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  مجلس حقوق اإلنسان
  ة والعشرونخامسالدورة ال
  من جدول األعمال 3و 2البندان 

التقريـــــر الســـــنوي لمفوضـــــة األمـــــم المتحـــــدة الســـــامية لحقـــــوق 
  واألمين العام اإلنسان وتقارير المفوضية السامية

تعزيــــــز وحمايــــــة جميــــــع حقــــــوق اإلنســــــان، المدنيــــــة والسياســــــية 
  واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

حلقـــة دراســـية بشـــأن التـــدابير الفعالـــة وأفضـــل الممارســـات التـــي تكفـــل     
  تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها في سياق االحتجاجات السلمية

  ة األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسانتقرير مفوض    

  موجز    
، مفوضـــية األمــــم املتحـــدة الســــامية 22/10دعـــا جملـــس حقــــوق اإلنســـان، يف قــــراره   

حلقـــوق اإلنســـان إىل تنظـــيم حلقـــة دراســـية بشـــأن التـــدابري الفّعالـــة وأفضـــل املمارســـات لضـــمان 
ــــز حقــــوق اإلنســــان ومحايتهــــا يف ســــياق االحتجاجــــات الســــلمية، وإىل ــــر عــــن  تعزي تقــــدمي تقري

مداوالت احللقة الدراسية إىل اجمللس يف دورته اخلامسة والعشرين. وُعقدت احللقة الدراسـية يف 
. وقد أعـدت املفوضـية السـامية هـذا التقريـر بشـأن املـداوالت 2013كانون األول/ديسمرب   2

  اليت جرت خالل احللقة الدراسية بناء على طلب اجمللس.
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  مقدمة  -أوالً   
تعزيــز ومحايــة حقــوق اإلنســان يف بشــأن  22/10دعــا جملــس حقــوق اإلنســان، يف قــراره   -1

امية حلقـوق اإلنسـان إىل تنظـيم حلقـة ، مفوضـية األمـم املتحـدة السـسياق االحتجاجات السـلمية
دراسية بشأن التدابري الفّعالة وأفضل املمارسات لضمان تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف سـياق 

  االحتجاجات السلمية.
وشــــــــاركت  2013كــــــــانون األول/ديســــــــمرب   2وُعقــــــــدت هــــــــذه احللقــــــــة الدراســــــــية يف   -2

ر اإلجــــراءات اخلاصــــة، وأعضــــاء هيئــــات الــــدول، واملعنيــــون مــــن املكلفــــني بواليــــات يف إطــــا فيهــــا
وممثلون عن اجملتمع املدين. ونُظِّمت املناقشـات يف جلسـات حـول  ،املعاهدات، وخرباء أكادمييون
فيمـــــــا خيـــــــص االحتجـــــــاج الســـــــلمي؛  عـــــــد قـــــــانون حقـــــــوق اإلنســـــــانثالثـــــــة مواضـــــــيع هـــــــي: (أ) بُ 

  جمعات السلمية.واالحتجاجات واملشاركة يف تسيري الشؤون العامة؛ (ج) وإدارة الت  (ب)
وقـــد أعـــدت املفوضـــية الســـامية هـــذا التقريـــر بشـــأن املـــداوالت الـــيت جـــرت خـــالل احللقـــة   -3

  .22/10الدراسية بناء على طلب اجمللس الوارد يف قراره 

  بيان مفوضة األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان   -ثانياً   
ــا االفتتــاحي، إىل أن كــانون ، يف مفوضــة األمــم املتحــدة الســامية حلقــوق اإلنســان أشــارت  -4 بيا

لإلعـــــــالن العـــــــاملي حلقـــــــوق اإلنســـــــان. وأحـــــــد  65سيشـــــــكل الـــــــذكرى  2013األول/ديســـــــمرب 
ـــه الديباجـــة، هـــو أن األفـــراد ســـيتمردون  ـــارات الـــيت يقـــوم عليهـــا اإلعـــالن، مثلمـــا تـــنص علي االعتب

مر، فقـد أدى ويف واقع األوسيحتجون يف حال مل ُحتمى حقوق اإلنسان مبوجب سيادة القانون. 
احلرمان مـن احلقـوق املدنيـة والثقافيـة واالقتصـادية والسياسـية واالجتماعيـة، ومـن احلـق يف التنميـة، 
إىل احتجاجــــات شــــعبية يف مجيــــع أحنــــاء املعمــــورة. وتتعلــــق تلــــك االحتجاجــــات مبســــائل خمتلفــــة،  

أو ارتفـــــاع  كالعالقـــــة بـــــني احلـــــاكمني واحملكـــــومني أو اعتمـــــاد القـــــوانني أو اإلصـــــالح االجتمـــــاعي
  األسعار أو تدهور البيئة. 

مـن اً وأكثـر ابتكـار اً والحظت املفوضة السامية أن االحتجاجات أصبحت أفضل تنظيمـ  -5
ــــدة، مبــــا فيهــــا وســــائط التواصــــل  ــــك وســــائل االتصــــال اجلدي أي وقــــت مضــــى، وتســــاعدها يف ذل

ــا. وأعربــت االجتمــاعي عــن ملفوضــة الســامية ا، ممــا يزيــد مــن تــرويج األســباب األساســية والتوعيــة 
االحتجاجــات الســلمية بقمــع وحشــي، مبــا يف ذلــك  تُقابــلاً يف حــاالت عديــدة جــد أســفها ألنــه

االســتخدام املفــرط للقــوة، واالحتجــاز التعســفي، واالختفــاء القســري، والتعــذيب، وحــىت اإلعــدام 
لتحصـر دون حماكمـة أو اإلعـدام خـارج نطـاق القضـاء. وأضـافت أن هنـاك قـوانني تقييديـة تسـن، 

ميارســون حقــوقهم ُيالحقــون اً م وأن أشخاصــرَّ غــري عنيفــة جتــ حيــز االحتجــاج الســلمي، وأن أفعــاالً 
ويتعرضــون حملاكمــات غــري عادلــة. وإىل جانــب ذلــك، يتعــرض صــحفيون ومســتخدمون لإلنرتنــت 
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ومــدافعون عــن حقــوق اإلنســان للتهديــد والرتهيــب واملضــايقة بســبب دورهــم يف توثيــق انتهاكــات 
ا.حقوق اإل   نسان املرتكبة يف سياق االحتجاجات السلمية والتنديد 

وأشـارت املفوضــة الســامية إىل أن الــدول علــى علـم حبــدود احلقــوق الــيت تنطبــق يف ســياق   -6
االحتجـــاج الســـلمي، مبـــا أن تلـــك احلقـــوق مرســـخة يف معاهـــدات حقـــوق اإلنســـان الـــيت وقعـــت 

نسان حيمي حقـوق األشـخاص يف التجمـع عليها. وأضافت املفوضة السامية أن قانون حقوق اإل
الســلمي، ويف حريـــة التعبـــري وتكــوين اجلمعيـــات، ويف املشـــاركة يف تســيري الشـــؤون العامـــة لبلـــدهم. 

إن علـى الـدول اً األساس لكل جمتمع حر ودميقراطـي. وقالـت أيضـ روقد باتت تلك احلقوق حج
ا الوطنية تتقيَّد باملعايري الدوليـة حلقـوق اإلنسـان وأن القيـود تُفـرض بشـكل  التأكد من أن تشريعا

ا حلمايـة اجملتمـع بكاملـه. وأكـدت املفوضـة السـامية أيضـ أنـه عنـد حـدوث اً استثنائي وعند ضرور
االحتجاجــات الســلمية، تقــع علــى عــاتق الــدول مســؤولية تعزيــز حقــوق اإلنســان ومحايتهــا ومنــع 

  االنتهاكات.
ُيســــــتهدفن يف معظــــــم األحيــــــان بســــــبب أن النســــــاء اً وأكــــــدت املفوضــــــة الســــــامية أيضــــــ  -7

ــــا تشــــعر بــــاجلزع بشــــكل خــــاص إزاء مســــتوى  مشــــاركتهن يف االحتجاجــــات الســــلمية. وقالــــت إ
العنف القائم على نوع اجلنس خالل بعض االحتجاجات، اليت تتعـرض فيهـا النسـاء لالغتصـاب 

ل تشـكل أو ألشكال أخرى من العنف اجلنسي، مبا يف ذلك تشويههن. وأكدت أن تلـك األفعـا
انتهاكات صارخة حلقوق اإلنسان، وأن لكل شخص، ذكرا كان أو أثىن، حق املشاركة يف تسـيري 

  الشؤون السياسية والعامة دومنا متييز.
عن القلق إزاء أعمال متس باحلق يف احلياة. وذكَّرت بأنـه اً وأعربت املفوضة السامية أيض  -8
وق اإلنســان حــاالت يف بلــدان خمتلفــة لســوء الســنوات األخــرية ســجلت املفوضــية الســامية حلقــ يف

أو الغــاز املســيل للــدموع الــذي يطلــق مــن مســافات  أو رذاذ الفلفــل اســتخدام الرصــاص املطــاطي
قريبة يف أماكن مغلقـة، ممـا يـؤدي إىل وفـاة احملتجـني أو إصـابتهم بشـكل خطـري. وذكَّـرت املفوضـة 

زمــة لكــي تضــمن عــدم جلــوء أفــراد الشــرطة الســامية احلكومــات بــأن عليهــا اختــاذ مجيــع التــدابري الال
مبــــادئ األساســــية املتعلقــــة إىل االســــتخدام املفــــرط للقــــوة أثنــــاء االضــــطالع مبهــــامهم وامتثــــاهلم لل

قواعــد ومدونــة  ،القــانون مــن جانــب املــوظفني املكلفــني بإنفــاذباســتخدام القــوة واألســلحة الناريــة 
شــددت املفوضــة الســامية علــى أمهيــة حتديــد اً، . وأخــري الســلوك للمــوظفني املكلفــني بإنفــاذ القــوانني

مســؤولية مــوظفي الدولــة الــذين يقمعــون بصــورة غــري قانونيــة االحتجاجــات الســلمية، وأكــدت أنــه 
جيب أن يكون بإمكـان الضـحايا وأسـرهم احلصـول علـى حقهـم يف سـبل فعالـة لالنتصـاف واجلـرب 

  عند حدوث االنتهاكات.
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   ء ومناقشاتهمعروض الخبرالمحة عامة عن   -اً ثالث  

  عد قانون حقوق اإلنسان فيما يخص االحتجاج السلميبُ   -ألف  
قـــانون حقـــوق اإلنســـان  عـــدركـــزت اجللســـة املواضـــيعية األوىل مـــن احللقـــة الدراســـية علـــى بُ   -9

فيمــا خيــص االحتجــاج الســلمي. وأجــرى فريــق مــن اخلــرباء ضــم عيــاض بــن عاشــور، عضــو اللجنــة 
 أيرلنـدايرلنـدي حلقـوق اإلنسـان جبامعـة ، مـدير املركـز األأوفالهـريتمايكل املعنية حبقوق اإلنسان؛ و 

لإلطـار  جنـة املعنيـة بالقضـاء علـى التمييـز ضـد املـرأة، حتلـيالً براميال باتن، نائبة رئـيس اللالوطنية؛ و 
نـــدياي، مـــدير شـــعبة  وتـــرأس حلقـــة النقـــاش بكـــرالقـــانوين اخلـــاص مبمارســـة االحتجـــاج الســـلمي. 

  اإلجراءات اخلاصة، يف املفوضية السامية حلقوق اإلنسان.جملس حقوق اإلنسان و 
إىل تقـــارير وســـائط اإلعـــالم بشـــأن األحـــداث الـــيت  وأشـــار املشـــاركون يف حلقـــة النقـــاش  -10

لربيطانيـا يف بلدان خمتلفة، منها مصر، وتايلند، وتونس، وأوكرانيا، واململكـة املتحـدة اً وقعت مؤخر 
الشــمالية) والــيت تــربز أن موضــوع االحتجــاج الســلمي  أيرلنــدااً الشــمالية (وحتديــد أيرلنــداالعظمــى و 

املظاهرات السلمية، مبا فيها اليت أدت إىل سـقوط انتشار . وُأشري إىل أن يعد من مواضيع الساعة
عـــن اً وحبثـــ ة، قـــد يظهـــر أن هنـــاك أزمـــة عامليـــة للدميقراطيـــة التمثيليـــ2011عـــدة أنظمـــة منـــذ عـــام 

  ية. أشكال أخرى للمشاركة السياس
وتشكل عدة حقـوق، مبـا فيهـا احلقـوق يف حريـة التعبـري والتجمـع السـلمي وحريـة تكـوين   -11

 25و 22و 21و 19املــواد املنصــوص عليهــا يف املشــاركة يف تســيري الشــؤون العامــة، اجلمعيــات و 
وقـد  .حتجـاج السـلميالمارسـة املسـاس األمن العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والسياسـية، 

االحتجــاج الســلمي بأنــه متعــدد اجلوانــب وبأنــه مــزيج مــن حقــوق خمتلفــة، باعتبــاره حريــة ُوصــف 
تقــرتن بإعمــال غريهــا مــن احلقــوق واحلريــات وتســهله. وبينمــا رأى أحــد املشــاركني مــؤثرة داعمــة أو 

يف حلقة النقاش أن وضع حـق معـني لالحتجـاج السـلمي هـو أمـر يسـتحق التفكـري، قـال مشـارك 
الواســعة مــن احلقــوق الــيت تــنص عليهــا الصــكوك الدوليــة حلقــوق اإلنســان كافيــة آخــر إن اجملموعــة 

إىل التعقيــد الــذي ينطــوي عليــه تعريــف "حــق يف اً أيضــاً حلمايــة ممارســة االحتجــاج الســلمي، مشــري 
مناقشــة مــن أجــل يــد عقــد اجتمــاع لفريــق مــن اخلــرباء مــن املف شــري إىل أنوأُ االحتجــاج الســلمي". 

  .الحتجاج السلميلويل اإلطار القانوين الد
ولوحظ أنه يف الوقت الذي قد ختتلف فيـه جمموعـة احلقـوق ذات الصـلة حسـب ظـروف   -12

معينة، تظل حرية التعبري أساسية يف سياق االحتجاجات السـلمية. ولـذلك اقـرتح أحـد املشـاركني 
ي وحريـــة للجنـــة املعنيـــة حبقـــوق اإلنســـان بشـــأن حريـــة الـــرأ 34االســـتلهام مـــن التعليـــق العـــام رقـــم 

، لدى من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 19املادة التعبري املنصوص عليهما يف 
عـام علـى تعليـق  أن غيـاباً تبـني أيضـمناقشة القيود املفروضـة علـى ممارسـة االحتجـاج السـلمي. و 
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قـوق ملعنيـة حبالجنـة اقـُرتح أن تنظـر الو  ،شـكل ثغـرة، ياحلـق يف التجمـع السـلميبشـأن  ،21املادة 
  .األخرى املعاهدات هيئاتبشأن هذا املوضوع، بالتعاون مع عام يف صياغة تعليق  اإلنسان

الطريقـة الـيت ميكـن أن شـاركة املـرأة يف االحتجاجـات السـلمية و ملويل اهتمام خـاص أقد و   -13
ـا الصـكوك القانونيـة  مثلـة ويف معـرض اإلشـارة إىل أ حلمايـة حقـوقهن علـى حنـو أفضـل.ُتسـتخدم 

من مصـر، وغينيـا، ومجهوريـة إيـران اإلسـالمية، وتركيـا، ُسـلِّط الضـوء علـى كـون النسـاء أضـعف يف 
يف ذلـــك  هـــذه الســـياقات. ويف عـــدة مناســـبات، كانـــت النســـاء عرضـــة هلجمـــات تســـتهدفهن، مبـــا

املتصور املتمثـل  العنف اجلنسي واالحتجاز التعسفي. والحظ أحد املشاركني أن اخلطر الفعلي أو
العنــف اجلنســي والعنــف القــائم علــى نــوع اجلــنس هــو وســيلة للحــد مــن مشــاركة املــرأة يف احليــاة  يف

علـــــى أن للمشـــــاركة يف اً العامـــــة والسياســـــية واســـــتدامة التمييـــــز واالســـــتبعاد. وُســـــلط الضـــــوء أيضـــــ
ميكــن املــرأة ويســاعدها يف التغلــب علــى احلــواجز االجتماعيــة وإمســاع اً االحتجاجــات الســلمية أثــر 

  ا.صو
حكــم  أياالتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة وال تتضــمن   -14
ا بشأن احلق يف التجمع السلمي،  حمدد ماية املرأة يف االحتجاجـات حلتعترب مفيدة ومع ذلك فإ

 مـــن هـــذه االتفاقيـــة، بشـــأن مشـــاركة املـــرأة يف احليـــاة السياســـية 7. وقـــد ُأشـــري إىل املـــادة الســـلمية
للجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، الــذي شــدد  23 رقــم والعامــة، وإىل التعليــق العــام

ا دميقراطيـة. السياسيةاجملتمعات اليت تستبعد املرأة من احلياة العامة و على أن   ال ميكن وصفها بأ
رة عن اللجنة الصاد 30وإىل جانب ذلك، ُسّلط الضوء على النطاق الواسع للتوصية العامة رقم 

. بعد انتهاء النـزاع النزاع وما وضع املرأة يف سياق منع نشوب النزاعات ويف حاالت نفسها بشأن 
ـا مبوجـب االتفاقيـة ملعاجلـة مسـألة اً ومن املمكن استخدام التقارير اليت تقدمها الدول وفق اللتزاما

مزيـــد مـــن االهتمـــام ملشـــاركة  أنـــه مـــن اجلـــدير إيـــالءاً املـــرأة واالحتجاجـــات الســـلمية. ولُـــوحظ أيضـــ
اجملموعـــــات الضـــــعيفة أو املهمشـــــة يف االحتجاجـــــات الســـــلمية، كاألطفـــــال أو األشـــــخاص ذوي 

، ولضـعف واخلنـاثى يةانومزدوجي امليل اجلنسـي ومغـايري اهلويـة اجلنسـاإلعاقة أو املثليات واملثليني 
  أفراد هذه اجملموعات بشكل خاص يف سياق االحتجاجات السلمية.

بشـــــكل أعـــــم، ُأشـــــري إىل ضـــــرورة أن يراعـــــي التفكـــــري يف ممارســـــة االحتجـــــاج الســـــلمي و   -15
وإمكانيــــــــة تنظيمــــــــه البيئــــــــة السياســــــــية واالجتماعيــــــــة والثقافيــــــــة واالقتصــــــــادية الــــــــيت جتــــــــري فيهــــــــا 

أنــــه ينبغــــي النظــــر إىل االحتجاجــــات اً االحتجاجــــات. وردد ذلــــك وفــــد إحــــدى الــــدول مالحظــــ
لـيت جتـري فيـه، ولـذلك ال ميكـن وضـع منـوذج موحـد ينطبـق السلمية من حيث السـياق السياسـي ا

مــع هــذه املالحظــة، ُســلِّم بــأن كــل بلــد خيتلــف عــن اً علــى مجيــع االحتجاجــات الســلمية. وجتاوبــ
اآلخـــر وأن كـــل احتجـــاج فريـــد مـــن نوعـــه، لكـــن اإلطـــار القـــانوين حلقـــوق اإلنســـان جيـــب أن يظـــل 

احــرتام قــانون حقــوق اإلنســان مهــم بشــكل وعلــق خبــري آخــر بــالقول إن ضــمان اً. مشــرتكاً معيــار 
  خاص يف الوقت الذي مير فيه بلد ما مبرحلة انتقالية.
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اعــــرتف املشــــاركون بالــــدور اهلــــام لوســــائط التواصــــل االجتمــــاعي يف االحتجــــاج اً، وأخــــري   -16
اً الســلمي. فقــد بــات التمتــع بــاحلقوق يف حريــة التعبــري والتجمــع الســلمي وتكــوين اجلمعيــات ممكنــ

بفضل تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت اجلديدة. ولذلك الحظ املشـاركون أنـه ينبغـي  اً وميسر 
نرتنــــت وتســــهيل هــــذا االســــتخدام يف ســــياق دام وســــائط التواصــــل االجتمــــاعي واإلمحايــــة اســــتخ

  االحتجاجات السلمية.

  االحتجاجات وحق المشاركة في تسيير الشؤون العامة  -باء  
احللقة الدراسية دور االحتجاجات كوسيلة يستخدمها األفراد  تناولت اجللسة الثانية من  -17

، رئيســـة قســـم بروفيـــز واجملموعـــات للمشـــاركة يف تســـيري الشـــؤون العامـــة. وترأســـت اجللســـة ناتـــايل
، يف املفوضـــــية الســـــامية حلقـــــوق اإلنســـــان، وضـــــمت حلقـــــة النقـــــاش ســـــيادة القـــــانون والدميقراطيـــــة

، املقـــرر اخلـــاص املعـــين بـــاحلق يف حريـــة التجمـــع الســـلمي ماينـــا كيـــاي :التاليـــة أمســـاؤهماملشـــاركني 
إيســت ومايكــل هــاميلتون، حماضــر أقــدم يف قــانون االحتجــاج العــام، جبامعــة ؛ وتكــوين اجلمعيــات

مكتـب املؤسسـات يف رية التجمع السلمي حب املعينأمني فريق اخلرباء اململكة املتحدة، و  يف ليا،أجن
حماميــة يف هينــا جــيالين، ؛ و ملنظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــاالدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان التــابع 

لألمني العام املعنية حبالة املـدافعني عـن حقـوق  ةسابقال ةاصاخل ةمثلامللعليا يف باكستان و احملكمة ا
  اإلنسان.

وصـفه ركيـزة مـن ركـائز التجمـع السـلمي ب يف قاحلـملشاركون يف حلقـة النقـاش إىل وأشار ا  -18
تهم. لـــدولحـــق األفـــراد يف املشـــاركة يف الشـــؤون العامـــة مباشـــر مـــن بشـــكل اً نابعـــاً أمـــر الدميقراطيـــة و 

الحـرتام حقـوق  عندما تكون هناك ثقافـة قويـةكلل بالنجاح تتولوحظ أن االحتجاجات السلمية 
ومبا أن االحتجاج السلمي ينطوي على جمموعة مـن احلقـوق،  وسيادة القانون واملساءلة. اإلنسان

هتمام جلوهر احلريات اليت ال بد من محايتهـا. وقـد ُوصـفت االحتجاجـات السـلمية جيب إيالء اال
ـــا بـــديل للعنـــف وشـــكل مـــن أشـــكال التعبـــري الـــيت ميكـــن اعتبارهـــا وســـيلة لتوجيـــه االنتبـــاه إىل  بأ

وميكــن  الشــواغل املتعلقــة بالشــؤون العامــة، ولتحقيــق التغيــري، وطريقــة ملمارســة الدميقراطيــة املباشــرة.
مبثابـــة مقيـــاس تســـتخدمه احلكومـــة ملعرفـــة حالـــة أدائهـــا. وبالتـــايل، اً اجـــات أن تكـــون أيضـــلالحتج

على اً من تقييدها. ورد ينبغي أال ينظر إىل االحتجاجات السلمية كتهديد، وينبغي تسهيلها بدالً 
غـي وأن ممارسـته ينباً، ينبغي أن يُعتـرب مسـؤولية أيضـالسلمي املالحظة القائلة بأن احلق يف التجمع 

ر اقــرتان احلقــوق باملســؤوليات أن تكــون حمــدودة، أكــد أحــد املشــاركني أنــه إذا كــان مــن املهــم تــذكّ 
ه يف أنــفــإن ذلــك ينبغــي أال يكــون علــى حســاب ممارســة تلــك احلقــوق. وأكــد خبــري آخــر اً، أيضــ

 جيــب تنفيــذ تلــكفــرض قيــود علــى حريــة التجمــع الســلمي، القــانون ب احلــاالت الــيت يســمح فيهــا
  يف جمتمع دميقراطي. رفاه اجلميعراعاة مب القيود
ـا تتـيح فرصـة اً مهمـاً والحظ املشاركون أن االنتخابات تشكل وقت  -19 يف حيـاة أي دولـة وأ

ملشـــاركة اجملتمـــع املـــدين. وخـــالل ذلـــك الوقـــت احلاســـم، ينبغـــي فســـح اجملـــال للمجتمـــع مـــن أجـــل 
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حرية تكوين اجلمعيـات والتجمـع. بيـد  التعبري عن آرائه واملشاركة يف الشؤون العامة، وتوسيع حيز
أنــه يف ذلــك الوقــت بالــذات تُفــرض قيــود علــى حريــة تكــوين اجلمعيــات وحريــة التجمــع يف أغلــب 

علــى أن املشــاركة يف الشــؤون السياســية واحليــاة العامــة تبــدأ مــع اً األحيــان. وشــدد املشــاركون أيضــ
لفاصـــلة بـــني االنتخابـــات أساســـي االنتخابـــات، لكنهـــا ال تنتهـــي معهـــا. فمـــا حيـــدث يف الفـــرتات ا

  بالنسبة حلق املشاركة يف الشؤون العامة.اً أيض
والحـــظ أحـــد املشـــاركني أن معـــايري ومبـــادئ شـــارعة مهمـــة تـــرد يف إعـــالن املـــدافعني عـــن   -20

أن االحتجـاج السـلمي اً . ويؤكد هذا اإلعالن أيض12و 6حقوق اإلنسان، ال سيما يف املادتني 
راطيات التمثيليـــــة وتعزيزهـــــا. وأشـــــار املشـــــارك إىل أن االحتجاجـــــات يتعـــــدى نطـــــاق دعـــــم الـــــدميق

الســــــلمية هــــــي وســــــيلة لتأكيــــــد احلريــــــات األساســــــية وحقــــــوق اإلنســــــان. وحــــــىت يف ظــــــل احلكــــــم 
اً علنــحيــث تطالــب ، لكشــف عيــوب احلكــم االحتجاجــات الســلمية أدوات شــكلتالــدميقراطي، 

ــا ستفضــي  يف حــال، ال ســيما تلــك العيــوب بتصــحيح الســلطات املختصــة  إنكــارإىل احتمــال أ
وأشـــار خبـــري آخـــر إىل أنـــه ينبغـــي أال يُنظـــر إىل حريـــة التجمـــع كعامـــل مســـاعد  حقـــوق اإلنســـان.

للتمثيــل السياســي فحســب، بــل بــاألحرى كوســيلة لالعــرتاض علــى األســاليب التقليديــة للنشــاط 
باعتبـاره وسـيلة لتعزيـز على أمهية ممارسة الشباب لالحتجـاج السـلمي اً املدين. وجرى التأكيد أيض

ـــذا، ميكـــن أن تشـــكل احتجاجـــات الطـــالب  ـــاة العامـــة لـــدولتهم. ول مشـــاركتهم السياســـية يف احلي
من أشكال االستثمار االجتماعي، الذي ميكن الشباب من التعلم والتعبري عـن اهتمـامهم  شكالً 

صـــة بالنســـبة خا أمهيـــةالحتجاجـــات الســـلمية ل الضـــوء علـــى أن ُســـّلطاً، بالشـــؤون العامـــة. وأخـــري 
  .هاوسيلة للتعبري عن شواغلهم وإبراز باعتبارها  ،لألقليات

ـــــــوحظ أن مـــــــن املمكـــــــن أن ميـــــــارس  -21 ـــــــراٌد  ويف هـــــــذا الســـــــياق، ل االحتجـــــــاَج الســـــــلمي أف
عــــــن ذلــــــك، ومثلمــــــا أظهــــــرت أحــــــداث أخــــــرية، ال ُحتصــــــر  جمموعــــــات أو مجعيــــــات. وفضــــــالً  أو

قـــد تتنـــاول قضـــايا حمـــط اهتمـــام إقليمـــي االحتجاجـــات الســـلمية يف حـــدود املصـــاحل الوطنيـــة، بـــل 
ودويل، منهــــا علــــى ســــبيل املثــــال عمليــــات قتــــل مســــتهدف خــــارج احلــــدود اإلقليميــــة أو حقــــوق 

  صيادين حمتجزين بسبب عبورهم احلدود البحرية.
مارسة االحتجاج السلمي مل إيالء االهتمامضرورة ملشاركون يف حلقة النقاش إىل وأشار ا  -22

وينبغــي للتشــريعات والسياســات احملليــة أن تضــمن وجــود آليــات مــن أجــل مــا  .اوتــوفري احلمايــة هلــ
وحماسبة من ينتهكون خمتلـف حقـوق اإلنسـان الـيت حتمـي ‘ 2‘تسهيل االحتجاجات؛ ‘ 1‘يلي: 

وتقــــدمي تعويضــــات لضــــحايا هــــذه االنتهاكــــات. ويشــــكل ‘ 3‘ممارســــة االحتجاجــــات الســــلمية؛ 
 هــــــذا الســــــياق. وينبغــــــي محايــــــة املشــــــاركني يف التســــــامح وعــــــدم التمييــــــز عنصــــــرين جــــــوهريني يف

  االحتجاجات السلمية سواء كانت احلكومة أو األغلبية تتفق أم ال مع موضوع االحتجاج.
ويف معــــرض اإلشــــارة إىل التحــــديات الــــيت ُحيتمــــل أن تطرحهــــا االحتجاجــــات الســــلمية   -23

حتجـــاج الســـلمي. وتـــدخل الشـــرطة خالهلـــا، نـــاقش املشـــاركون مـــدى احتمـــال ضـــرورة تنظـــيم اال
يف ضــــوء حتــــديات معينــــة، مــــن قبيــــل إدارة احتجاجــــات اً ولــــوحظ أن التنظــــيم قــــد يكــــون ضــــروري
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، وكـــذلك مـــن أجـــل جـــنيتغـــري احملوعلـــى القطـــاع التجـــاري  علـــىآثـــار االحتجاجـــات متضـــاربة أو 
وبــالنظر إىل تلــك التحــديات واحتمــال  .ســلوك الشــرطة يف ســياق االحتجاجــات الســلميةتقيــيم 

حملــي لالحتجاجـــات. ويف تنظيمــي إطـــار لوضــع اً مشــروعاً أن هنـــاك حيــز ذُكــر تضــارب املصــاحل، 
ويـُــَرجَّح أن هــذا الســياق، ُشــدِّد علــى أمهيــة احــرتام اإلطــار القــانوين الــدويل علــى املســتوى احمللــي. 

مــة علــى احلقــوق بقبــول اجملتمــع علــى نطــاق حتظــى األطــر التنظيميــة العادلــة وغــري التمييزيــة والقائ
  واسع.

ومــع ذلــك، حــذَّر املشــاركون يف حلقــة النقــاش مــن احتمــال أن يــؤدي اإلفــراط يف تنظــيم   -24
الحـظ خـالل املناقشـة، بشـكل كبـري. و  االحتجاج السلمي إىل تقـويض احلـق يف التجمـع السـلمي

كـــل دارة  إلتشـــريعات وطنيـــة  أن تكـــون هنـــاكاً ه لـــيس مـــن الضـــروري دائمـــأنـــ إحـــدى الـــدول وفـــد
جانـــب مـــن جوانـــب التجمـــع. واعُتـــرب مـــن املهـــم إشـــراك أصـــحاب احلقـــوق، مبـــن فـــيهم احملتجـــون 

وغــريهم مـن اجلهـات املعنيـة، يف عمليــة وضـع التشـريعات لضـمان قبوهلــا واحملتجـون املعارضـون هلـم 
 أن مــن املفيــد بشــكل عــام، عنــدما يقتضــي األمــر التنظــيم. ويف هــذا الســياق، تكــررت اإلشــارة إىل

تنظيم مناقشة لفريق من اخلرباء بشـأن األطـر القانونيـة الدوليـة واحملليـة القائمـة اخلاصـة باالحتجـاج 
  السلمي.

احلــاالت الــيت تســتخدم فيهــا الــدول التشــريعات املتعلقــة اً وخــالل املناقشــة، ذُكــرت أيضــ  -25
مثلـة علـى حـاالت توقيـف مبكافحة اإلرهاب لفرض قيـود علـى حريـة التجمـع السـلمي. وقُـدمت أ

وحماكمة أفراد احتجوا على إخالء أراض أو على انعدام مياه الشرب، بذريعة احلفاظ علـى األمـن 
العــام. وإذا كــان مــن املســلم بــه أن علــى الــدول واجــب ضــمان األمــن والنظــام العــام، مبــا يف ذلــك 

ن حقـوق اإلنســان. جيـب أن حتــرتم أحكـام قـانو  خـالل االحتجاجـات السـلمية، فــإن هـذه التـدابري
تتـــدخل يف  وشـــدد املشـــاركون علـــى ضـــرورة إيـــالء مزيـــد مـــن االهتمـــام لاللتـــزام الســـليب للـــدول بـــأال

  ممارسة احلريات األساسية. 
ملعاجلــة أنــواع خمتلفــة مــن االحتجــاج اً أن التشــريعات ليســت مناســبة دائمــاً ولــوحظ أيضــ  -26

ة النقــــاش أمثلــــة جــــوالت الــــدراجات الــــيت قــــد جتــــري يف بلــــد مــــا. وقــــدم أحــــد املشــــاركني يف حلقــــ
يف أوغنـدا، اً اجلماعية املهمة يف اململكة املتحـدة، أو االحتجـاج العفـوي للـذهاب إىل العمـل مشـي

أو االحتجاج بالتصفيق يف بـيالروس، أو احتجـاج "الُقبَـل" يف املغـرب أو احتجاجـات "الصـمود" 
ـــا، الـــيت اتســـمت بغيـــاب جهـــات منظمـــة معروفـــة أو  تنظـــيم رمســـي. وبالتـــايل، فـــإن يف مصـــر وتركي

ليســـت مناســـبة هلـــذه  التشـــريعات الوطنيـــة الـــيت تقتضـــي اإلشـــعار املســـبق أو حتديـــد جهـــة منظِّمـــة
التجمعــات األنــواع مــن االحتجــاج. ولــذلك اقُرتحــت إعــادة النظــر يف الفكــرة املســبقة القائلــة بــأن 

فويـة. وأثنـاء النقـاش جيب أن تتسم خبصائص حمددة أو بقدر معني من التنظيم، على حسـاب الع
  بشأن هذا املوضوع، ُوّجه االنتباه إىل الفرق بني التجمع املصرح به والتجمع غري املصرح به.

للتجمــــع اً وفرصــــاً وأحل املشــــاركون يف حلقــــة النقــــاش علــــى وجــــوب أن يكــــون هنــــاك حيــــز   -27
علــى كل حمــدد بشــالتلقــائي بغــرض االحتجــاج. وأُعــرب عــن القلــق إزاء القــوانني احملليــة الــيت تــنص 
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ـا أو ـا، وإزاء حتميـل منظمـي التجمعـات غـري املصـرح  املشـاركني  تفريق التجمعـات غـري املصـرح 
  مسؤولية جنائية يف بعض احلاالت. فيها
وُنصحت السلطات احلكومية باملشاركة يف مناقشـات مـع املنظمـني قبـل االحتجاجـات،   -28

كذريعـــة لطلـــب تفريـــق التجمـــع أو اً  ملشـــاركة أبـــدلكنهـــا نـُبِّهـــت إىل أنـــه ينبغـــي أال ُتســـتخدم هـــذه ا
إلغائــه. واقــرتح أحــد املشــاركني أن تضــع الســلطات احلكوميــة قواعــد أساســية لضــمان إجــراء احلــوار 
واملفاوضــات حبســن نيــة. وخــالل املناقشــة، قــدم ممثــل إحــدى الــدول أمثلــة علــى تشــريعات دولتــه 

ــا علــى املســتوى الــوطين، انطالقــ ســم املمارســات اجليــدة وتبادهلــا. وعلــق وفــد مــن روح تقااً وجتار
ثلــني عــن جهــات فاعلــة دولــة أخــرى بــالقول إن بإمكــان حلقــة النقــاش االســتفادة مــن حضــور مم

علـى أرض الواقـع، كـاملوظفني يف اخلدمـة العامـة للنظام االحتجاجات السلمية تشارك يف إخضاع 
  هذه اجلهات كخطوة إىل األمام.أو غريهم من ممثلي الدول، واقرتح الوفد إجراء مناقشات مع 

أثار أحـد املشـاركني مسـألة احلصـول علـى مسـاحة خاصـة مـن أجـل االحتجـاج. اً، وأخري   -29
ملكيـــة خاصـــة،   وحســـب الفقـــه القـــانوين يف بعـــض البلـــدان، ميكـــن أن يشـــكل احتجـــاج جيـــري يف

معينة. كمطار أو مقر شركة، ممارسة مشروعة للحق يف التجمع السلمي، وإن كان ذلك بشروط 
لتزايـد خصخصـة األمـاكن العامـة. اً من التفكري، نظـر اً وقال املشارك إن هذه املسألة تستحق مزيد

إن علــى اجلهــات الفاعلــة غــري احلكوميــة، مثــل الشــركات اخلاصــة، مســؤولية اً وهنــاك مــن قــال أيضــ
  احرتام احلق يف التجمع السلمي.

  إدارة التجمعات السلمية  -جيم  
واضــيعية الثالثــة مــن احللقــة الدراســية، ُحبثــت التحــديات املتصــلة بــإدارة خــالل اجللســة امل  -30

وجرت حلقة النقاش هلـذه اجللسـة برئاسـة التجمعات واالحتجاجات السلمية مبزيد من التفصيل. 
حلقـــوق  ة الســـاميةياملفوضـــيف ســـيادة القـــانون واملســـاواة وعـــدم التمييـــز، فـــرع  ةمـــىن رمشـــاوي، رئيســـ

حبــــاالت  املعــــين ز، املقــــرر اخلــــاص ينكريســــتوف هني التاليــــة أمســــاؤهم:  ، وضــــمت املشــــاركاإلنســــان
ماسـلني، رئـيس قسـم  - اإلعدام خارج القضاء أو بـإجراءات مـوجزة أو تعسـفاً؛ وسـتيوارت كـازي

بــــول، منســــقة  ؛ ولوســـيانااإلنســـاين وحقــــوق اإلنســــان الــــدويلمييــــة جنيـــف للقــــانون األحبـــاث بأكــــاد
  مبركز الدراسات القانونية واالجتماعية، يف األرجنتني. القضايا املتعلقة بالعنف واألمن

ويف حني كان الرتكيز على موضوع استخدام القوة يف إدارة التجمعـات واالحتجاجـات،   -31
ـــر املشـــاركون باختصــــار بأنـــه ينبغـــي للــــدول تســـهيل االحتجـــاج الســــلمي باعتبـــاره شـــكالً  مــــن  ذكَّ

بــأن األمــر قــد يقتضــي مســتوى اً دولــة. وأقــروا أيضــأشــكال التعبــري واملشــاركة يف الشــؤون العامــة لل
ــا، نظــر  الحتمــال تضــارب املصــاحل وغــري ذلــك مــن اً معــني مــن تنظــيم التجمعــات الســلمية وإدار

التحـــديات الـــيت قـــد تنشـــأ يف ســـياق مظـــاهرة معينـــة. وجـــرى التشـــديد علـــى أنـــه يف الوقـــت الـــذي 
إدارة التجمعـات السـلمية، حتـتفظ حقـوق  يف سـياقاً أساسـياً يشكل فيه احرتام احلق يف احلياة أمر 

  اإلنسان األخرى، كاحلق يف الكرامة، بأمهيتها، ال سيما عندما تتحول مظاهرة ما إىل العنف.
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وجيــب أن تظــل إدارة التجمعــات ضــمن إطــار قــانون حقــوق اإلنســان، وجيــب أال تســفر   -32
في، أو االختفـــــاء، عـــــن أفعـــــال مـــــن قبيـــــل احلرمـــــان التعســـــفي مـــــن احليـــــاة، أو االحتجـــــاز التعســـــ

ألي ســــبب مــــن بعيــــنهم التعــــذيب، أو املعاملــــة القاســــية والالإنســــانية، أو التمييــــز ضــــد أفــــراد  أو
األســباب، كــالرأي السياســي، أو االنتمــاء الــديين، أو نــوع اجلــنس. وقــد ُســّلم بــأن مــن املمكــن أن 

اً ك القيـود دائمـعلى التمتـع بـاحلق يف التجمـع السـلمي، لكـن جيـب تفسـري تلـاً دول قيودالتفرض 
مبادئ سرياكيوزا املتعلقة بأحكام التقييد وعـدم التقيـد الـواردة  ومثلما يرد يف مبا يدعم ذلك احلق.

، فــإن احــرتام حقــوق اإلنســان هــو جــزء مــن يف العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والسياســية
ة لفـرض قيـود غامضـة أو النظام العام، وال ميكن استخدام مفـاهيم مـن قبيـل األمـن القـومي كذريعـ

تعســفية. ويقــع علــى الدولــة الــيت تفــرض القيــود عــبء إثبــات أن هــذه القيــود ضــرورية، ومتناســبة، 
ا ال متس با   .ألداء الدميقراطي للمجتمعوغري متييزية وأ

وأشـــار املشـــاركون يف حلقـــة النقـــاش إىل ضـــرورة أن يكـــون الشـــاغل الرئيســـي فيمـــا خيـــص   -33
حليــاة وغــريه مــن حقــوق اإلنســان يف ســياق االحتجاجــات الســلمية، هــو ضــمان احــرتام احلــق يف ا

استخدام القوة. ولذا، قد تتطلب اإلدارة الصـحيحة للمظـاهرات اسـتخدام تقنيـات خمتلفـة  تفادي
ملنع العنف، وبالتايل تفادي رد عنيف على احلوادث. ومبا أنـه جيـب أن يكـون االفـرتاض يف صـاحل 

ا أن تشـجع علـى اً، دائم ممارسة حرية التجمع احلـد مـن ينبغي للدول إجياد اسرتاتيجيات من شأ
  ، ومن أمثلة ذلك الدخول يف حوار حبسن نية مع احملتجني.العنف

أن مــــن املهــــم للجهــــات الفاعلــــة احلكوميــــة أن تفهــــم ديناميــــات اً وأكــــد املشــــاركون أيضــــ  -34
 أن تنـتج عـن التعامـل مـع جتمـع املـرجحإلدارة التجمعـات، مبـا أنـه مـن اً اجلماعة أثنـاء بـذهلا جهـود

ككيـــان متجـــانس اســـرتاتيجيات تنـــزع إىل التصـــادم. وعلـــى ســـبيل املثـــال، ينبغـــي أال يســـتهدف   مـــا
اســتخدام القــوة الضـــروري واملتناســب، كحـــل أخــري حلمايــة احليـــاة، ســوى أفـــراد معينــني حتولـــوا إىل 

عـــن اً ي البحـــث دائمـــالعنـــف ولـــيس احلشـــد بكاملـــه. وإذا كـــان ال بـــد مـــن تفريـــق احلشـــود، فينبغـــ
وســـائل غـــري عنيفـــة، كطلـــب التفـــرق مـــن األفـــراد املعنيـــني، وعـــزل جيـــوب احلشـــود، وفصـــلهم عـــن 
بعضهم البعض، ومنع الوصول، وتوفري قنوات آمنة للخروج، وغري ذلـك. والحـظ أحـد املشـاركني 

فهمهمـا. وديناميـة حمـددة داخـل جمموعـات إنفـاذ القـانون ال بـد مـن اً خاصـاً أن هناك منطقاً أيض
وُشـــّدد علـــى أمهيـــة التواصـــل اجليـــد داخـــل مؤسســـات إنفـــاذ القـــانون، وكـــذلك بـــني مـــوظفي إنفـــاذ 
القــانون واملتظــاهرين. وبشــكل أعــم، يف هــذا الســياق، الحــظ ممثــل منظمــة غــري حكوميــة أن مــن 

حبـث الـدور الـذي يضـطلع بـه موظفـو إنفـاذ القـانون يف األمـاكن العامـة، وكيـف ميكـن اً املهـم أيضـ
دئة حالة ما.أي  وكهم حتويل حشد إىل العنف ضدهم، أو العكس، لسل   كيف ميكنهم 
وبشــكل أعــم، أعــرب املشــاركون يف حلقــة النقــاش عــن القلــق إزاء اســتخدام مصــطلحي   -35

"ســـلمي" و"غـــري ســـلمي" لوصـــف جتمـــع أو مظـــاهرة. ففـــي العديـــد مـــن املظـــاهرات، يظـــل الســـواد 
ــا "غــري ســلمية"، ومــن مث تربيــر الــردود وإن اً، األعظــم مــن احلشــد املشــارك ســلمي نعــت املظــاهرة بأ

القمعية اليت تصدر عن الدولة، قد يطرح إشكاليات وقد يؤدي إىل محاية غري كافية ملن يشـاركون 
يف املظـــاهرة دون عنـــف. وقـــد شـــجع أحـــد املشـــاركني يف حلقـــة النقـــاش الـــدول علـــى التوقـــف عـــن 
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التغيـــري يف طريقـــة التفكـــري أن هـــذا مـــن شـــأن إن تصـــور االحتجاجـــات الســـلمية كتهديـــد؛ حيـــث 
  خطوة مهمة حنو ضمان سري االحتجاجات بشكل سلمي.شكل ي

ومــــن العناصــــر الــــيت اعتــــربت أساســــية يف منــــع العنــــف وانتهــــاك احلقــــوق، ضــــمان حيــــازة   -36
موظفي إنفاذ القانون ملعدات حديثـة ومناسـبة وغـري فتاكـة، كخـراطيم امليـاه واملعـدات الواقيـة. بيـد 

 مـن قبيـل الغـازاً، أن االستخدام غـري الصـحيح ألسـلحة أقـل فتكـاً عدة مشاركني الحظوا أيض أن
ميكــن أن يــؤدي مــع ذلــك إىل حــدوث انتهاكــات. وقــدِّمت أمثلــة علــى حــاالت  املســيل للــدموع،

ائيــة ســامة ياســتخدام أيروســوالت كيم ، منهــا مــثالً تظــاهرينأفعــال وحشــية ارتكبتهــا الشــرطة ضــد م
يف بعـض اً املسيل للدموع، اللذان أسفرا عن الوفاة اختناقملفرط وغري املناسب للغاز واالستخدام ا

إىل اً حتديـد وأشـاروا بشـأن هـذه املسـألة.ه ال بـد مـن إرشـادات أنـ وأمجع املشاركون علـى احلاالت.
ضرورة وضع مبادئ توجيهية عمليـة ومركـزة مـن الناحيـة التشـغيلية بشـأن السـبل والوسـائل املناسـبة 

سهيل االحتجاج السلمي، مبا يف ذلك ما خيص التجمعات اليت تشمل أعمال العنـف، وبشـأن لت
ويف هـــذا الســياق، الحــظ مشـــارك أن  .قيــد االســتخدام والتكتيكـــاتأنــواع األســلحة واألســاليب 

األســلحة الناريــة ُصــممت لكــي تقتــل وبالتــايل فهــي ليســت أداة مناســبة إلدارة جتمــع أو تفريقــه، 
لقــانون الــدويل حلقــوق اســتخدامها لتفريــق جتمــع هــو أمــر غــري مشــروع مبوجــب اومــن الواضــح أن 

تسـاهم يف اسـتعادة السـلم واألمـن، بـل  إىل أن األسـلحة الناريـة الاً . وأشـار املشـارك أيضـاإلنسان
ا تساهم يف عكس ذلك.   إ

بشـأن اسـتخدام  1990مـن املبـادئ األساسـية لعـام  9وُأحيل بشكل خـاص إىل املبـدأ   -37
  قوة واألسلحة النارية من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، الذي ينص على ما يلي:ال

عدم استخدام أسلحة ناريـة ضـد وانني "يتعني على املوظفني املكلفني بإنفاذ الق  
األفــراد إال يف حــاالت الــدفاع عــن الــنفس، أو لــدفع خطــر حمــدق يهــدد اآلخــرين بــاملوت 

ديـــد خطـــري أو بإصـــابة خطـــرية، أو ملنـــ ع ارتكـــاب جرميـــة بالغـــة اخلطـــورة تنطـــوي علـــى 
لــألرواح، أو للقــبض علــى شــخص ميثــل خطــراً مــن هــذا القبيــل ويقــاوم ســلطتهم، أو ملنــع 
 .فراره، وذلك فقط عندما تكون الوسائل األقل تطرفاً غري كافية لتحقيـق هـذه األهـداف

عندما يتعذر  تلة عن قصد إالويف مجيع األحوال، ال جيوز استخدام األسلحة النارية القا
  ."متاماً جتنبها من أجل محاية األرواح

ديــد مــن هــذا القبيــل. وقــد تكــررت اإلشــارة إىل اً ومــن الواضــح أنــه ال ميكــن اعتبــار جتمــع ســلمي 
الضرورة والتناسب واملساءلة كمبادئ يقوم عليها استخدام القـوة مبوجـب قـانون حقـوق اإلنسـان. 

رة أخرى أن ما يسمى باألسلحة "األقل فتكا"، كالغاز املسيل للدموع ويف هذا السياق، لوحظ م
  ضد حمتجني.اً عشوائياً والرصاص املطاطي، تستخدم استخدام

تشريعات قدمية يرجع تارخيهـا إىل احلقبـة للقلق يتعلق باً مثري اً وناقش أحد املشاركني اجتاه  -38
ســـمح للشـــرطة باســـتخدام تاً، عهـــدأحـــدث بقـــوانني حمليـــة اً أيضـــو  االســـتعمارية يف بعـــض البلـــدان،

متجهـة مبوجـب القـانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان، اً واضـحاً حمظـورين حظـر قـوة مستوى ونـوع مـن ال
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ـا ا سمال حنوالتحديد ب مل ح باستعمال األسلحة الناريـة لتفريـق التجمعـات السـلمية علـى أسـاس أ
عــىن املبشــأن اً أكثــر حتديــد وجيهــاتتوضــع  ه ال بــد مــنأنــ لــوحظو  .ال أكثــر حتصــل علــى تصــريح

ـــدأ التناســـب فيمـــا خيـــمل الـــدقيق ـــان،  .الشـــرطة يف ســـياق املظـــاهرات ص عمـــلب ففـــي أغلـــب األحي
م أحيانـ إىل اً، تتحول قوات الشرطة من االنتظار والرتقب، والتعـرض لشـتائم املتظـاهرين واعتـداءا

ضــع إرشــادات بشــأن مهامجــة احلشــد بطريقــة عنيفــة وعشــوائية. وقــد ُســلط الضــوء علــى ضــرورة و 
  احلاالت.  خمتلف أنواع الرد، مبا يسمح بتحديد رد حمسوب وتدرجيي على خمتلف

ــم للتجمعــات اً ودعــا املشــاركون أيضــ  -39 إىل تعزيــز مســاءلة مــوظفي إنفــاذ القــانون عــن إدار
أن قــوات الشــرطة الــيت تتلقــى اً واالحتجاجــات، ال ســيما يف حــال اســتخدامهم للقــوة. وذُكــر أيضــ

ـــا سُتســـاءل عـــن االســـتخدام املفـــرط أو العشـــوائي للقـــوة اً جيـــداً تـــدريب ومعـــدات جيـــدة وتفهـــم أ
ثقافــة قويــة إىل انتهــاك حقــوق اإلنســان. وأشــار أحــد املشــاركني إىل أن وجــود  ســتكون أقــل مــيالً 
 يفضــيان، بشــكل أعــم يف البلــد وقــوة ســيادة القــانونالشــرطة،  اتقــو  يف صــفوفحلقــوق اإلنســان 

حقـوق اإلنسـان، بشـكل يراعـي شـرطة تـدخل الإىل سلمية و الحتجاجات الا أمام الاجملسح إىل ف
ا أن تكفل  ، سـواء كانـت مـن املساءلة عن احلوادث غري السـلميةوخاصة ألن هذه البيئة من شأ

  قوات األمن.أو  نرياملتظاهصنع 
قويــة  ويف ضــوء ذلــك، قُــدِّمت توصــية إىل الــدول بــأن تعــزز ســيادة القــانون وترســخ ثقافــة  -40

ــــا األمنيــــة. وفيمــــا خيــــص املســــاءلة، ُأشــــري إىل حتديــــد املســــؤولية  حلقــــوق اإلنســــان يف صــــفوف قوا
اجلنائية، وكـذلك إىل الـدور اهلـام الـذي تضـطلع بـه آليـات املسـاءلة غـري القضـائية، مـن قبيـل جلـان 

ارســـة تقصـــي احلقـــائق أو اجملـــالس التأديبيـــة. وتشـــكل آليـــات املســـاءلة وســـائل أساســـية حلمايـــة مم
االحتجاج السلمي. كما أن احلق يف اإلنصاف واجلرب أساسي يف حال انتهاك احلقـوق وهـو يـوفر 

  ضمانة على عدم تكرار االنتهاك. 

   المالحظات والتوصيات الرئيسية  -رابعاً   
تظهــر الحــاالت العديــدة لالحتجــاج الســلمي التــي تحــدث فــي جميــع أنحــاء العــالم   -41

لممارسة الديمقراطية المباشرة والتشاركية. ويجب أن تضمن نشأة االحتجاج كوسيلة مهمة 
ون تمييـز هـا دالدول قدرة جميع قطاعات المجتمع على ممارسة حقوق اإلنسان الخاصة ب

  عند المشاركة في االحتجاجات السلمية.من العنف خوف   أو
فســـح لســـلمية كتهديـــد، بـــل ينبغـــي لهـــا وينبغـــي للـــدول أال تتصـــور االحتجاجـــات ا  -42
له. ويمكــن أن تكــون االحتجاجــات الســلمية بمثابــة مقيــاس يجــال لهــذا النشــاط وتســهالم

أداة أساســـية اً تســـتخدمه الحكومـــة فيمـــا يخـــص أداءهـــا. وتشـــكل هـــذه االحتجاجـــات أيضـــ
مــن والشــباب، ، واألقليــات ،للشــعب، وال ســيما األفــراد الــذين ينتمــون إلــى فئــات مهمشــة

تحقيـق مـن أجـل و  ،الشؤون العامة يما يتعلق بتسييرف هملى شواغلإتوجيه انتباه الدولة أجل 
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. ويستحق ضعف بعض المجموعات بشكل خاص في سياق االحتجاجات السلمية التغيير
  وضرورة ضمان إمكانية مشاركتهم في هذه االحتجاجات المزيد من البحث والتحليل.

أحــد  شــكلبحقــوق متعــددة أو تاً وثيقــاً ارتباطــ االحتجــاج الســلمي ممارســةوتــرتبط   -43
تجمــع الســلمي، وحريــة تكــوين والالحــق فــي حريــة التعبيــر،  هــاالحقــوق، بمــا في هــذهعناصــر 

جملـة أحكـام  فـي المشاركة في تسيير الشؤون العامة، على النحو المبـينوحق  ،جمعياتال
مـن العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية  25و 22و 21و 19المواد  منها

. وقــد ترغــب فاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأةمــن ات 7وفــي المــادة 
اللجنــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان بــالنظر فــي صــياغة تعليــق عــام بشــأن الحــق فــي التجمــع 

 مـــن العهـــد الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق المدنيـــة 21الســـلمي المنصـــوص عليـــه فـــي المـــادة 
طـار القـانوني الـدولي للمسـائل مناقشة يجريها خبراء بشأن اإلاً . وقد تشكل أيضوالسياسية

الناشئة عن االحتجاج السلمي خطوة مقبلـة فـي مسـار تحديـد أبعـاد قـانون حقـوق اإلنسـان 
  فيما يخص االحتجاج السلمي.

ويشــكل وجــود ثقافــة قويــة لحقــوق اإلنســان وقــوة ســيادة القــانون شــرطين مســبقين   -44
أمــام المجــال ســح إلــى ف هــامين لحمايــة الحقــوق خــالل االحتجاجــات الســلمية، ويفضــيان

حقــوق اإلنســـان، فيهــا بمـــا يتماشــى مـــع شـــرطة إدارتهـــا وتــدخل الســلمية و الحتجاجــات الا
. وفــي هــذا الصــدد، ينبغــي للــدول أن تضــمن تــوافر المســاءلة تعــززوخاصــة ألن هــذه البيئــة 

للمساءلة وتقديم سبل االنتصاف والتعويض لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان فعالة آليات 
  ق االحتجاج السلمي.في سيا

اً مشـروعًا وقد يكون تنظيم االحتجاجـات السـلمية عـن طريـق تشـريعات محليـة أمـر   -45
بالنظر إلـى التحـديات المحتمـل أن تطرحهـا، مـن قبيـل إدارة احتجاجـات متضـاربة أو أثرهـا 

ـــد ـــد تقي ـــر المحتجـــين والمـــارة. لكـــن ينبغـــي لهـــذا التنظـــيم أن يتقي بالقواعـــد اً تامـــًا علـــى غي
 عــايير الدوليــة لحقــوق اإلنســان. وينبغــي بــاألخص ألي إطــار تنظيمــي أن يكــون عــادالً والم

بعــد مشــاورات مستفيضــة مــع جميــع الجهــات ًا علــى الحقــوق ومعــدّ اً وغيــر تمييــزي وقائمــ
علـــى الـــدول بضـــمان األمـــن  وجـــود التـــزام إيجـــابيمـــن المســـلم بـــه أن المعنيـــة. وفـــي حـــين 

االحتجاجـات السـلمية، ينبغـي أال يـؤثر ذلـك فـي  والنظام العام، بمـا فـي ذلـك عنـد حـدوث
  .التدخل في ممارسة الحريات األساسية التزامها بعدم

والحفاظ على خطوط مفتوحة للتواصل بين  ومن األساسي فهم ديناميات الجماعة  -46
 مـــوظفي إنفـــاذ القـــانون والمتظـــاهرين مـــن أجـــل إدارة االحتجاجـــات الســـلمية علـــى النحـــو

عــن حقــوق اإلنســان  تضــمن الــدول احتــرام الحــق فــي الحيــاة، فضــالً . ويجــب أن المناســب
  األخرى ذات الصلة، في سياق االحتجاجات السلمية.

منـع العنـف  هـوالشاغل الرئيسي  ينبغي أن يكون المظاهرات السلمية،وأثناء إدارة   -47
 رة والتناســـب وعـــدم التمييـــزوإن الضـــرو  إنفـــاذ القـــانون. علـــى يـــد مـــوظفيواســـتخدام القـــوة 
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لة هـــي مبـــادئ أساســـية يقـــوم عليهـــا اســـتخدام القـــوة إلدارة التجمعـــات الســـلمية. والمســـاء
بمعـدات واقيـة وأسـلحة  إنفـاذ القـانون ولمنع العنف وانتهـاك الحقـوق، ينبغـي تزويـد مـوظفي

إلـى اإلسـاءة، اً غير فتاكة. لكن، بما أن اسـتخدام هـذه المعـدات واألسـلحة قـد يـؤدي أيضـ
ن االســتخدام المحســوب والمتناســب لألســلحة غيــر الفتاكــة مــن ال بــد مــن إرشــادات بشــأ

  أجل إدارة التجمعات.
ـــــع ارتكـــــاب انتهاكـــــات حقـــــوق اإلنســـــان خـــــالل   -48 وبشـــــكل أعـــــم، ومـــــن أجـــــل من

االحتجاجات، ينبغـي للـدول أن تضـع مبـادئ توجيهيـة عمليـة ومركـزة مـن الناحيـة التشـغيلية 
التــــي ينبغــــي اســــتخدامها والتكتيكــــات بشــــأن األنــــواع المناســــبة مــــن األســــلحة واألســــاليب 

التجمعـــات التـــي تحـــدث ت الســـلمية وإدارتهـــا، بمـــا فـــي ذلـــك بشـــأن لتســـهيل االحتجاجـــا
  عنف. خاللها أعمال

ويشجَّع مجلس حقوق اإلنسان وجميع الجهات المعنية علـى مواصـلة بحـث هـذه   -49
ن المســــائل والمســــاعدة فــــي تســــجيل أفضــــل الممارســــات لضــــمان تعزيــــز حقــــوق اإلنســــا

  وحمايتها في سياق االحتجاجات السلمية، وتقديم إرشادات بشأن هذا الموضوع.

        


