
  
  

  ٢٠١٣رياربف  ١٠
  

  ىلع قيلعت
  ةماعلا نكامألا يف رهاظتلا يف قحلا ميظنت نأشب نوناق عورشم

  

  ةمدقم
نـكمي اـهلالخ نـمف ،عساولا اهلكشب يأرلا نع ريبعتلا ةيرح لاكشأ دحأ يهو ةيساسألا قوقحلا نم ربتعي رهاظتلا قح    

 ، ماـمتها تاذ ةنيعم اياضق ىلإ ةموكحلاو عمتجملا هابتنا  تفل فدهب ،يعامج ٍلكشبو  ًةرشابممهئارآ نع ريبعتلا نينطاوملل
  .ماع

  

ىلع اهميدقت مت عوضوملا تاذ لوح ىرخأ نيناوقب تاحرتقم نم لضفأ ربتعي حرتقملا نوناقلا عورشم نأ لوقلا اننكميو 
،   اذـه يـسرامم ىلع ف  لكم رهاظتلا قح لعجت نأ اهنأش نم دويق ضرفي لازال هنأ الإ ،نييضاملا نيماعلا رادم قـحلا
،  ةيلخادلا ةرازو  تناك ةماعلا نكامألا يف رهاظتلا لوح نوناق عورشمب ًةنراقمف مرـصنملا ماعلا فصتنم يف هب تمدقت دق
روـطتت ملو ،هعم شياعتلا بجي رش هنأ ىلإ قلطم رش هنأ ىلع رهاظتلا ىلإ رظنلا نم تلوحت دق   هيعضاو ةفسلف نأ ىرن

ةـموكحلا هـيجوت قـيرط نع عمتجملا ىلع ريخلاب دوعي نأ هنأش نمو يحص    رمأ هنأ ىلع رهاظتل لةموكحلا ةيؤر دعب 
  .ناسنإلا قوقح ةيعضو نيسحت وأ اهتامدخ نيسحت لجأ نم اهيلع طغضلاو
  

يـقح مظنـت ىرخأ ةيعمق نيناوق بناجب    هقيبطت متيس هنأ وه ،نوناقلا ىلإ هجوت نأ نكمملا نم يتلا تاداقتنالا لوأ لعل
ديدج نوناق يأ نأ ىرن ام وهو  ،١٩٢٣ةنسل  ١٤مقرو  ،١٩١٤ةنسل  ١٠مقر  نانوناقلا امهو نييملسلا عمجتلاو رهاظتلا

نوناـقلا عورـشم نأ دـقتعن انك نأو ثيح ،نينوناقلا نيذه ءاغلإ ىلع اتحارص صني نأ بجي رهاظتلا يف قحلا مظنيس    
الإ ١٩٢٣ةنـسل   ١٤مقر نوناقلا ن م ةيمومعلا قرطلا يف رهاظتلاب صاخلا لصفلا يغليس لدعلا ةارزو لبق نم حرتقملا  ،

يتلاو ةماعلا تاعامتجإلاب صاخلا بابلا يغلي نل ديكأتلاب هنأ امك ،نوناقلا اذه يف ةدراولا تابوقعلا يغليس هنأ دقتعن ال اننأ 
   .اهضف وأ عامتجإلا روضح قح ةطرشلل حيتت يتلا اهنم عامتجألا يف نينطاوملا ةيرح ىلع ًادويق تعضو  

نيناوـق ىلإ ةفاضإلاب نينوناقلا نيذهب اهدييقت متيس قوقحلا كلت نأ الإ قوقحلا   ضعب نوناقب عورشملا اذه حاتأ نإو ىتحف
  .تابوقعلا نوناقب ىرخأ داومو ىرخأ
  

اك  عقاو لهاجت نوناقلا عورشم نأ ام عـم لماعتلل هتاردق عفرو نمألا عاطق ةلكيهو حالصإ ىلإ ةحلملا ةجاحلا وهو ا  يلمع
ةرازو تاـسرامم نإف  . نمألا دارفأ اهب ماق تاكاهتنايأ ىلع ةيطارقميدلا ةبساحملا لئاسو ليعفت نع ًالض ف ،تارهاظملا



يف اهتفسلف رييغت ىلإ  –نيرهاظتملا عم ةيملسب لماعتلل اهتاردق عفر بناجب–جاتحت اهنأ ىلع لدت تارهاظملا  ءانثأ ةيلخادلا
ىـلع ةيداحت  الا ثادحأ يفف ،ىلوألا اهتيلوئسم هذه نأو اهتيامحو اهنيمأت ضرغب ةدجاوتم اهنأ ىلع ةرهاظملا عم لماعتلا

ىـلع ءادـتع   الا هاـجت يبلس فقوم نمألا تاوق تذخت ا –نيرهاظتملا هاجت ةظوحلم تاكاهتناب مقت مل نإو–لاثملا ليبس 
نع نمألا تاو قل ةبساحملا ءافتخافالخب اذه ،يسرم دمحم سيئرلل ةرصانم تاعومجم لبق نم نيرهاظتملاو نيمصتعملا 

قـيرط نـع تارهاـظملا عـم لماعتلا نإ     . نآلا ىتحو ةروثلا ءانثأ نيرهاظتملا قحب اهباكتراب تماق يتلا تاءادتعالا
دـنع رهاـظتلا نيناوـق لـضفأ ليحي نأ ليفك نمألا تاوق تاسراممو ءادأ بناج رابتعالا يف عضولا نود تاعيرشتلا     

  .تاكاهتنالل بصخ لقح ىلإ ةسرامملا
  

لقأ ةجردبو ةرثكب يزيلجن الا نوناقلا ىلإ هداوم نم ريثك يف لدعلا ةرازو نم مدقملا نوناقلا عورشم داهشتساان ظحال امك
اتفل ام وهو ،يسنرفلاو يدنكلا نوناقلا  روهـشلا يـف    هريرمت مت يذلاو يدنكلا نوناقلا نأو صوصخ رمألا اذهل انهابتنا

نوناـق  "يناـطيربلا نوناقلاب داهشتسالل   ةبسنلابو ،ةيقوقحلا تامظنملا لبق نم تاداقتنالا نم ةفصاع هجاو ةيضاملا ةليلقلا
ثيح ،رصمو اين اطيرب نيب ةينوناقلا ةمظنألا فالتخال كلذو هلحم ريغ يف داهشتسادعي " ١٩٨٦ماع رداصلا ماعلا ماظنلا 

 هيف ةيئاضقلا قباوسلا بعلتو فرعلا ىلع دمتعي يذلاو ينوسكسولج نألا نوناقلا ماظن ايناطيرب عبتت ـ  ارود  ثـيحب  اماه  ،
بجي يناطيربلا نوناقلاب داهشتسالا نإف . يرصملا ينوناقلا ماظنلا فالخب ،نوناقلا حمالم رييغت ةيئاضقلا قباوسلا عيطتست

   .نوناقلل ةيلعفلا تاقيبطتلا ةسراممراطإ يف رظن ي نأ
  

نأ الإعورشملا اذه يعضاول بسحيو ديج رمأ وه ةيطارقميد لود نيناوقب داهشتسالا نإ ىـلع   مهزـيكرت وه هبيعي ام  ، 
 ، تانامـض   ىلع يوتحييناطيربلا نوناقلا ىتحف رهاظتلا يف قحلا ةلافك تانامض ىلع مهثحب نم رثكأ دويقلا نع ثحبلا

تانامـضو ،ةوقلا مادختس  اىلع ةمراصلا طباوضلا وأ  ،ةيوفعلا تاعمجتلاب حامسلا ًالثم اهنمو رهاظتلا قح ةلافكل ةددعتم
ررقملل لوألا يعونلا ريرقتلا ىلإ عوجرلا نوناقلا عورشم  يعضاو ىلع ىرحألابناك و .نيرهاظتملل ريبعتلاو يأرلا ةيرح
قوـقح سلجم نم ن  يرشعلا ةسلجلا يف همدق يذلاو ةدحتملا ممألاب تايعمجلا نيوكت ةيرحو يملسلا عمجتلا نأشب صاخلا
  .يملسلا رهاظتلاو عمجتلا ةيرح نأش يف ةيهيجوتلا ئدابملاو تانامضلا نم ديدعلا نمضت يذلاو ،ناسنإلا
  

دـعوم لبق راطخإلا ميدقت طارتش  ااهنم  ،رهاظتلايف قح لل ةديقملادويقلا ضعب  ىلع ىوتحانوناقلا نإف كلذ ىلإ ةفاضإلاب 
امك )٥ةداملا (مايأ ةسمخب ةرهاظملا  ا،   ارمأ نوناقلا ثدحتس ماـمأ رتم   ٢٠٠نع دي زي ال وهو" ةرهاظملا مرح"وهو  اديدج

يف نوناقلا عورشم عسوتو )١٠ةداملا (تائشنملاو عقاوملا ضعب  ا   ،   ماـمأ  ًالئاـحو  دـيق لكـشي اـمم عقاوملا كلت ديدحت
مئارـجو ةضافضف تاريبعت نوناقلا مدختس  اكلذك .  اهمامأنورهاظتي يتلا تائيهلل مهتلاسر ليصوت لجأ نم نيرهاظتملا 

،طاطم ديشانأ وأ تارابع يأ ءاقلإ وأ تاتفال لمح نيرهاظتملا ىلع عورشملا رظح ذإ  يأرلا نع ريبعتلا ةيرح نم لانت ة
ةـيرح زواـجي امب اهيلإ ةءاسإلا وأ اهتاسسؤمو ةلودلا تائيه نم ةئيه    يأ ةناهإ وأ فذقلاو بسلا ليبق نم دعُت يناغأ وأ

ادختسي دق ام وهو) ١٦ةداملا(ريبعتلا  تاروظحم ةدع  نمضتنوناقلا عورشم ن أ امك. اًقحال يئاضق نيرهاظتملا ةقحالمل م
ةبوقع نوناقلا عورشم بترو  ،)١٤ةداملا (ةصاخلا و أةماعلا تاكلتمملا ىلع مسرلا وأ ةباتكلا و ،ةعنقألا ءادترا لثم ىرخأ
  ).٢٤ةداملا (هينج  ٥٠،٠٠٠نع د يزت الو هينج ٢٠،٠٠٠نم  أدبتل اهتميق ديدحت يف عورشملا غلابو ةمارغلا
  



ةـيدج طباوض يأ لباقملا يف عضي مل رهاظتلا ةيرح ىلع دويقو طباوض عضو يف ضافتس  انإو نوناقل ا عورشم نأ امك
 داـع نوناـقلا عورشم نم    ١٨ةداملا يف اهعضو يتلا طباوضلا ىتحو ،ةرهاظملا قيرفت يف ةوقلا مادختس اىلع ةمكح مو

  .ًاقحال ىرنس امك ١٩ةداملا يف اهعضو يتلا تاءانثتسالاب اهنومضم نم اهغرفأو 
  

 ًأدبم  ١٦، ١٥، ١٤، ١١، ١٠، ٧، ٥داوم لايف فلاخ دق نوناقلا عورشم نأ لوقلا نكمي كلذبف   اماع ميظنت دنع  ايساسأو
عـمتجم يف   ةيرورض يملسلا عمجتلا يف قحلا ىلع ةعوضوملا دويقلا ةفاك نأ ىلع ديكأتلا وهو يملسلا عمجتلا يف قحلا
هلا عم بسانتت نأ بجي اهنأو ،يطارقميد ا١هلجأل تعضو يذلا فد رظن رـبتع  تال داوـملا كلتب تدرو يتلا دويقلا نأل   ، 
لكـش  تل فدـهلا  تدعت لب ،هلجأل تعضو يذلا فدهلا عم ةبسانتم ريغو ،يطارقميد عمتجم يف نمألا ةنايصل ةيرورض
 وأ روـهمجلا نم ع  مسمو ىأرم ىلع رهاظتلا يف نيرهاظتملا قحو ،مهئارأ نع ريبعتلا يف نيرهاظتملا ةيرح ىلع ادويق

  .ةرهاظملا نم ةفدهتسملا تائيهلا
  

ا ةرازو ضارـتع  العج ،لاثملا ليبس ىلع اهنمو نوناقلا عورشم يف تدرو يتلا ةيباجيإلا طاقنلا ركذن نأ  ضيأ انتوفي ال
ربع سيلو ءاضقلا قيرط نع ةرهاظملا ميظنت ىلع ةيلخادلا   ارارق   .)٩ةدام ( ايرادإ

  

كـلذ يـف نينيعتـسم نوناـقلا اهلوانت يتلا رومألا مه     أىلع انضارتع انطاوم رصتخملا  ضرعلا اذه يف مدقن فوسو
  .ددصلا اذه يف ةيلودلا ريياعملاوىلضفلا تاسرامملاب 

  

 ، لقتنن مث ،ةرهاظملا ميظنت تاءارجإ ىلع قيلعت لا: ًالوأ لوانتنسطاقن عبرأ ىلإ ةقرولا هذه ميسقتب انمق دقلف ضرعلا نسحلو
 ، تلا ىلإ ايناث  ،اهب مايقلا نيرهاظتملا ىلع روظحملا لاعفألاىلع قيلعتلاب موقنس  اًثلاث يفوةرهاظملا ديدحت نكامأ ىلع قيلع

   .ةوقلا مادختساوأ ةرهاظملا قيرفتل ةددحملا دعاوقلا بايغب ةقلعتملاو ا عبار مث
  

  :ةرهاظملا ميظنت تاءارجإ /ًالوأ
، ظنت ةيلمعةسماخلا هتدام يف نوناقلا عورشم مظن  ةطرشلا زكرم وأ مسق ىلإ راطخإ هيجوت بجوأ هنأ ثيح ةرهاظملا مي

تامولعملا ةسداسلا ةداملا يف درفأ امك  ٢.لقألا ىلع مايأ ةسمخب اهدعوم لبق كلذو ،هترئاد يف ةرهاظملا ءدب عمزملا
أو ،راطخإلااهنمضتي نأ بجاولا   زاجأامك ،هترئاد  يف ةرهاظملا أدبت نأ عمزملا ةطرشلا زكرم يف ديلاب راطخإلاملس ي ن

  ٣ ).مايأ ةسمخ (ددحملا دعوملا لبق ىنعملا ةطرشلا زكرم ىلإ لصي نأ ىلع لجسملا ديربلاب راطخإلا لسري نأ 
  

زاجأو ،مايأ ةسمخب اهدعوم لبق راطخإلا مدقي نأ ىلع ةرهاظملا ميظنتل ةليسوك راطخإلا طرتش ادق نوناقلا نأ ظحال ي
ريدم نم وأ ةيلخادلا ريزو نم رارقب كلذو  ،راطخإ نودب تماق ةرهاظم يأ قيرفتب موقت نأ ةطرشلا تاوقل نوناقلا
فراعتملا نم  هنأ ثيح ،ددصلا اذه يف ةديجلا تاسرامملاو ةيلودلا ريياعملا بناج دق نوناقلا عورشمنأ ظحال ُنو ٤.نمألا

تارهاظملاب فرعي امل راطخإلا طرش ىلع ءانثتس ادوجو  –قبسملا راطخإلا ماظنب ذخأت يتلا لودلا يف ىتح–ًايلود هيلع 
                                                           

وتم  ٢٠١١مایو  ٢١مي وحریة تكوین الجمعیات باألمم المتحدة، ، المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السل" مایناي كایاي"تقریر النوعي األول الصادر عن السید ال  ١
  .اإلنجلیزیة، النسخة  ٨٤ھامش فقرة رقم  ٢٠نسان، صفحة ن بمجلس حقوق اإلیفي الجلسة العشر ھستعراضا

  .من المشروع ٥المادة   ٢
  .من المشروع ٧المادة   ٣
  من مشروع القانون ١٧المادة  ٤



،ًقبسم هل بترم ريغ عمجت ببسب ثدحت يتلا يهو ،ةيوفعلا ىلع تصن يتلا تاعيرشتلا نمض نمو  ٥ئجافم ثدح ةجيتن ا
انثتسالا اذه درو دقو٦يناطيربلا نوناقلا ،ةيوفعلا تاعمجتلا وأ تارهاظملا عمجتلا يف قحلل تاداشرإ "يف  ًةحارص ء، 
  ٨".يبروألا نواعتلاو نمألا ةمظنم نع رداصلا ٧يملسلا
  

  :تارهاظملا نكامأ ديدحت /ًايناث
ا سنتلاب صتخملا ظفاحملا موقي نأ وه نوناقلا عورشم اهثدحتسايتلا رومألا نمض نم  مرح ديدحتب ةيلخادلا ريزو عم قي

سلاجملا ،ةيسائرلا روصقلا "يه ع قاوملا كلت. هطيحم يف رهاظتلا زوجي ال عقاوملا ضعب مامأ رتم ٢٠٠نع ديزي ال  اًنيعم
، نكامألا ،ةدابعلا رود ،تايفشتسملا ،مكاحملا ةينبأو رود ،ةيسامولبدلا تاثعبلاو تارافسلا راقم  تارازولا راقم ،ةيعيرشتلا

سلجمل قحلا نوناقلا ىطعأ امك  ،"ةيركسعلا قطانملا ،اهتاركسعم رئاسو ةطرشلا طاقنو زكارمو ماسقأو نوجسلا ،ةيرثألا
،ولا نيرهاظتملا ىلع نوناقلا رظح امك  ٩ماعلا ماظنلاو نمألا تارابتعال ةمزال اهتيامح نوكت ىرخأ عقاوم ةفاضإ يف ءارز

  .١٠عقاوملا كلت مامأ تيبملا ضرغل مايخ ةماقإ وأ ةعاذإوأ ةباطخلل تاصنم ةماقإ 
  

هاظتملا لصاوت ةيلمع قاعأ هنأ رهاظتلا نكامأل نوناقلا عورشم ميظنت ىلع ظحالي ، ةفدهتسملا ةهجلا وأ روهمجلا عم نير
نأ ةلودلا ىلع نيعتي ثيح ددصلا اذه يف ةيلودلا ريياعملاب ًالالخإ دعي ام وهو ،ةرهاظملا فادهأ مهأ دحأ اذه نأ كش الو 

، ا ةلاسر ىلع ريثأتلا اهنأش نم ناك اذإ ةرهاظملا نامزو ناكم ديدحت ىلع دويق عضو مدعاهرابتع ايف عضت  نيرهاظتمل
صنلا اذه لثم قيبطت نأ امك  ١١.فدهتسملا روهمجلا نم عمسمو ىأرم ىلع تارهاظملا مظنُتنأ بجي ةماع ةدعا قكو
اًاليحتسم نوكيس رصم يف عقاولا ضرأ ىلع يلمع مظعم نأ ثيح   نكي مل نإ –١٠ةداملا يف اهيلع صوصنملا عقاوملا ، 
،مامأ ءالخلا نم ةيفاك تاحاسم دجوي ال–لك روهمجلا نم عمسمو ىأرم ىلع ةرهاظتلا نوكت ن أ ةدعاق ققحي امم اه

نوكيس طرشلا اذه قيبطتبف ،بعشلا سلجم ءاضعأ مه تارهاظملا ىدح إنم فدهتسملا روهمجلا ناك اذإف ،فدهتسملا 
– ةرهاظملا ناكم  –ابيرقت   .اهنم فدهتسملا روهمجلا عم اهلصاوت مدعل اهانعم ةرهاظملا دقفي دق امم ،ريرحتلا ناديم
  

  :نوناقلا يف ةروظحملا لاعفألا /اًثلاث
 ١٦ىلإ  ١٤نم داوملا يف نوناقلا دروأ  اهنأ تاروظحملا كلت ىلع ظحال يو ،اهب مايقلا نيرهاظتملل زوجي ال تاروظحم

ةر ازو هب تمدقت ةيمومعلا نكامألا يف رهاظتلا نأشب نوناق عورشمنم  ٨ةداملا يف  ةدراولاتاروظحملا عم هباش تت
يذلاو ٢٠١٢ماع  فصتنم يف ةيلخادلا   .رهاظتلا قحب فصعلاب ًالامجإ مستا، 
  

                                                           
  .لھا من المظاھرات العفویة اتخذت من میدان التحریر مكاًناوالتي  ،٢٠٠٣ددة بالحرب على العراق في عام عتبار المظاھرات المنایمكن   ٥
٦   ، ، ( c. 64, § 11(6)، ١٩٨٦ماعلا ماظنلا نوناق   .)١٩٨٦ةدحتملا ةكلمملا
  .١٥ألوربي، وارسو، بولندا، صفحة نظمة األمن والتعاون ام - دلیل صادر عن مكتب المؤسسات الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان " إرشادات للحق في التجمع السلمي  ٧

h p: //www. os ce. or g/odi hr /24523    
ا وع إلى ھذا الدلیل على أنھ األكثر تقدًمالمقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوین الجمعیات باألمم المتحدة، بالرج" مایناي كایاي"أشار السید المقرر الخاص   ٨
ن بمجلس یفي الجلسة العشر ھستعراضاوتم  ٢٠١١مایو  ٢١النوعي األول الصادر في  هعلى أكبر قدر ممكن من الممارسات الجیدة، وذلك في اإلشارة إلیھ في تقریر ھحتوائال

  .، النسخة اإلنجلیزیة٧ھامش رقم  ٧نسان، صفحة حقوق اإل
  .من مشروع القانون ١٠المادة  ٩
  .من مشروع القانون ١١المادة  ١٠
  .١٥وربي، وارسو، بولندا، صفحة منظمة األمن والتعاون األ - دلیل صادر عن مكتب المؤسسات الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان " إرشادات للحق في التجمع السلمي ١١



لاثملا ليبس ىلعف ،اهب نايت إلا نيرهاظتملا ىلع روظحملا لاعفألا يف نوناقلا عورشم وعضاو غلاب دق  ١٤ةداملا يفف 
لخاد ما يخلا بصن وأ ةرهاظملا مرح زواجت نيبو ،ةرهاظملا ءانثأ تاعقرفم وأ رئاخذ وأ ةحلسأ لمح نيب عورشملا ىواس

وأ ١٠ةداملا يف ةنيبملا نكامألا  انرظن ةهجو نم يقطنملا ريغ رمألا وهو . هجولا حمالم يفخت ةيطغأ وأ ةعنقأ ءادترا، 
ا نع لقت ال ةمارغ وأ /و عوبسأ نع لقي ال يذلا سبحلا يهو ةيرحلل ةبلاس تابوقع بتر دق نوناقلا عورشم نأو صوصخ
  .٥٠,٠٠٠نع ديزت الو  ٢٠.٠٠٠

  

اهجولا ملاعم يفخت ةعنقأ ءادتر ادرجم ىلع سبحلاب بقاع نوناقلا عورشم نأ  انهدجن  تايرحلا ىلع  ديق هربتعن ام وهو
ضعب هيلإ  أجلي دق بولسأ ًاضيأ وهو ،اهب نورهاظتيس يتلا مهسبالم ديدحت يف لخدت ربتعي ثيح نيرهاظتملل ةيصخشلا

اًقحال ام اًفوخ لمع بحاص دض ةرهاظم مهميظنتءانثأ نيرهاظتملا     .يفسعت مهلصفو مهدصرت ن
  

وأ تارابع ءاقلإ وأ تاتفال لمح . ١نيرهاظتملل نوناقلا زجي مل هددصب نحن يذلا نوناقلا عو رشم نم ١٦ ةداملايفف 
 ، وأ ،ةنتفلا ريثت وأ ،ةيوامسلا نايد ألا ءاردزاوأ ريقحت اهنأش نم نوكي و أفذقلاو بسلا ليبق نم دعت ،يناغأ وأ ديشانأ

امب اهيلإ ةءاسإلا وأ اهتاسسؤمو ةلودلا تائيه نم ةئيه يأ ة ناهإ. ٢ةداملا سفن ز جت مل امك ،ةيفئاطلا ةنتفلا ىلع ضرحت
  .يملسلا ريبعتلا ةيرح زواجي
  

مهئارآ نع رحلا ريبعتلا يف نيرهاظتملا قح تلفك يتلاو نوناقلا عورشم نم  ٣ ةداملاترسف اهنأ ةداملا اذه ىلع ظحال ي
 ١٢.نوناقلا اذه ماكحأ ةاعارمب كلذو ،ةعورشم ةليسو يأب وأ مهئارآ نع ربعت يتلا تاتفاللا وأ توصلا تاربكم مادختساب

ةروظحملا لاعفألا ةعقر عيسوت ىلإ فدهت ةضافضف تاريبعتو تاحلطصم نوناقلا عورشم نم  ١٦ةداملا تمدختس ادقو 
وأ نييسايسلا نيضراعملاب ليكنتلا لجأ نم  ةليوط تارتفل تمدخُتسا املاط ١٥ةداملا يف ةمدختسملا تاحلطصملاف 

وأ مهداسفب ديدنتلا وأ نيلوئسملا دقن نأ دجنس ،لاثملا ليبس ىلع كلذو )  ١دنبلا (ىلإ رظنلابف ،يأرلا يف نيفلاخملا 
حرتقملا نوناقلل اًقبط اًفذقو ا    .بس ربتعي دق ناسنإلا قوقح دض مهمئارجب

  

يحلطصمف ،ريبعتلاو يأرلا ةيرح ىلع ا ي" ةيوامسلا نايدألا ءاردزا وأ ريقحت"ـب صاخلا رظحلا ن أامك   " ريقحت"ديق لثم
ةيعجرم وذ ام يركف هجوت وأ ،ةينيد ةعامج دقنب نورهاظتم ماق اذإ اهقيبطت يرسي دقو ،ةضافضف تاحلطصم " ءاردزا"و
ُتا يتلا٢٠١١ةنسل  ٢٤٢١٥مقر ةيضقلا  كلذ ىلع لاثم برقأ لعلو ١٣.ةينيد هيلع مكحلا متو مامإ لداع نانفلا اهيف مه ، 

وه هدض ىوعدلا ةماقإ ببس ناكو ،ةمهتلا كلت نم فانئتسالا ةمكحم هتئرب مث ،نايدألا ءاردزا ةمهتب روهش ةثالث سبحلاب 
  .نيملسملا ناوخإلا ةعامجل هريقحتو ،مهتافرصتو خويشلا نم هتيرخس

  

                                                           
  .ر عن رأیھم وھو أن یكون بمراعاة األحكام الواردة في ھذا القانونعلى حق المتظاھرین في التعبی من مشروع القانون قیًدا ٣المادة  وضعت ١٢
قـيبطتل راـيعملا نأ امك   "نأ نيرخآ و مامإ لداع نانفلا دض ،٢٠١٢ليربا  ٢٦خيراتب رداصلا ةزوجعلا حنج ةمكحم نم رداصلا  – ٢٠١٢ةنسل  ٥٢٩مقر مكحلاب ءاج  ١٣

 ،ضافضف رايعم اذهف" ةفرطتم راكفأ"رشن وه  –و  ٩٨ةداملا ةصاخ  –صوصنلا هذه  اًفرطتم دعًطباضالو ا دح نيبي ال هنا ثيح   ي امل ا  يذـلا رم ألا. فرطتم ريغ دعي امو
ةدرـلا  و, ةرات -يحيسملا موهفملاب–ةقطرهلا ىوعدب اهيلع رجحلاو دئاقعلا مث نمو  ،راكفألا يف شيتفتلا باب حتفيف. شيتفتلا مكاحم هبشي امب ينوناقلا ماظنلاب يهتني نأب ددهي

، هرثأب عمتجملا دريو . ىرخأ ًةرات –يمالسإلا موهفملاب–ةقدنزلاو   يـف ةـيرحلا ضقاـني اـم وهو    . ينيدلا باطخلا ريوطتب تاعلطتلا عيمج ضهجيودومجلاو ةيمالظلا ىلإ
  ".داقتعالاو ريبعتلا



يأ نم ةلودلا تاسسؤم نيصحت ،نيرهاظتملا ىلع ) ٢دنبلا " (اهتاسسؤمو ةلودلا تائيه نم ةئيه يأ ةناهإ"رظح فدهي 
ا . دقن روظحم ربتعي داسفلاب اهماهتا وأ ،اهرودب مايقلا نع ةزجاع اهنأب ةرهاظم ءانثأ ةلودلا تاسسؤم نم ةسسؤم ماهتاف
  .دنبلا اذه مكحب
  

درو امك ،اهيلإ ةءاسإلا وأ اهتناهإ رظح قيرط نع ،دقنلا نم ة لودلا تاسسؤم نيصحت ىلإ فدهي نوناقلا عورشم نأ دقتعن
، ١٨٤ةداملا يف تابوقعلا نوناق اهنمضت يتلا مئارجلا نم ةناهإلاف . نوناقلا عورشم نم ١٦ةداملا صن نم  ٢دنبلا يف 

  ١٤.هينجفال آةرشع ىلع ديزت الو هينج فال آةسمخ نع لقت ال يتلا ةمارغلا وأ سبحلا ةبوقع اهل تررق يتلاو 
  

ُت اهردق نم طحلا وأ ةحلصملا وأ ةئيهلا ىلإ ةءاسإ هيف فرعلا مكحب نوكي نلعم لوق وأ لعف لك "اهنأب ةناهإلا ف رع
سيل و ،ضومغلا هيرتعي ةناهإلا وأ بيعلا موهفمف مث نمو ١٥."فذق وأ بس ىلع لمتشي مل نإو ،سانلا نيعأ يف اهتماركو
رمأ امنإمزلم وأ حضاو ينوناق فيرعت وأ ،ددحمطباض  هل كرتي يرصملا نوناقلا نأ امك . عوضوملا ىضاقل كورتم ه، 
ىحر نيب ةميرجلا بكترم عضي ام وهو ،ةميرجلل هفيرعتو هميهافم تددعت يذلا ينوناقلا هقفلا ىلإ ًةيل ُك ةميرجلا ريسفت
  .١٦ىرخأ ةيحان نم يضاقلا ريدقتو ةيحان نم ضماغلا موهفملا

ريـس طـخ نـع جورخلا    )١دنب (راطخإ  نود ةرهاظمب مايقلا نيرهاظتملا ىلع نوناقلا عورشم رظح ١٥ةداملا يفو   ،
ألاب مسرلاو ةباتكلا)٢دنب (هيلع قفتملا دعوملل فلاخم تقو يف اهميظنت وأ ةرهاظملا  رهاظتلا )٣دنب (ريشابطلا وأ ناول،   ،

 ١١ةعاسلا دعب ةينكسلا قطانملا يف    ).٦دنب ( ءاسم
  

فلاخ نم لك ىلع . هينج ٥٠.٠٠٠نع ديزت الو  هينج ٢٠.٠٠٠نع لقت ال يتلا ةمارغلا ةبوق ع نوناقلا عورشم بتر امك
  ١٧.لاعفألا كلت
  

اُت يتلاو ،ةيعوضوملا ريغ دويقلا نم ديدعلا ةداملا هذه تنمضتدقو  مهئار آنع ريبعتلا يف نيرهاظتملا ةيرح ىلع  ديق لكش
عورـشم غلاـب دـقو ةمارغلا ةبوقع تاروظحملا كلت ىلع بت    ر دق هنأ يف ةروطخلا نمكتو ،ةيصخشلا مهتايرح ىلع وأ
راط خإب ميدقتنود ةرهاظمب مايقلا رهاظتلا نوناق عورشم نم ةرشع ةسداسلا ةداملا رظحت ثيح  .ةمارغلا ديدحت يف نوناقلا
ةيرحب  صاخلا ررقملا اهمدق يتلا تايصوتلاو ئدابملا عم ةحارص لكب ضراعتي ام وهو. صتخملا ةطرشلا زكرم وأ مسقل
يـف ريرقتلا حضوأ دقلف  . عمجتلا قحل ةمزاللا ةيلودلا ريياعملا عضي يذلاو هيلإ ةراشإلا قباس هريرقت يف ميظنتلاو عمجتلا

اهءاطعإ و ةيوفعلا تاعمجتلاب فارتعالاب نوناقلا موقي نأ ةيمهأ يلع صنلاب هنم ٩١ةرقفلا يف ةصصختملا تايصوتلا دنب 
، لائدابملا  يهو اهتيامحو ةيفاكلا ةحاسملا   .يرصملا نوناقلا عورشم نعا مامت ةبئاغ

  

                                                           
وأ ناـهأ نـم لك نيتبوقعلا نيتاه ىدحإب    وأ هينج فالآ ةرشع ىلع ديزت الو هينج فالآ ةسمخ نع لقت ال ةمارغبو سبحلاب بقاعي(( تابوقعلا نوناق نم  ١٨٤ةداملا  ١٤
  .)) ةماعلا حلاصملا وأ تاطلسلا وأ مكاحملا وأ شيجلا وأ ةيماظنلا تائيهلا نم هريغ وأ ىروشلا سلجم وأ بعشلا سلجم اهركذ مدقتملا قرطلا ىدحإب بس

  ٢٠١٢ةعبط  –رشنلل دفاور راد  –ريب عتلاو يأرلا ةيرحو ةيروهمجلا سيئر ةناهإ – يطويسألا يدمح ١٥
  قباسلا عجرملا ١٦
  من مشروع القانون ٢٤مادة  ١٧



. ةصاخلا وأ ةماعلا تاكلتمملا يلع ىرخأ ةدام يأب وأناولألاب مسرلا وأ ةباتكلا نوناقلا رظحي امك  عم ا ضيأ ضقانتي اذهو
يـتلا ةـيام   حلا يف دارفألا قح يلع صنلاب حوضو لكب ماق ثيح صاخلا ررقملا ريرقت يف تدرو يذلا ةيلودلا ريياعملا

  ١٨.ريرقتلا نم ةماعلا تايصوتلاب قلعتت يتلا ٨٤ةرقفلا يف اذهو ميظنتلاو عمجتلا قحل مهتسرامم ءانثأ ريبعتلا ةيرح اهلفكت 
  

   :ةوقلا مادختساوأ ةرهاظملا قيرفتل ةددحملا دعاوقلا بايغ  /اعبار
 ،ةرهاظملا قيرفت يمسرلا يزلابةطرشلا تاوقل تحاتأ  ١٧ةداملا  نمألا ريدم وأ ةيلخادلا ريزو نم رارق ىلع  ءانب كلذو

  ).١دنب (راطخإ نود اهميظنت مت اذ إ
  

 ،نوناقلا عورشم نم ٤ةداملا صن فلاخي لعف يأ نيرهاظتملا نم ردص اذ إ قـح ةـسرامم ىـلع ا    دويق تدروأ يتلاو
ةكرح ليطعت وأ ،تالصاوملا وأ قرطلا عطق وأ ،نينطاوملا حلاصم ليطعت وأ ،ماعلا ماظنلا وأ نمألاب لخي ال نأب رهاظتلا 

  .)٣دنب(مدقت امم  يأل يدج ديدهت وأ ،لمعلا ةيرح وأ تاكلتمملاو صاخشألا ىلع ءادتعالا وأ ،رورملا
  

ةلاح  تابثإل هاري نم بدن ةصتخملا ةيئادتبالا ةمكحملا سيئر نم بلطي نأ نمألا ريدملو ةيلخادلا ريزول ةداملا تحاتأ امك
  .)١٧ةداملا نم ةيناثلا ةر قفلا(اهضف لبق ةرهاظملا 

  

نيوـك  ت ةيرحو يملسلا رهاظتلا يف قحلاب ينعملا صاخلا ررقملا ريرقت يف تايصوت نم درو ام عم) ١دنبلا (ضراعتي 
،  ًةحارص حضوأ يذلاو ،تايعمجلا ،  ءانب ااطخإلا مدع نأةديجلا تاسرامملا ىلع هـتاذ دـح يف    ببس سيل ةرهاظملا نع ر

  ١٩.اهيف نيكراشملا وأاهيمظنم ىلع تابوقع عي قوتل الو ،ةرهاظملا ضفل
  

ماـعلا نـمألا ضرـعي لعف يأ نيرهاظتملا نم رهظ اذإ ةرهاظملا قيرفت زيج    ُت ةضافضف تاريبعت) ٣دنبلا (ىوتح اامك 
ماـعلا نـمألا ضرع   ُت لاعفألا تناك اذإ ام ديدحتل ،ةيلخادلا ةرازول ةرهاظملا قيرفت رارق تكرت اهنأ اذه بيعيو ،رطخلل
ةيلخادلا ةرازول طقف حاتأو ال مأ رطخلل – ءوجللا،  تابث إل ريخألا هاري نم بدن يف ةمكحملا سيئرل –يه هارت ام ىلع ءانب
  .اهضف لبق ةرهاظملا ةلاح

  

هتاذ دح يف لقعي الرمأ رورملا ةكرح ليطعت اهنأش نم ناك اذإ ةرهاظملا قيرفت قح ةحاتإ نأ امك  ي ال هنأ ثيح يف عقوت ، 
ةـيلمع نم ةركفلاو ،ةرهاظمب مايقلا لبق راطخإ ميدقت طرتش  انوناقلا نأ امك ،رورملا ةكرح لطعت الأ ةريبكلا تارهاظملا 

 يفتاطلسلل ةصرف حيتت اهنأ انه راطخإلا    .رهاظتلا نكامأ نع اديعب رورملا تاراسم هيجوت
ال وـهو ةـماعلا تاـقرطلا يف نون    طاوملا هسرامي قح هنوك ىلإ رهاظتلا يف نينطاوملا قح ىلإ رظني نأ بجي هنأ امك

الف ،نكامألا كلت يف تارايسلا ةدايق وأ ريسلا قح لثمك ةماعلا نيدايملاو تاحاسملا مادختسأ يف نينطاوملا قح نع لصفني 
  ٢٠رورملا ةكرح لطعتس اهنأ درجملمهقوقحل نينطاوملا ةسرامم ىلع دويق ضرفت نأ نكمي 

  

                                                           
  :التقریر النوعي األول للمقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وحریة تكوین الجمعیات والتي ورد فیھا ١٨

(g) To provide individuals exercising their rights to freedom of peaceful assembly and of association with the protection offered by the 
right to freedom of expression. 

  .٢٩، فقرة ٩التقریر النوعي األول للمقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وحریة تكوین الجمعیات، صفحة  ١٩
   ٤١، فقرة ١١نفس المرجع السابق ، صفحة   ٢٠



اذك  بـترو داـع هنأ    الإ ١٨ةداملا يف ةرهاظملا قيرفت دنع ةوقلل نمألا تاوق ما دختساىلع  ادويق نوناقلا عورشم عضو
ا تالاـحلا يـف الإ    ١٨ةداـملا  يف درو امم  رثكأب ةوقلا مادختسامهل  زاجأامنيح كلذو  ١٩ةداملا يف د ويقلا هذهل ءانثتس
نم  ١٨ةداملا يف اهيلع صوصنملا  طباوضلا غرفأ ءانثتسالا اذه لعلو ،ةطرشلا ةئيه نوناقو تابوقعلا نوناق يف ةدراولا
  .اهنومضم
  

ةـمكحمو ةيدج طباوض يأ   ىلإ ريخألادقتف الاثملا ليبس ىلعف  ،ةطرشلاةئيه نوناقل اهتلاحإ  يف ١٩ةداملا ةلكشملا نمكت 
ردقلاب ةوقلا لامعتسا ةطرشلا لجرل "  ١٩٧١ةنسل  ١٠٩مقر ةطرشلا نوناق نم  ١٠٢ةداملا تصن ثيح حالسلا مادختسال 

  .بجاولا اذه ءادأل ةديحولا ةليسولا يه تناك اذإ هبجاو ءادأل مزاللا
لقألا ىلع صاخشأ ةسمخ نم ثدحي يذلا رهاظتلا وأ رهمجتلا ضفل : اًثلاث :ةيتآلا لاوحألا ىلع حالسلا لامعتسا رصتقيو
سيئر نم ةلاحلا هذه ي ف حالسلا لامعتسا رمأ ردصيو قرفتلاب نيرهمجتملا راذنإ دعب كلذو رطخلل ماعلا نمألا ضرع اذإ
 .هتعاط بجت

لجر أدبيو ،ةفلاسلا ضارغألا قيقحتل ةديحولا ةليسولا وه رانلا قالطإ نوكي نأ ةقباسلا ةثالثلا لاوحألا عيمج يف ىعاريو 
عبت ت يتلا تاءارجإلا هنم رارقب ةيلخادلا ريزو ددحيو ،رانلا قالطإ ىلإ كلذ دعب أجلي مث رانلا قلطيس هنأب راذنإلاب ةطرشلا
  ."رانلا قالطإو راذنإلا هيجوت ةيفيكو تالاحلا عيمج يف
  

نيفظوـملا بـناج نـم ةيرانلا ةحلسألاو ةوقلا مادختس    ا يف ةيلودلا ريياعملا ةطرشلا ةئيه نوناق نم ١٠٢ةداملا تفلاخو 
ةنودم هتنمضت ام ةاعارم ةطرشلا لاجر لبنوناقلا ذافنإب نيفلكملا  ق نم ةوقلا مادختسا مزلتسي ثيح يفظوم كولس دعاوق  ، 

دنع بسانتلاو ةرورضلا يئدبمل اًقبط طباوضلا  ةسراممنوناقلا ذافنإب نيفلكملا نيفظوملا ىلع تبجوأ يتلاو ،نوناقلا ذافنإ 
امب – ةلتاقلا ةوقلا لامعتسانأ امك  ٢١.ةلوقعملا فادهألا هيضتقت ام زواجتي ةوقلل لامعتسا يأ ارظحي ناذللا ،ةوقلا لامعتسا
ةوـقلا   مادختسانأشب ةيساسألا ئدابملا  هتسرأ ام اذهو. طبضلا تاجرد ىصقأ يضتقي –ةيرانلا ةحلسألا لامعتسا كلذ يف
حالسلا مادختسا نوناقلا  ذافنإ فظومل زوجي ال"هنأب ن يناوقلا ذافنإب نيفلكملا نيفظوملا بناجنم ةيرانلا ةحلسألا لامعتسا و
وأ [ةرـيطخلا ةباصإلا وأ توملاب كيشو ديدهت دض نيرخآلا نع وأ سف  نلا نع عافدلا ةلاح يف الإ ،صاخشألا دض يرانلا
  ٢٢".فادهألا هذه قيقحتل اًفرطت لقألا لئاسولا ةيافك مدع دنع اهمادختسا رصتقيو]...ةفينع ةميرج عنمل
  

 ١٩، ١٨ن اتداملا ا امهيلع ظحالي نوناقلا عورشم نم نم عون ي أ بكتري نم لك ةبساحمل ةيلآ يأ ركذل ماتلا بايغلا ضيأ
ةلقتسمو ةيطارقميد ةئيهل مات بايغ دجنس يلمعلا قيبطتلا يف هنأ امك . ةطرشلا لاجر لبق نم نيرهاظتملا دض تازواجتلا

اركذنف تازواجتلا ةعباتمب موقت  طرـفم مادختس  ا وأ تاكاهتنا ةيأ ىلع نمألا تاوق بساحت مل رياني ٢٥ةروث ذنم هن أ عيمج
ابردم ةطرشلا نوكت نأ بجيف يملسلا عمجتلا ةيرحل ةيلودلا ريياعملل اًقفوهنأ امك  .اهدعب وأ ةروثلا ءانثأ ةوقلل  بيردت ة  اديج
، ىلع   .عقاولا ضرأ ىلع رفاوتملا ريغ رمألا وهو ٢٣تارهاظملا عم لماعتلا
  

                                                           
ةماعلا ةيعمجلا رارق ٣ةداملا ،نوناقلا ذافنإ يفظوم  كولس دعاوق ةنودم٢١  ،٣٤/١٦٩ ،UN Doc A/Res/34/169 )١٩٧٩لوألا نوناك /ربمسيد ١٧.(  
  .٩ةداملا  - ١٩٩٠ةدحتملا مم ألا نع ةرداصلا - نوناقلا ذافنإ يفظوم لبق نم ةيرانلا ةحلسألاو ةوقلا لامعتساب ةقلعتملا ةيساسألا ئدابملا ٢٢
  .من تقریر المقرر الخاص المعني بحریة التجمع السلمي وحریة تكوین الجمعیات باألمم المتحدة، مرجع سبق ذكره) H(بند  ٨٤فقرة  ٢٠فحة أنظر الفقرة ص ٢٣


