فاسو ،.R.P.H .tC .fA ،استئناف رقم  5( 3102/400ديسمرب 4102م)؛ منظمة األمن والتعاون يف أوروبا،
اإلعالنات املشتركة ملمثلي اهليئات احلكومية الدولية حلماية حرية اإلعالم والتعبري (3102م).
 60ينطبق حق األطفال يف تنظيم التجمعات مع إيالء االعتبار الواجب لقدراهتم املتطورة ،ويُحظر األثر التمييزي إىل جانب التمييز املباشر.
 61يف حني أن األقنعة حممية عمومًا ،فإنه ميكن اعتبار ارتداء قناع ألغراض االخنراط يف سلوك معترف به على أنه غري قانوين مبوجب املعايري الدولية
حلقوق اإلنسان عام ً
ال مشددًا.
 62فيما يتعلق بذلك ،أنظر :املبادرة املصرية للحقوق الشخصية وانتر رايتس ضد مصر ،بالغ رقم 1102( 60/323م) ،الفقرات – 932
.652
 63أنظر فيما يتعلق هبذه املسألة ،مجعية مالوي للقانون وآخرون ضد الرئيس وآخرون ،احملكمة العليا يف مالوي (2002م) ،الفقرة .03
 64ال جيوز يف أي حال من األحوال أن تؤدي معاجلة هذه احلاالت على أساس كل حالة على حدة إىل متييز غري عادل بني التجمعات ،على سبيل
املثال ،على أساس أغراضها.
 65بشأهنا انظر مكاتب غازي سليمان القانون ضد السودان ،بالغ رقم 3002( 99/822م).
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التناسب
 .88جيب أن تكون أي قيود مفروضة وفقًا ملبدأ املشروعية ،وهلا هدف عام مشروع ،وأن تكون وسيلة ضرورية
ومتناسبة لتحقيق ذلك اهلدف يف جمتمع دميقراطي ،ألن هذه املبادئ مفهومة يف ضوء القانون اإلقليمي والدويل
حلقوق اإلنسان .66ال جيوز أن يسمح القانون بتقييد التجمعات بناءًا على أسس فضفاضة أو غامضة.
 .89جيب االعتراف بالتجمع كحق ،واالعتراف مبمارسته بوصفه ال يقل قيمة عن االستخدامات األخرى لألماكن
العامة ،مبا يف ذلك النشاط التجاري والتدفق احلر حلركة املرور.
 .90جيوز عقد التجمعات يف أي مكان عام .67جيب أن يراعي التخطيط احلضري ضرورة ضمان احلق يف حرية
التجمع ،وال جيوز بناء العوائق املصممة ملنع ممارسة احلق على حنو فعال ،مبا يف ذلك يف املواقع ذات األمهية
الرمزية .يف الغالب ،فإن تنظيم التجمع سوف يعيق أو يعرقل أو مينع أنشطة أطراف ثالثة بشكل مؤقت ،وقد
يكون له عواقب اقتصادية؛ وال جيوز تفريق أو منع التجمع على هذا األساس.
 .91يتعني دائمًا تقييم العنصر الزمين للتجمعات فيما يتعلق باحلاجة إىل ضمان احلق يف حرية التجمع واملصاعب
املفروضة فعليًا على اآلخرين .حقيقة أن التجمعات تعرّف بأهنا «مؤقتة» ال تعين أهنا قد تقتصر على أي أطر
زمنية معينة.68

الشـــروط
 .92يتم إبالغ أيًا من الشروط املنصوص عليها على وجه السرعة كتابة إىل منظمي الفعالية ،مع شرح لألساس
املنطقي للشروط.
 -1جيب أن ينص القانون على إجراء واضح ميكن من خالله ،قبل فرض هذه الشروط ،أن تصل السلطات إىل
منظمي التجمع بشواغلها بطريقة ما حبيث تيسر تبادل املعلومات وإنتاج مقاربة إجيابية متبادلة ومتفق عليها.
ال جيوز إجبار املنظمني أو إكراههم خالل هذه العملية .حيثما يسمح الوقت ،يكون إجراء املراجعة اإلدارية
متاحًا يف حاالت التنازع.
 -2جيب إتاحة اللجوء الفوري ملنظمي التجمع إىل حمكمة مستقلة للطعن يف قرار السلطات يف حال رغبوا يف ذلك.69
 .93جيب أن تسعى السلطات دائمًا إىل تيسري التجمعات يف املوقع املفضل للمنظمني يف التاريخ والوقت املفضلني هلم.

 -1عند فرض قيود على املوقع أو الوقت أو التاريخ ،جيب على السلطات أن تقترح وقتًا بدي ً
ال مناسبًا ،ويكون
التجمع قادرًا يف سياقه على نقل الرسالة اليت يسعى إىل إبالغها بشكل فعال إىل أولئك املوجهة إليهم.

 66على وجه اخلصوص ،تنص املادة  11من امليثاق األفريقي على أن ممارسة احلق يف حرية التجمع «ال ختضع إال للقيود الضرورية اليت حيددها
القانون ،خاصة ما تعلق منها مبصلحة األمن القومي وسالمة وصحة وأخالق اآلخرين أو حقوق األشخاص وحرياهتم».
 67مبا يف ذلك احلدائق والساحات العامة والشوارع أو ممرات املشاة من أي حجم واملخصصة ألي شكل من أشكال العبور ،واملباين اململوكة للقطاع
العام مبا يف ذلك القاعات واملالعب واجلامعات.
 68على سبيل املثال ،جيب عدم حظر إقامة خميمات لالحتجاج أو غريها من املنشآت غري الدائمة.
 69أنظر ،على سبيل املثال ،احلزب الوطين اجلديد ضد املفتش العام للشرطة ،احملكمة العليا يف غانا (0002م) ،الفقرات  83و .84
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 -2عند فرض القيود ،فإنه جيب على السلطات تسهيل قدرة التجمع على أن يتم على مرأى ومسمع اجلمهور
الذي يستهدفه.70
 -3من شأن املنشآت األمنية املادية حول املواقع اهلامة من الناحية السياسية والرمزية أن تنتهك احلق يف حرية
التجمع يف هذا السياق حيث يتم ترجيح املكاسب األمنية من خالل املدى الذي حتول احلواجز مبوجبه دون
تنظيم التجمعات يف مواقع مناسبة.
 .94جيب أن تكون أية شروط يتم فرضها ذات صلة وثيقة بالشواغل اخلاصة اليت أثريت ،وأن تكون مصممة يف
حدود ضيقة.
 -1ال جيوز فرض الشروط إال عندما تعزز مصلحة جوهرية ال ميكن حتقيقها يف ظل غياب القيود.
 -2يُحظر التطبيق الروتيين للشروط ،دون تقييم غري حمدد للتناسب .يتطلب تطبيق الشروط تقييمًا موضوعيًا
ومفص ً
ال للشروط حمل النظر.
 -3جيب أن تكون األسباب اليت يتم إيرادها لفرض الشروط ذات صلة وكافية ومقنعة وموجبة ،وتستند إىل
تقييم معقول للوقائع ذات الصلة مبا يف ذلك تقييم املخاطر.71
 -4حقيقة أنه جيوز فرض الشروط كمالذ أخري خالل فعالية ما من شأهنا أن حتد من مدى فرض الشروط قبل
التجمعات يف استجابة مزعومة للحاالت املستقبلية الطارئة.
 -5جيوز فرض شروط حلماية حقوق اآلخرين وحرياهتم.72
 .95ال جيوز استخدام احلظر إال كمالذ أخري حيث ال ميكن ألي استجابة أخرى أقل تدخ ً
ال أن حتقق اهلدف املشروع
املنشود.
 -1يتعني على السلطات أن تقوم على وجه السرعة بإبالغ قرار حظر جتمع ما ملنظمي التجمع ،مع بيان واضح
للمسوغ القانوين لقرارها.
 -2جيب إتاحة اللجوء الفوري إىل حمكمة مستقلة لتحديد أي نزاع من جديد بشأن مثل هذه املسألة بني
املنظمني والدولة.
 .96يقع العبء على عاتق السلطات طوال العملية لتربير وإثبات صحة أية قيود مفروضة.

 70من شأن سياسة نقل التجمعات إىل مواقع بعيدة عن مجهورها املقصود أن تنتهك هذا الشرط.
 71يف هذا السياق ال ميكن أن تكون الشكوك أو االفتراضات كافية.
 72على سبيل املثال ،قد يكون من احملتمل أن تكون مسرية ليلية كبرية وصاخبة يف حي سكين حمدودة ،مبا يف ذلك من خالل فرض قيود على معدات
تكبري الصوت واإلضاءة واملؤثرات البصرية.
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رابعاً :الحامية
 .97تكفل الدول محاية مجيع التجمعات ،العامة واخلاصة ،من التدخل واملضايقات والترهيب واالعتداءات من جانب
أطراف ثالثة وجهات غري حكومية.
 -1جيب على السلطات أن تويل عناية خاصة لضمان أن اجملتمعات املهمشة واجملتمعات املعرضة للتمييز ميكنها
التجمع والتعبري عن مهومها دون تدخل أو مضايقة أو ترهيب أو اعتداءات.
 -2يف احلاالت اليت هتدف فيها أطراف ثالثة إىل التدخل يف أو مضايقة أو ترهيب أو االعتداء على أي جتمع
سلمي ،فإنه ال جيوز أن يتمثل رد السلطات يف حظر أو تفريق التجمع السلمي ،بل اختاذ تدابري حلماية
التجمع والسماح له باملضي قدمًا.
 .98تكفل السلطات محاية وحقوق املارة وغريهم من املواطنني.

 -1تتحمل الدولة بالكامل تكاليف تدابري األمن والسالمة وال جيوز فرض رسوم مالية على منظمي
االحتجاجات واملشاركني فيها.

 .99لألفراد احلق يف التجمع كتظاهرات مضادة ،وبالتايل فإنه ال جيوز حظر االحتجاجات املتزامنة والتظاهرات
املضادة .بدالً من ذلك ،فإنه جيب أن تضمن سلطات السالمة العامة أنه جيوز أن متضي مجيع التظاهرات بشكل
سلمي.
 -1على السلطات أن حتمي التظاهرات املضادة املتزامنة وكذلك التظاهرات األصلية ،عندما تكون كلها
سلمية .جيب على السلطات أن تعمل على تيسري قدرة هذه التجمعات على أن حتدث على مرأى ومسمع
بعضها البعض.
 -2ال جيوز السماح للتظاهرات املضادة بانتهاك احلق يف حرية التجمع للطرف األول وال العكس.73
 .100تتم محاية التجمعات وفقًا للمبادئ التوجيهية للجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب املتعلقة حبماية التجمعات
من قبل موظفي إنفاذ القانون يف أفريقيا.

خامساً :العقوبات وسبل االنتصاف
 .101ال جيوز للدول أن تفرض عقوبات جنائية يف سياق القوانني املنظمة للتجمعات .جيب حتديد مجيع العقوبات
اجلنائية يف قانون العقوبات وليس يف مكان آخر .ال جيوز إخضاع اجلمعيات ألحكام القانون اجلنائي اليت
ختتلف عن األحكام الواردة يف قانون العقوبات املعمول هبا عمومًا.
 .102ال جيوز تطبيق العقوبات إال يف ظروف ضيقة ومقررة قانونًا ،وجيب أن تكون متناسبة متامًا مع خطورة سوء
السلوك املعين ،وال جيوز تطبيقها إال من قبل حمكمة حمايدة ومستقلة ومنشأة بصورة منتظمة ،بعد إجراءات
كاملة للمحاكمة واالستئناف.
 .103تكون املسؤولية شخصية ،وال جيوز إخضاع املنظمني أو املشاركني يف جتمع عام لعقوبات من أي نوع على
 73هذا يعين أنه ال جيب السماح هلذه التظاهرات بأن تعطل بطريقة مباشرة أنشطة التظاهرات األخرى.
28

|

املبادئ التوجيهيةبشأن حرية تكوين اجلمعيات والتجمع يف أفريقيا

أساس أفعال يرتكبها آخرون.74
 .104ال جيوز فرض مسؤوليات أو التزامات مبالغ فيها على منظمي التجمع.

 -1ال جيوز إخضاع املنظمني للعقوبات أو التفريق جملرد أهنم مل يقدموا إخطارًا .
75

 -2ال جيوز حتميل املنظمني املسؤولية عن التكاليف العامة للتجمعات.76
 -3ال جيوز إخضاع املنظمني لعقوبات مالية إال إذا توفرت الشروط األربعة التالية :عدم تقدميهم لإلخطار77؛
هناك ضرر ناجم عن التجمع78؛ أن الضرر كان متوقعًا بشكل معقول؛ وعدم اختاذهم خلطوات معقولة يف
حدود سلطتهم ملنع الفعل أو اإلمهال حمل النظر.
 .105ال جيوز معاقبة منظمي التجمع على أساس أفعال يرتكبها أفراد تستهدف تعطيل التجمعات أو االشتباكات
النامجة عن إنفاذ القانون.
 .106حيثما يتم انتهاك احلق يف التجمع السلمي ،يكون للمنظمني واملشاركني احلق يف االنتصاف.
 -1جيب أن تشمل سبل االنتصاف تيسري التجمعات املقبلة حسب االقتضاء.

 -2جيب أن تشمل سبل االنتصاف تدابري تستهدف معاجلة شواغل التجمع اليت تضررت من املنع غري املشروع
للتجمع.
 -3جيب أن تشمل سبل االنتصاف التعويض عن أية أضرار حدثت.
 -4يف احلاالت اليت تتبع فيها السلطات عقوبات أو أعمال تفريق ال أساس هلا أو غري متناسبة ،أو تتبع عقوبات
أو أعمال تفريق هبدف مضايقة جتمعات معينة ،يتحمل أولئك املسؤولني املسؤولية عن انتهاك احلق يف حرية
التجمع.
 -5يف احلاالت اليت ميارس فيها أفراد عاديون أثناء تنظيم التجمع سلوكًا متييزيًا أو يقومون بارتكاب اعتداءات
جسدية أو مضايقات أو هتديدات ،فإنه جيب أن تقوم السلطات بالتحقيق معهم ومالحقتهم قضائيًا
ومعاقبتهم عند االقتضاء.
 -6يستدعي احلق يف االنتصاف أيضًا تدابري أخرى ،مثل الرضا وضمانات عدم التكرار ،حسب االقتضاء.

 74أنظر القلم الدويل وآخرين (بالنيابة عن كني سارو  -ويرا) ضد نيجرييا ،بالعات رقم  49/731و  49/931و  69/451و
8991( 79/161م) ،الفقرات  .601 – 501يفهم املصطلح «شخصي» على أنه يشمل األشخاص الطبيعيني واالعتباريني.
 75أنظر مجعية ماالوي األفريقية وآخرون ضد موريتانيا ،بغات رقم  19/45و  19/16و  39/89و  79 / 691 – 461و
0002( 89/012م) ،الفقرات .111 – 801
 76تشمل التكاليف العامة تكلفة احلماية وتكاليف التنظيف ،وااللتزام باحلصول على تأمني املسؤولية العامة.
 77مع ذلك ،حيث توجد حواجز كبرية أمام القدرة على تقدمي اإلخطار ،فإن هذا األمر ينبغي أن يشكل دفاعًا .تشمل احلواجز اهلامة العوائق
القانونية والعملية ،مثل االفتقار إىل القدرة على تقدمي إخطار عن طريق تكنولوجيا االتصاالت والبعد اجلغرايف عن املركز الذي يلزم تقدمي اإلشعار املادي
فيه.
 78يشري الضرر يف هذا السياق إىل العنف أو تدمري املمتلكات.
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شكــــر وتقديـــــر

بالنيابة عن اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب ،تود املقررة اخلاصة املعنية باملدافعني
عن حقوق اإلنسان يف أفريقيا أن تعرب عن تقديرها للشركاء الذين أسهموا يف وضع هذه
املبادئ التوجيهية.
شكر خاص ألعضاء الفريق العامل املعين حبرية تكوين اجلمعيات والتجمع التابع للجنة
األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب ،والذي يضم املنظمات التالية:
·املركز األفريقي للدراسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان
·معهد القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان
·الدفاع عن املدافعني (مشروع املدافعني عن حقوق اإلنسان يف شرق أفريقيا
والقرن األفريقي)
·معهد حقوق اإلنسان يف جنوب أفريقيا
·معهد حقوق اإلنسان والتنمية يف أفريقيا
·اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان
· شبكة املدافعني عن حقوق اإلنسان يف وسط أفريقيا
·شبكة املدافعني عن حقوق اإلنسان يف غرب أفريقيا
عالوة على ذلك ،تعرب املقررة اخلاصة املعنية باملدافعني عن حقوق اإلنسان يف أفريقيا
عن امتناهنا للسيد كريستوفر روبرتس الذي استثمر الكثري من وقته أثناء صياغة املبادئ
التوجيهية واعتمادها؛ والفريق بأكمله من األمانة العامة للجنة األفريقية حلقوق اإلنسان
والشعوب الذين عملوا بال كلل من أجل حتقيق ذلك.
تود املقررة اخلاصة املعنية باملدافعني عن حقوق اإلنسان يف أفريقيا أن تعرب عن تقديرها
للدعم املايل املقدم من:
·املركز الدويل لقوانني منظمات اجملتمع املدين
·شبكة عموم أفريقيا للمدافعني عن حقوق اإلنسان من خالل صندوق املنح
الوطنية من أجل الدميقراطية
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