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وأمانة الحركة العالمية من أجل الديمقراطية
بالصندوق الوطني للديمقراطية ()NED

الحركة العالمية من أجل الديمقراطية
هي ش��بكة عالمية من الديمقراطيين ،بما في ذلك الناش��طين والممارسين و األكاديميين و صانعي السياسات
و الممولي��ن ،الذين يتعاونون من أجل تعزيز الديمقراطية .وبدأ الصندوق القومي للديمقراطية (نيد) ،ومقره
واش��نطن ه��ذا الجهد غير الحكومي في ش��باط  /فبراير  1999بمؤتمر عالمي ف��ي نيودلهي بالهند من أجل
تقوية الديمقراطية في األماكن التي تكون فيها ضعيفة ،وإصالحها و تنش��يطها عندما يعروها القدم ،و دعم
الجماع��ات المناص��رة للديمقراطية في البلدان التي لم تدخل بعد ف��ي عملية االنتقال الديمقراطي .و في ختام
ذلك االجتماع األول ،أقر المش��اركون ،بإجماع اآلراء ،بيانا تأسيس��يا لتكوي��ن الحركة العالمية للديمقراطية
«كشبكة للديمقراطيين» .مؤكدا أن الحركة العالمية هي منظمة مركزية جديدة ،أعلن البيان أن الشبكة الوليدة
ستجتمع دوريا لتبادل األفكار والخبرات و تعزيز التعاون بين القوى الديمقراطية في جميع أنحاء العالم.
توفر الحركة العالمية من أجل الديمقراطية س��بال جديدة لتقديم المس��اعدة العملية للديمقراطيين الذين يناضلون من
أجل انفتاح المجتمعات المغلقة و تحدي النظم الديكتاتورية ،و دمقرطة النظم الشبه سلطوية ،و تقوية الديمقراطيات
الناشئة ،وتعزيز الديمقراطيات القائمة .ويمكن للحركة القيام بذلك بعدة طرق.

•كحلي��ف للديمقراطيين في البيئ��ات الخطرة التي

والقان��ون و تطوي��ر األحزاب السياس��ية وحقوق

يحتاجون فيها إلى التضامن السياسي و المعنوي.

العمال واإلصالح االقتصادي والبحث والتعليم.

•كحركة ضغط أجل قضية الديمقراطية في الهيئات

•كمرك��ز للمص��ادر التي يمك��ن أن توف��ر المواد

الدولية والدول التي تحاصر فيها الديمقراطية.

األساسية عن الديمقراطية للجماعات حول العالم.

•كوسيط يساعد في ربط الديمقراطيين من مختلف

•كمراقب يمكنه نقل آراء الناش��طين الديمقراطيين

البل��دان والمناطق لتبادل المعلومات بش��كل أكثر

حول أنجع الوسائل لدعم الديمقراطية.

فعالية و العمل سويا لمساعدة بعضهم البعض.

•كمحفز لتنش��يط مبادرات جديدة و للمس��اعدة في

•كمبتكر يمكن أن يش��جع على تطوير أفكار جديدة

تحديد أولويات المجتمع األوس��ع من المؤسس��ات

و وسائل فعالة للتغلب على العقبات التي تعترض

المعنية بتعزيز الديمقراطية.

الديمقراطية.
•كخيم��ة كبي��رة يمك��ن أن تق��دم أماك��ن التق��اء
للديمقراطيي��ن الذي��ن ينش��طون ف��ي المج��االت
المتخصص��ة  ،مث��ل حق��وق اإلنس��ان واإلعالم

المحتويات
ملخص تنفيذي
مقدمة
العقبات القانونية أمام منظمات المجتمع المدني
التبريرات الحكومية للعقبات القانونية
المبادئ الدولية التي تحمي المجتمع المدني
الخطوات المستقبلية:حماية فضاء المجتمع المدني و تطويره
ملحق :قائمة المواثيق الدولية الرئيسية
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 -David Frenchالمملكة المتحدة
 -Carl Gershmanالواليات المتحدة
()*ex officio
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يوفر موقع الحركة العالمية على شبكة االنترنت
( )www.wmd.orgروابط لمختلف الشبكات
اإلقليمية والناشطة التي تركز على دعم
الديمقراطية.

أخبار الديمقراطية

كنشرة الكترونية للحركة العالمية ،تمكن
«ديمقرسي نيوز» (أخبار الديمقراطية)
المشاركين من تبادل المعلومات مع زمالئهم
واإلعالن عن األنشطة والمطبوعات و طلب
المساعدة أو التعاون في عملهم .لالشتراك في
 ،DemocracyNewsالنشرة اإللكترونية،
الرجاء زيارةhttp://www.wmd.org/news :

مؤتمرات الحركة العالمية

توفر مؤتمرات الحركة العالمية للمشاركين
الفرصة لتقديم اإلنجازات التي حققوها والتحديات
التي يواجهونها وبناء شبكات التضامن والدعم.

�����جع كل من الحركة العالمية من أجل الديمقراطية و المركزالدولي للقانون الذي ال يهدف للربح ( )ICNLهيئات المجتمع المدني في
تش� ّ
مختلف أنحاء العالم على نس������خ هذا التقرير وتوزيعه على نطاق واس������ع والمبادرة بمناقش������ة هذا التقريرأو إدماج مناقشته في أنشطتها.

للحصول على نس������خ مطبوعة أو إلكتروني������ة إضافية ،الرجاء االتصالبأمانة الحركة العالمية من أج������ل الديمقراطية على العنوان التالي:
world@ned.org

ملخص تنفيذي
عبر فيها عن تأييده
قال كبير األساقفة ديزموند توتو ،في رسالته التي ّ
لتقرير الدفاع عن المجتمع المدني« ،أنا أعتقد أن المجتمع المدني يقع في
صميم الطبيعة البشرية .نحن البشر نريد أن نتواصل مع اآلخرين والعمل
بص � � � ��ورة جماعية لجعل حياتنا أفضل .وعندما نواجه الش � � � ��ر والظلم ،ن ّتحد
مع بعضنا البعض ونناضل من أجل العدالة والس � �ل� ��ام .المجتمع المدني
ه � � � ��و تعبير عن كل تلك األعمال الجماعي � � � ��ة إذ أننا من خالل مجتمعات
مدنية قوية تتمتع بحرية تكوين الجمعيات والتجمع ،نشجع بعضنا البعض
ونمن � � � ��ح بعضنا القدرة على تحديد معالم مجتمعاتنا ومعالجة القضايا ذات
االهتمام المشترك».
يواجه المجتمع المدني الي � � � ��وم تهديدات خطيرة في جميع أنحاء العالم.
ويواصل نش � � � ��طاء المجتمع المدني مواجهة األشكال التقليدية للقمع ،مثل
السجن ،والتحرش ،وحاالت االختفاء واإلعدام .ومع ذلك ،أصبحت العديد
من الحكومات أكثر مك ار في جهودها الرامية للحد من مساحة حرية عمل
منظم � � � ��ات المجتمع المدني (م.م.م) ،وخاصة المجموعات الناش � � � ��طة في
مجال الديمقراطية وحقوق اإلنسان.
في كثير من الدول اليوم – وبصفة أساسية ،وليس على سبيل الحصر،
ف � � � ��ي النظم االس � � � ��تبدادية أو الهجينة – يتم تدعيم أس � � � ��اليب القمع تلك أو
اس � � � ��تبدالها بإجراءات أكثر تطورا ،بما في ذلك العقبات القانونية أو ش � � � ��به
القانوني � � � ��ة التي تحول دون تكوين الجمعي � � � ��ات مثل العقبات التي تعترض
األنشطة التشغيلية والعقبات التي تقف أمام المدافعة والمشاركة العامة في
السياس � � � ��ات والعقبات التي تعيق التواصل والتعاون مع اآلخرين والعقبات
التي ّ
التجمع وتلك التي تحول دون الموارد.
تعطل
ّ
وعل � � � ��ى مدى الس � � � ��نوات الماضية ،ت � � � ��م اتخاذ خطوات هام � � � ��ة لمواجهة
التوجه الذي يبعث عل � � � ��ى القلق للبيئات التي تزداد تضييقا على المجتمع
المدن � � � ��ي في جميع أنحاء العالم ،وللدعوة إل � � � ��ى بيئات أكثر تمكينا .قامت
مجموع � � � ��ة من الحكومات المعنية تحت رعاي � � � ��ة «مجتمع الديمقراطيات»،
بتكوين مجموعة عمل حول «تمكي � � � ��ن المجتمع المدني وحمايته» لمراقبة
التطورات المتعلقة بالتش� � � � �ريع الخ � � � ��اص بالمجتمع المدني في جميع أنحاء
العالم واالس � � � ��تجابة لها .كما تعهدت  14حكومة بأن تق ّدم مجتمعة الدعم
المالي «لصندوق شريان الحياة لمساعدة المنظمات غير الحكومية» من
أجل مساندة نش � � � ��طاء المجتمع المدني الذين يواجهون إجراءات صارمة.
وقد أصدر مجلس حقوق اإلنسان باألمم المتحدة ( )UNHRCفي أيلول/
س � � � ��بتمبر  2010ق ار ار تاريخيا يتعلق «بالحق في حرية التجمع الس � � � ��لمي
والتنظم (تكوين الجمعي � � � ��ات) »،كما قرر تعيين مقرر خاص مكلف بهذه
القضي � � � ��ة للمرة األولى .كما أقرت منظمة الدول األميركية ( )OASأيضا
ق� � � � � ار ار في يونيو/حزي� � � � �ران  2011حول «تعزيز الحق ف � � � ��ي حرية التجمع
وتكوين الجمعيات في األمريكتين».

ومن أجل رفع مس � � � ��توى االس � � � ��تجابة الدولية ،ومساعدة هيئات المجتمع
عبر عنها رئيس األس � � � ��اقفة جيدا
المدن � � � ��ي على تحقي � � � ��ق طموحاتها ،التي ّ
آنفا ،أطلق � � � ��ت اللجنة التس � � � ��ييرية للحركة العالمية من أج � � � ��ل الديمقراطية
�روعالدفاع عن المجتمع المدني في ع � � � ��ام  ،2007وهي مبادرة تمت
مش � � � � َ
بالشراكة مع المركز الدولي للقانون الذي ال يهدف للربح (أي أن سي أل).
تُق ّدم هذه النس � � � ��خة الثانية ،مثل النس � � � ��خة األصلية لتقرير «الدفاع عن
المجتم � � � ��ع المدني»الصادرة في  ،2008أمثل� � � � � َة توضيحي َة حول العقبات
القانونية التي تُس � � � ��تخدم لتقييد الفضاء المدني ،وباإلضافة إلى إدراج أمثلة
توضيحية حديثة ،يوسع هذا التقرير أيضا مدى مناقشة التحديات الكبرى،
مثل العقبات المفروضة على اس � � � ��تخدام التكنولوجيات الجديدة ،والتدابير
الم ّتخذة ضد الحركات العامة والتجمعات السلمية ،التبعات غير المقصودة
ُ
للجهود الرامية إلى تعزيز فعالية المساعدات الخارجية.
المبادئ الدولية التي تحم � � � ��ي المجتمع المدني والتي
ويفصل التقري � � � ��ر
ً
ّ
تؤكد العالقات السليمة بين المجتمع المدني و الحكومة (انظر الصفحات
 ،)8-5وتُع � � � ��د بالفع � � � ��ل جزءا ال يتج أز من القان � � � ��ون الدولي  ،بما في ذلك
القواعد واالتفاقيات التي تنظم المجتمع المدني وتحميه من تدخل الحكومة.
وتشمل هذه المبادئ  :حق منظمات المجتمع المدني في التكوين (أي حق
األفراد في تكوين منظمات المجتمع المدني واالنضمام إليها)؛ وحقها في
أن تعم � � � ��ل على تحقيق أهدافها القانونية دون تدخل من الدولة؛ والحق في
حرية التعبير واالتصال بالش � � � ��ركاء المحليي � � � ��ن والدوليين ؛والحق في حرية
التجمع الس � � � ��لمي؛والحق في التماس الموارد وتأمينها ،بما في ذلك تحويل
األم� � � � �وال بين الدول؛ وااللتزام اإليجابي من ط � � � ��رف الدولة بحماية حقوق
منظمات المجتمع المدني.
ويدعو هذا التقرير:
• الحكوم � � � ��ات الديمقراطية والمنظم � � � ��ات الدولية إلى االعتراف بالحقوق
األساس � � � ��ية وحمايته � � � ��ا وتعزيزها ،مث � � � ��ل الحق في حري � � � ��ة التجمع وتكوين
الجمعيات ،وذلك باستخدام التكنولوجيات الجديدة؛
• الحكومات الديمقراطية والمنظمات الدولية إلى رفع مستوى مشاركتها
من خالل اآلليات القائمة ،والتي لم يقع اس � � � ��تغالل إمكاناتها بأقصى قدر
ممكن ،مث � � � ��ل «مجموعة العمل على تمكين المجتم � � � ��ع المدني وحمايته»
التابعة لمجتمع الديمقراطيات ،وتفويض المقرر الخاص لألمم المتحدة؛
• منظمات المجتمع المدني لتعميق فهمها لألطر القانونية التي تنظمها،
وبناء قدرتها على االنخراط في إصالح األطر الرجعية،
• منظمات مس � � � ��اعدة الديمقراطية لتسهيل المناقشات الوطنية واإلقليمية
والدولية بين ش � � � ��ركائها في المجتمع المدن � � � ��ي والحكومات البتكار األفكار
إلصالح األط � � � ��ر القانونية بحيث تتم حماية فضاء عمل المجتمع المدني
في كل بلد.
الدفاع عن المجتمع المدني
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المبادئ الدولية التي تحمي المجتمع المدني
م � � � ��ن أجل حماي � � � ��ة منظمات المجتم � � � ��ع المدني من العقب � � � ��ات القانونية
المفروضة المذكورة في هذا التقرير،يوضح هذا القسم من التقرير المبادئ
الت � � � ��ي تحكم منظمات المجتمع المدني وتحميها من التدخالت القمعية من
قبل الحكومات.

المبدأ األول:
الحق في تكوين الجمعيات (حق التجمع)

( )1يحم � � � ��ي القانون الدولي حق األفراد ف � � � ��ي تكوين منظمات المجتمع
المدني واالنضمام إليها والمشاركة فيها.
(أ) اتساع نطاق هذا الحق .تحمي حرية تكوين الجمعيات حق
األفراد في تكوين النقابات والجمعيات ،وأنواع أخرى من منظمات
المجتمع المدني.
(ب) اتساع األغراض المسموح بها .يقر القانون الدولي بحق
األفراد ،من خالل منظمات المجتمع المدني ،في تحقيق مجموعة
واس � � � ��عة من األغراض .وتش � � � ��مل األغراض المسموح بها عموما
جميع األغراض «الش � � � ��رعية» أو «القانونية» ،وعلى وجه التحديد
تعزيز حقوق اإلنسان والحريات األساسية وحمايتها.
(ج) اتساع نطاق المؤسسين المحتملين .يقوم الهيكل الدولي لحقوق
اإلنسان على أساس أن جميع األشخاص ،بمن فيهم غير المواطنين،
يتمتعون ببعض الحقوق ،بما في ذلك حرية تكوين الجمعيات.
( )2ال يُش � � � ��ترط على األفراد تش � � � ��كيلَهيئة قانونية من أجل التمتع بحرية
تكوين الجمعيات.
( )3يحم � � � ��ي القانون الدولي حق األفراد في تش � � � ��كيل منظمات المجتمع
المدني باعتبارها كيان قانوني.
(أ) يجب أن يكفل نظام االعتراف بوضع الكيان قانوني ،سواء
كان نظام «إعالن» أو «تس � � � ��جيل  /تأسيس» ،سهولة القيام بهذه
العملية من خالل إجراءات واضحة وس� � � � �ريعة ،وغير سياس � � � ��ية،
وغير مكلفة.
(ب) ف � � � ��ي حالة وجود نظام التس � � � ��جيل  /التأس � � � ��يس ،ال بد من
توجيهالسلطة المعيّنة وفقا لمعايير موضوعية وال بد أن تتقيد بعدم
االنسياق وراء عملية صنع الق اررات االعتباطية.
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المبدأ :2
الحق في العمل بمنأى عن التدخل غير المبرر للدولة

( )1حالم � � � ��ا يتم تكوين منظمات المجتمع المدني ،يحق لهذه المنظمات
في أن تعمل بعيدا عن تدخل الدولة غير المبرر في شؤونها .يمنح القانون
الدول � � � ��ي ضمانات ضد أي نظ � � � ��ام أو تقييد يكون بمثابة تدخل في الحقوق
المعترف بها.
(أ) ال يمكن تبرير التدخل إال في إطار الحدودالتي يُش � � � � ّ�رعها
القانون والتي تُع ّد ضرورية في مجتمع ديمقراطي لخدمة مصالح
األمن القومي أو السالمة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة
أو اآلداب العامة أو حماية حقوق اآلخرين وحرياتهم.
(ب) ينبغي أن تُنف َذ القوانين واألنظمة التي تُنظم عمل منظمات
المجتمع المدني بطريقة عادلة ،غير سياسية ،موضوعية وشفافة
ومتسقة.
(ج) يجب أن يستوفي قرار الحل أو اإلنهاء اإلجباري ألنشطة
إحدى منظمات المجتمع المدنيمعايير القانون الدولي؛وينبغي أن
تتقيد الس � � � ��لطة الحكومية المعنية بمعايير موضوعية وتمتنع عن
اتخاذ ق اررات اعتباطية.
( )2منظم � � � ��ات المجتم � � � ��ع المدني محميّة ض� � � � � ّد التدخل الحكومي غير
المبرر في إدارتها وشؤونها الداخلية .تشمل حرية تكوين الجمعيات حرية
المؤسسين و  /أو األعضاء في التحكم في اإلدارة الداخلية للمنظمة.
( )3ممثل � � � ��و المجتمع المدني محميّ � � � ��ون ،باعتبارهم أفرادا أو من خالل
منظماتهم ،ضد التدخل غير المبرر في خصوصياتهم.

المبدأ :3
الحق في حرية التعبير

( )1يتمت � � � ��ع ممثلو المجتم � � � ��ع المدني ،باعتبارهم أف� � � � �رادا أو من خالل
منظماتهم ،بالحق في حرية التعبير.
( )2ال تحمي حرية التعبير فقط األفكار التي ال تُعتبر مس � � � ��يئة أو تلك
التي اليُ َأب ُه لها ،بل تحمي أيضا األفكار التي تجرح ،أو تصدم أو تس � � � ��بب
إزعاج � � � ��ا ،بما أن التعددية والتدفق الحر لألفكار ضروريان في كل مجتمع
ديمق ارط � � � ��ي .وبالتالي فإن منظمات المجتم � � � ��ع المدني تتمتع بالحماية في
قدرتها على انتقاد قانون أو سياس � � � ��ة الحكومة ،والتعبير بشكل إيجابي عن
حقوق اإلنسان والحريات األساسية.

ينص القانون
( )3يمكن تبرير التدخل ف � � � ��ي حرية التعبير فقط عندما ّ
على ذلك وعندما يكون ذلك ضروريا الحترام حقوق اآلخرين أو سمعتهم،
أو لحماية األمن القومي أو النظام العام ،أو الصحة أو اآلداب العامة.

المبدأ :4
الحق في االتصال والتعاون

( )1يح � � � ��ق لممثلي المجتم � � � ��ع المدني ،باعتبارهم أف� � � � �رادا أو من خالل
منظماتهم ،التواصل والس � � � ��عي إلى التعاون مع غيرهم من ممثلي المجتمع
المدن � � � ��ي ومجتمع األعمال ،والمنظمات الدولية والحكومات ،داخل وخارج
بلدانهم.
( )2يش � � � ��مل الحق في تلقّي المعلومات ونقلها ،دون أي اعتبار للحدود،
من خالل أي وس � � � ��يلة ،االتصال عبر االنترنت وتكنولوجيات المعلومات
واالتصاالت.
( )3لألف� � � � �راد ومنظمات المجتمع المدني الحق في تش � � � ��كيل ش � � � ��بكات
وتحالفات والمشاركة فيها من أجل تعزيز االتصال والتعاون ،والسعي إلى
تحقيق أهداف مشروعة.

المبدأ :5
الحق في حرية التجمع السلمي

المبدأ :6
الحق في التماس الموارد وتأمينها

ف � � � ��ي إطار معايير واس � � � ��عة ،يحق لمنظمات المجتم � � � ��ع المدني التماس
التموي � � � ��ل وتأمينه من مص � � � ��ادر قانونية ،بما في ذلك األفراد والش � � � ��ركات
والمجتمع المدني والمنظمات الدولية ،والمنظمات الحكومية الدولية ،فضال
عن الحكومات المحلية والوطنية واألجنبية.

المبدأ :7
واجب الدولة في الحماية

( )1على الدولة واجب تعزيز احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية،
وااللتزام بحماية حقوق المجتمع المدني .وتلتزم الدولة بهذا الواجب بطريقة
غير مباش� � � � �رة (أي من خ � �ل� ��ال االمتناع عن التدخل في حقوق اإلنس � � � ��ان
والحريات األساسية) ،وبطريقة مباشرة (أي من خالل ضمان احترام حقوق
اإلنسان والحريات األساسية).
أن اإلطار التشريعي المتعلق
( )2يش � � � ��مل واجب الدولة التزامابضمان ّ
بالحريات األساسية والمجتمع المدني يُمكّن على نحو مالئم تلك الهيئات
من العمل ،وأن اآلليات المؤسس � � � ��ية الضرورية لضمان الحقوق المعترف
بها لجميع األفراد موجودة.

( )1لممثل � � � ��ي المجتمع المدني ،باعتبارهم أفرادا ومن خالل منظماتهم،
الحق في حرية التجمع السلمي.
جم � � � ��ع .ال ينبغي أن
( )2ينبغ � � � ��ي أن ينُ � � � � ّ
�ص القان � � � ��ون على حري � � � ��ة التّ ّ
يحتاجاألفراد الذين يسعون للتّجمع إلى الحصول على إذن للقيام بذلك.
(أ) في الحاالت التي تستلزم إخطا ار مسبقا ،ينبغي أن ال تكون
قواعد اإلخطار صعبة حتى ترتقي على مس � � � ��توى طلب الحصول
على إذن أو أن تؤدي إلى الحرمان التعسفي.
(ب) ينبغي أن يس � � � ��مح القانون بحق التجمع العفوي ،كاستثناء
لشرط اإلخطار ،عندما يكون إعطاء إشعار أم ار غير عملي.
( )3ينبغ � � � ��ي أن يس � � � ��مح القان � � � ��ون بالتجمعات العفوي � � � ��ة أو المظاهرات
المضادة ،مع االعتراف بمسؤولية الحكومية في حماية التجمعات السلمية
والمشاركين فيها.
( )4يمك � � � ��ن التدخل في حرية التجمع فقط عندما يكون ذلك مبر ار وفقا
للقانون وضروريا في مجتمع ديمقراطي لصالح األمن القومي أو السالمة
العامة أو النظام العام ،أوحماية الصحة أو اآلداب العامة أو حماية حقوق
اآلخرين وحرياتهم.

الدفاع عن المجتمع المدني
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مقدمة
لقد شهدت الس � � � ��نوات األخيرة جهودا ُمكثّفة من قبل مختلف الحكومات
لتضييق المساحة التي تنشط فيها منظمات المجتمع المدني بصفة عامة،
والجماعات المساعدة للديمقراطية على وجه الخصوصًّ .
وردا على ذلك،
أطلقت الحركة العالمية من أجل الديمقراطية ،تحت قيادة لجنة التس � � � ��يير
الدولية التابعة لها وبالش� � � � �راكة مع المرك � � � ��ز الدولي للقانون الذي ال يهدف
للرب � � � ��ح( ،)ICNLمش � � � ��روع الدفاع عن المجتمع المدن � � � ��ي في عام 2007
لتمكين الجهات الفاعلة في المجتمع المدني من مواصلة جهود الدفاع عن
الفضاء الذي يعمل في إطاره المجتمع المدني وتعزيزه.
وكخطوة أولى في المشروع ،نشرت الحركة العالمية من أجل الديمقراطية
و()ICNLالنسخة األولى من تقرير”الدفاع عن المجتمع المدني” في عام
 2008لتحدي � � � ��د مجموعة من المبادئ الدولي � � � ��ة المتجذرة فعال في القانون
الدولي ونشرهامما يؤكد العالقات السليمة بين الحكومة والمجتمع المدني.
إن االلتزام بهذه المبادئ – التي تشمل حقوق األفراد في التجمع في إطار
ّ
منظم � � � ��ات المجتمع المدني ،1وحق منظم � � � ��ات المجتمع المدني في طلب
المساعدة من داخل وخارج الحدود الوطنية والحصول عليها -أم ار ال غنى
عنه للتقدم بالديمقراطية ،وتوطيدها وتعزيزها .ومع ذلك ،فهذه هي المبادئ
الت � � � ��ي ينتهكها عدد متزايد من الحكوم � � � ��ات ،بما في ذلك الدول المصادقة
تكرس � � � ��هذه المبادئ،
على المعاهدات الدولية واالتفاقيات ذات الصلة التي ّ
في إطار رد فعلهاالعنيف ضد النهوض بالديمقراطية.
وم � � � ��ع صدور التقرير ،بدأت الحرك � � � ��ة العالمية من أجل الديمقراطية و
( )ICNLحملة دولية لتش � � � ��جيع اعتماد المبادئ التي ينص عليها التقرير.
ومن خالل هذه الحملة ،تس � � � ��عى الحرك � � � ��ة العالمية من أجل الديمقراطية-
وهي شبكة عالمية تضم الناشطينوالممارسين والباحثين ،والجهات المانحة
ف � � � ��ي مجال الديمقراطية وحقوق اإلنس � � � ��ان ،وغيرهم من العاملين علىتعزيز
 - 1يُدع � � � ��ى قطاع «المجتمع المدني» على نطاق واس � � � ��ع القط � � � ��اع «الثالث» أو القطاع
«الطوعي» أو القطاع «غير الربحي» و القطاع «المس � � � ��تقل» .يتكون المجتمع المدني
م � � � ��ن أنواع مختلفة من المنظمات ،والتي قد تش � � � ��مل الجمعيات والمؤسس � � � ��ات والش � � � ��ركات
غير الهادفة للربح ،وش � � � ��ركات المنافع العام � � � ��ة ،ومنظمات التنمية والمنظمات المجتمعية،
والمنظمات الدينية ،وجماعات المنفع � � � ��ة المتبادلة ،والنوادي الرياضية ،وجماعات الدعوة،
ومنظم � � � ��ات الفنون والثقافة ،والجمعيات الخيرية ،والنقابات والجمعيات المهنية ،ومنظمات
المساعدة اإلنسانية ،ومقدمي الخدمات غير الهادفة للربح ،والصناديق الخيرية ،واألحزاب
السياس � � � ��ية .وغالبا ما يش � � � ��ار إلى هذه المنظمات بالمنظمات غير الحكومية ،والمنظمات
التي ال تهدف للربح (غير الربحية) ،أو منظمات المجتمع المدني .وبهدف فهم التنوع في
األشكال التنظيمية ومعرفتها ،يستخدم هذا التقرير بشكل عام مصطلح «المجتمع المدني»
أو «منظمات المجتمع المدني» لكنه يش � � � ��ير إل � � � ��ى «المنظمات غير الحكومية» أو «غير
الربحية» عند تس � � � ��ميتها كذلك في مصادر أخرى .وفي حين أن الحريات األساس � � � ��ية في
التجمع وتكوين الجمعيات تؤثر على األحزاب السياسية والنقابات ،يركز التقرير بشكل عام
على القضايا المتعلقة بالجمعيات والمؤسسات والمنظمات المجتمعية ،وجماعات الدعوة،
وأنواع أخرى من المنظمات المختلفة عن النقابات واألحزاب السياسية.
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الديمقراطية – أيضا إلى تعزيز التضامن الدولي بين المنظمات المس � � � ��اندة
للديمقراطية وجماعات حقوق اإلنس � � � ��ان ،ومنظمات المجتمع المدني ذات
الصلة في مرحلة حرجة بالنسبة للعمل الذي يقومون به.
وللمس � � � ��اعدة على النه � � � ��وض بهذه المبادئ المعترف به � � � ��ا دوليا لحماية
المجتمع المدني واعتمادها (والمشار إليها الحقا ‹بالمبادئ الدولية) ،قامت
الحركة العالمية بجمع فريق من الش � � � ��خصيات البارزة شمل رئيسة الوزراء
الكنديةالس � � � ��ابق والرئيسة الحالية للجنة التس � � � ��يير التابعة للحركة العالمية
كيم كامبل ،والرئيس الب ارزيلي الس � � � ��ابق فرناندو هنريك كاردوسو ،وقداسة
الداالي الما والرئيس التش � � � ��يكي الس � � � ��ابق الراحل فاكالف هافيل والنائب
الس � � � ��ابق لرئيس الوزراء الماليزي أنور ابراهيم ،والباحث والناشط المصري
س � � � ��عد الدين إبراهيم ،واألسقف ديزموند توتو .وفي عام  ،2009أيّد فريق
الش � � � ��خصيات الهامة هذا النس � � � ��خة األولى من هذا التقري � � � ��ر والنتائج التي
توصل إليها.
وق � � � ��د نظمت أمان � � � ��ة الحركة العالمية عند صياغة النس � � � ��خة األولي من
التقرير خمس استش � � � ��ارات إقليمية بين ش � � � ��هري مايوّ /أيار وأغسطس/اب
 .2007وق � � � ��د مكّنت هذه المش � � � ��اورات ،التي ُعقدت ف � � � ��ي الدار البيضاء
بالمغ � � � ��رب ،و ليما في البي � � � ��رو وكييف بأوكرانيا ،وبانك � � � ��وك في تايالند،
وجوهانس � � � ��برغ في جنوب أفريقيا،قاعد َة الناشطين والصحافيين المستقلين
والممارسين المساندين للديمقراطية ،والعلماء ،وغيرهم من مراجعة مسوّدات
التقري � � � ��ر ،وتقديم تعليقاتهم وتوصياتهمالمتعلقة بالصياغة النهائية ،واقتراح
استراتيجيات لتعزيز تلك المبادئ الدولية.
وقد أجرت الحرك � � � ��ة العالمية و ( )ICNLمرة أخرى ،في إطار اإلعداد
المح ّدثة من التقرير ،سلس � � � ��لة من المش � � � ��اورات في مختلف
لهذه النس � � � ��خة ُ
المحافل الدولية ،بما في ذل � � � ��ك المنتدى الدولي لقانون منظمات المجتمع
المدن � � � ��ي التابع لـ( )ICNLفي آب/أغس � � � ��طس  .2011وقد تم أيضا جمع
ردود أفعال المش � � � ��اركين في الحركة العالمية حول مشروع النسخة الثانية.
وقد س � � � ��اعدت المساهمة المباشرة لنشطاء المجتمع المدني الذين يواجهون
تحديات على أرض الواقع في التحقق من تأثير العقبات المذكورة في هذا
التقرير.
أسس مشروع الدفاع عن المجتمع المدني .على مدى السنوات العديدة
الماضي � � � ��ة ،تم اتخاذ خط� � � � �وات هامة لمواجهة التوجه ال � � � ��ذي يبعث على
القلق في البيئات األكث � � � ��ر تقييدا للمجتمع المدني في جميع أنحاء العالم،
و مناصرةالبيئ � � � ��ات الممكنةلهيئات المجتمع المدن � � � ��ي  .في عام ،2009
وبقيادة كندية ،أطلق «مجتم � � � ��ع الديمقراطيات» «مجموعة العمل لتمكين
المجتمع المدني وحمايته» لمراقبة التطورات المتعلقة بالتشريعات الخاصة

بالمجتمع المدني واالس � � � ��تجابة لها في جميع أنحاء العالم .وفي س � � � ��بتمبر/
أيلول  ،2010أصدر مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان ()UNHCR
ق ار ار تاريخيا حول «الحق في حرية التجمع الس � � � ��لمي وتكوين الجمعيات»،
واضع � � � ��ا بذلك للمرة األولىمقر ار خاصابهذه القضية .إو�ثر قرارمجلس حقوق
اإلنسان ،اتخذت منظمة الدول األمريكية ( )OASق ار ار في يونيو/حزيران
 2011ح � � � ��ول «تعزيز الح � � � ��ق في حرية التجمع وتكوي � � � ��ن الجمعيات في
األمريكيتي � � � ��ن» .وعالوة على ذلك ،تعهدت في عام  14 ،2011حكومة،
من بينها أستراليا ،والبنين ،وكندا ،وتشيلي ،وجمهورية التشيك ،والدنمارك،
واستونيا ،وليتوانيا ،وهولندا ،والنرويج ،وبولندا ،والسويد ،والمملكة المتحدة،
والواليات المتحدة ،بتقديم الدعم المالي «لصندوق شريان الحياة لمساعدة
المنظمات غير الحكومية» لمساعدة نشطاء المجتمع المدني على مواجهة
الحمالت من خالل توفير المساعدة في حاالت الطوارئ والدعوة لتمكينهم
من مواصلة عملهم في الظروف الصعبة.
لكن على الرغ � � � ��م من هذه الجهود الدولية ،ال يزال المجتمع المدني في
تراجع في العديد من البلدان .وال يزال الناشطين يواجهون األشكال التقليدية
للقمع ،مثل المضايقة والسجن ،وحاالت االختفاء ،واإلعدام .في سبتمبر/
أيلول  ،2009صدر في حق يفغيني زوفتيس ،وهو ناشط كازاخستاني في
مجال حقوق اإلنس � � � ��ان وعضو في لجنة التسيير التابعة للحركة العالمية،
حكم بالس � � � ��جن لمدة أربع س � � � ��نوات كان نتيجة لمحاكم � � � ��ة تم التالعب بها
سياسيا متعلقة بحادث سيارة .22في ديسمبر/كانون األول  ،2009أدين
الصيني المنش � � � ��ق والمؤلف الرئيسي لل«ـميثاق  »08والحائز على جائزة
نوبل ،ليو ش � � � ��ياوبو« ،بالتحريض على تقويض سلطة الدولة» وحكم عليه
بالس � � � ��جن  11عاما .في يونيو/حزيران  ،2010اغتيل في كينشاس � � � ��ا ،في
جمهورية الكونغو الديمقراطية ،فلوريبير ش � � � ��يبيا باهيزيري ،وهو ناشط رائد
م � � � ��ن حركات حقوق اإلنس � � � ��ان في جميع أنحاء أفريقيا ،مع س � � � ��ائقه فيديل
با ازن � � � ��ا ،بعد أن ُدعي لمقابلة المفتش العام للش � � � ��رطة .وألقي القبض على
ناشط حقوق اإلنسان البحريني ،عبد الهادي الخواجة ،في ديسمبر/كانون
وحكم عليه بالس � � � ��جن المؤبد لمش � � � ��اركته في حركة «احتلوا
األول ُ 2011
ش � � � ��ارع البياضة» ،وهي مبادرة نظمها المتظاهرون في البحرين من خالل
الفيسبوك وتويتر .ويقع العديد من الناشطينفي المجتمع المدني في جميع
أنحاء العالم ضحية الضطهاد مماثل كل يوم.
وكما ذُكر في النس � � � ��خة األولى من التقرير ،تزايدت التهديدات التقليدية
وكملتها تدابير أكث � � � ��ر تطورا ،بما في ذلك العقبات
ض � � � ��د المجتمع المدني ّ
القانوني � � � ��ة أو ش � � � ��به القانونية أمام مس � � � ��ار الديمقراطية وحقوق اإلنس � � � ��ان.
وقد طورت الحكومات ش � � � ��به الس � � � ��لطوية أدوات لقمع إو�سكات الجماعات
المس � � � ��تقلة ،التي تراوحت بين القوانين المقيدة بش � � � ��كل واضح وأدوات أقل
وضوح � � � ��ا مثل متطلبات التس � � � ��جيل و الضرائب المرهق � � � ��ة .وتُعد منظمات
المجتمع المدني التي تدافع عن حقوق اإلنسان والديمقراطية ،بما في ذلك
تلك التي تعمل في العديد من مناطق النزاعُ ،مس � � � ��تهدفة بش � � � ��كل خاص.
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 -في فبراير /شباط  ،2012تم إصدار عفو في حق يفغيني زوفتيس وأُطلق سراحه.

وتب � � � ��رر األنظمة مث � � � ��ل هذه األعمال من خالل اته � � � ��ام منظمات المجتمع
المدني المستقلة ،بالخيانة العظمى والتخريب والتجسس والتدخل األجنبي،
أو اإلرهاب .هذه ليس � � � ��ت سوى تبريرات ،ومع ذلك فإن الدافع الحقيقي هو
الم ْقيّدة عند
تقريبا دائما سياسي .فكثي ار ما يتم سن القوانين أو الممارسات ُ
اس � � � ��تعداد البالد النتخابات رئاس � � � ��ية و  /أو برلمانية .وهذه اإلجراءات ال
تتعلق بحماية المواطنين من األذى ،ولكنها تحمي من هم في السلطة من
التدقيق معهم ومساءلتهم.
توضحت
منذ صدور النس � � � ��خة األولى من التقرير ف � � � ��ي عام ّ ،2008
الم َح َّدث التحديات
ثالثة تحديات رئيس � � � ��ية جديدة .أوال ،يعالج هذا التقرير ُ
الت � � � ��ي تواجهها منظمات المجتمع المدني على نحو متزايد في اس � � � ��تخدام
التكنولوجي � � � ��ات الجديدة ،مث � � � ��ل االنترنت والهواتف النقال � � � ��ة ،لتنفيذ جهود
المدافعةوالتعبئة التي تقوم بها .وتسلط األحداث األخيرة في الشرق األوسط
وشمال أفريقيا ،الضوء على درجة أهمية دور التكنولوجيات الجديدة التي
يمكن أن تكون أدوات قوية يس � � � ��تخدمها نش � � � ��طاء المجتم � � � ��ع المدني .وقد
واجهت العديد من الحكومات االستبدادية هذا التيار من خالل طرح العديد
من القوانين واللوائح المقيِّدة حديثا ،واالنخراط في مختلف األنش � � � ��طة لمنع
الوصول إلى شبكة اإلنترنت ،والحد من االتصاالت للهاتف المحمول من
دون موافقة المحكمة.
وس � � � ��عت هذه النسخة من نطاق مناقشة حرية التجمع .فقد ذ ّكرتنا
ثانياّ ،
أح � � � ��داث الربيع العربي بوضوح بقوة االحتجاج .ذلك أنالعديد من منظمات
المجتمع المدني لجأت الستخدام االجتماعات العامة والمظاهرات للتعبير
عن آرائها السياسية ،ورفع مس � � � ��توى الوعي العام بالقضايا البارزة ،وحشد
الدعم للجهود المبذولة في مجال الدعوة ،ومطالبة الحكومات باالستجابة.
وقد أ ّدت أح � � � ��داث الربيع العربي التي انطلقت في نهاية  ،2010المماثلة
لالتج � � � ��اه الذي ظهر بعد «الثورات الملونة» في بعض الدول الس � � � ��وفييتية
الس � � � ��ابقة ،في مجموعة متنوعة من البلدان في مختلف المناطق إلى دعم
الجهود الرامية التخاذ تدابير ضد االنتفاضات الشعبية والحركات الشعبية.
ثالثا ،يش � � � ��ير التقرير اآلن إلى نتيجة غير مقصودة للجهود الرامية إلى
تعزيز فعالية المساعدات الخارجية .فقد سنّت بعض الحكومات المستفيدة
انين أو سياس � � � ��ات تتطلب من منظمات المجتمع المدني «تنس � � � ��يق» أو
قو َ
«مالءمة» أنش � � � ��طتها مع األولويات الحكومية .وفي س � � � ��ياق هذه العملية،
حول � � � ��ت الحكومات بمهارة امتالك»البلد المضيف» إلى امتالك «الحكومة
المضيف � � � ��ة» .وق � � � ��د اعترف المنتدى الرابع رفيع المس � � � ��توى بش � � � ��أن فعالية
المعونة ( )4-HLFووثيقة بوسان للشراكة ومبادئ اسطنبول بأن امتالك
الديمقراطية في خطط التنمية الوطنية هي عنصر حاسم في تعزيز فعالية
التنمية .إذ تضمن الش� � � � �راكات الشاملة بين المنظمات الدولية والحكومات،
والمجتم � � � ��ع المدني أن جميع أصحاب المصلحة لديهم الس � � � ��يادة في اتخاذ
ق اررات بش � � � ��أن كيفية استخدام المساعدات .في الفقرة  22من وثيقة بوسان
للش� � � � �راكة ،تعهدت الدول «بالتنفي � � � ��ذ الكاملاللتزامات(ها)لتمكين منظمات
المجتمع المدني من ممارسة دورها بوصفها من العناصر الفاعلة المستقلة
في التنمية ،مع التركيز بش � � � ��كل خاص على تهيئة بيئة مالئمة ،بما يتفق
الدفاع عن المجتمع المدني
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المدني في التنمية».
تعكس العديد من األمثلة في هذا التقرير ،المقدمة في سياق ردود الفعل
العنيف � � � ��ة األخيرة،التدابير التي كانت بعض الحكومات تفرضها على مدى
عقود .فالحمالت المس � � � ��تمرة على الناشطينفي الس � � � ��ودان وسوريا وروسيا
البيضاء وطاجاكس � � � ��تان وفيتنام ،وكوبا ،على س � � � ��بيل المثال ،تُظهرالطابع
المقيدالش � � � ��ديد لتلك المجتمعات ،وحرمان الناس من أبسط حقوق اإلنسان.
ُ
لقد تبنت حكومات أخرى ،على األقل مؤقتا ،التقدم االقتصادي مع سيطرة
سياس � � � ��ية صارمة ،وأصبحت نماذج للحكام الذي � � � ��ن يريدون كال من فوائد
االنفتاح االقتصادي واحتكار الس � � � ��لطة السياسية .وتبقي مسألة ما إذا كان
هذا المزيج مس � � � ��تداما سؤاال مفتوحا ،ولكن في عصر االتصاالت العالمية
والش � � � ��فافية ،تمثل هذه الح � � � ��االت تحديا وفي نفس الوق � � � ��ت فرصا إلجراء
إصالحات سياسية محتملة.
ومثلما حدث مباش� � � � �رة بعد «الثورات الملونة» في جمهوريات االتحاد
الس � � � ��وفيتي السابق ،ش � � � ��كلت أحداث الربيع العربي في 2011-2010
أيض � � � ��ا تحديات وفرصا .فلألس � � � ��ف أثار الربيع العرب � � � ��ي ،الذي أكد قوة
االحتجاج ودور نش � � � ��طاء المجتمع المدن � � � ��ي ،ردود فعل عدوانية متزايدة
م � � � ��ن الحكومات في المنطقة وفي مناطق أخرى كثيرة من العالم ،مامنع
جماع � � � ��ات المجتمع المدن � � � ��ي والمواطنين األفراد من ممارس � � � ��ة حقوقهم
ف � � � ��ي حرية التجم � � � ��ع وتكوين الجمعي � � � ��ات .وفي الوقت نفس � � � ��ه ،أتاحت
االضطرابات في الدول العربية ،خصوصا مع اس � � � ��تخدام التكنولوجيات
المقيدة س � � � ��ابقا لمنظمات
الجدي � � � ��دة ،الفرص إلصالح األط � � � ��ر القانونية ُ
ويس � � � ��رت المناقش � � � ��ات المفتوحة حول إنش � � � ��اء بيئات
المجتمع المدنيّ ،
مالئم � � � ��ةلجماع � � � ��اتالمجتم � � � ��عالمدن � � � ��يف � � � ��يتل � � � ��كالبل � � � ��دان.
ويمكن لإلطار القانوني السليم الذي يحترم الحريات األساسية أن يساعد
على إنش � � � ��اء بيئة مواتي � � � ��ة للمجتمع المدني يُمكن م � � � ��ن خاللها للمواطنين
المش � � � ��ارك َة بفعالية في التنمية السياس � � � ��ية واالجتماعي � � � ��ة .وكما عبر على
ذلكفريق الش � � � ��خصيات البارزة في رس � � � ��الته المصادقة على النسخة األولى
م � � � ��ن تقرير «الدفاع عن المجتمع المدن � � � ��ي» « ،لن تزدهر الديمقراطية ما
لم يتمكن المواطنون من المش � � � ��اركة بحرية في الحياة السياس � � � ��ية والتغيير
االجتماع � � � ��ي ».وقد عملت جماعات المجتمع المدني على مدى س � � � ��نوات
طويلة على توفير الوس � � � ��ائل التي تُ َمكّن المواطنين من القيام بذلك بصورة
سلمية ».ومن أجل تعميق ثقافة الديمقراطية وبناء مجتمع ديمقراطي سليم،
ال بد للمواطنين من المشاركة بفعالية في عملية صنع السياسات والتنمية
االجتماعي � � � ��ة واالقتصادية في مجتمعاتهم وبلدانهم .ويس � � � ��عى هذا التقرير
إلى توضيح المبادئ األساس � � � ��ية الدولية لمثل هذا اإلطار القانوني والبيئة
المواتية وتعزيزها.
 - 3شراكة بوس � � � ��ان من أجل تعاون إنمائي فعال http://www.aideffectiveness.
org/busanhlf4/component/content/article/698.html
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أقسام التقرير

يحتوي هذا التقرير على أربعة أقس � � � ��ام :العقبات القانونية أمام منظمات
المجتمع المدني؛ مبررات الحكوم � � � ��ات للعقبات القانونية؛ المبادئ الدولية
التي تحمي المجتمع المدني ،والخطوات المستقبلية :بناء التضامن وتعزيز
المبادئ .يناقش القسم األول ،الحواجز القانونية ضمن عدة فئات:
• عقبات أمام التكوين ،وال س � � � ��يما اس � � � ��تخدام القانون للثني عن تكوين
المنظمات أو التضييق على ذلك أو منعه؛
• عقبات أمام النشاط والعمل ،أو استخدام القانون لمنع المنظمات من
ممارسة أنشطتها المشروعة؛
• عقبات أمام حق التعبير والدعوة ،أو استخدام القانون لمنع منظمات
المجتمع المدني من ممارسة حقوقها الكاملة في حرية التعبير والتأثير في
السياسة العامة؛
• عقبات أمام الحصول على الموارد ،أو استخدام القانون لمنع أو خنق
حرية تبادل االتصال والتواصل بين منظمات المجتمع المدني وغيرها؛
• عقبات أمام االتصال والتعاون أو استخدام القانون لحظر التبادل بين
منظمات المجتمع المدني والتواصل فيما بينها.
• عقبات أمام التجمع ،أو اس � � � ��تخدام القانون للحد من قدرة المنظمات
على التجمع العلني السلمي أو منعها من ذلك.
• عقبات أمام الحصول على الموارد أواس � � � ��تخدام القانون للحد من قدرة
المنظمات على تأمين الموارد المالية الالزمة للقيام بأنشطتها.
وتوضح األمثلة الواردة في هذا التقرير كل فئة من هذه العقبات بطريقة
مختلفة بعض الش � � � ��يء .ذلك أننا لم نسع لتقديم وصف شامل للنظم التي
تتخذ التدابير الالزمة لفرض مثل هذه العقبات .فالغرض من هذه األمثلة
هي توضيح التحديات التي تواجهها منظمات المجتمع المدني على نطاق
واس � � � ��ع في العديد من البلدان .وباإلضافة إلى ذلك ،يدرك محررو التقرير
تماما أن هناك اختالفات كبيرة في التحديات التي تواجه المجتمع المدني
من منطقة إلى أخرى.
يستعرض القس � � � ��م الثاني من التقرير بإيجاز مبررات الحكومات إلقامة
لتوضح
الحواجز القانونية .مرة أخرى ،األمثلة لم تُذكر لتكون شاملة ولكن ّ
السبل التي تُس � � � ��تخدم من خاللها مثل هذه التبريرات للتصدي لالنتقادات
من خ � �ل� ��ال حجب النوايا الحقيقية للحكومات .و لهذا القس � � � ��م من التقرير
فوائد من حيث الطرق التي يمكن اعتمادها لتحليل هذه التبريرات ،ورفض
الجزء األكبر منها.
يصف القسم الثالث واألساس � � � ��يمن التقرير بتعمق المبادئ الدولية التي
تحم � � � ��ي المجتمع المدني ،وتحدد حقوق منظم � � � ��ات المجتمع المدني التي
يتم انتهاكها بش � � � ��كل منهجي .وتتوافق ه � � � ��ذه المبادئ والحقوق مع العقبات
القانونية التي تمت مناقش � � � ��تها في القسم األول من التقرير .و تشمل هذه
المبادئ:
• الحق في التكوين (أو حرية تكوين الجمعيات)؛
• الحق في العمل بعيدا عن التدخل الحكومي؛

• الحق في حرية التعبير؛
• الحق في االتصال والتعاون؛
• الحق في حرية التجمع السلمي؛
• الحق في التماس الموارد وتأمينها،
• واجب الدولة في حماية احترام حقوق اإلنس � � � ��ان والحريات األساس � � � ��ية
وتعزيزها والتزامها بحماية حقوق منظمات المجتمع المدني.
لضم � � � ��ان الفهم الكامل لهذه المبادئ والحقوق ،وتعزيز االلتزام بها ،يقدم
هذا القس � � � ��م مقتطفات محددة من الوثائق والم ارج � � � ��ع األخرى التي تعكس
َتج � � � � ُّ�ذر هذه المبادئ ف � � � ��ي القانون الدولي والترحي � � � ��ب الدولي بها منذ فترة
طويلة .والمقصود من التعبير عن هذه المبادئ والحقوق هو تعزيز الجهود
األخرى الرامية إلى ترس � � � ��يخها ،فقد أصدرت ،على سبيل المثال ،منظمة
العم � � � ��ل الدولية ( )ILOمن � � � ��ذ فترة طويلة إعالنا بش � � � ��أن المبادئ والحقوق
األساس � � � ��ية في العمل .4وأعربت لجنة الش � � � ��ؤون الخارجي � � � ��ة في البرلمان
األوروبي عن قلقها إزاء الهجمات على المدافعين عن حقوق.
اإلنس � � � ��ان ،وأصرت عل � � � ��ى أن يأت � � � ��ي المجلس األوروب � � � ��ي والمفوضية
األوروبية على ذكر حالة المدافعين عن حقوق اإلنسان بشكل منتظم في
جميع الحوارات السياسية ،في حين وضعت و ازرة الخارجية األمريكية 10
مبادئ تتعلق بمعامل � � � ��ة الحكومة لمنظمات المجتمع المدني ،بما في ذلك
حماية حقهم في العمل في بيئة خالية من الترهيب والمضايقة والتمييز،
والحق في تلقي دعم مالي من الجهات المحلية واألجنبية ،والدولية ،وأن
5
يتم تطبيق القوانين التي تنظم ذلك بطريقة منصفة بعيدا عن السياسة.
يهتم القس � � � ��م األخير من التقرير بكيفية استخدام التقرير لتعزيز المبادئ
التي يعرضها ،ويقدم قائمة قصيرة من اإلجراءات التي يُوصى بأن تتخذها
منظم � � � ��ات المجتمع المدني وغيره � � � ��ا  ،بما في ذلك اإلجراءات الرامية إلى
الحصول على مساعدة المجتمع الدولي ،واإلجراءات التي يمكن لمنظمات
المجتم � � � ��ع المدني تنفيذهابالتعاون م � � � ��ع بعضها البعض ،واإلجراءات التي
تستهدف على وجه التحديد المنظمات المساندة للديمقراطية .وسوف توفر
الحرك � � � ��ة العالمية العديد من الفرص لمناقش � � � ��ة هذه وغيرها من اإلجراءات
المقترحة بمزيد من التفصيل.

كمصدر لقادة المجتمع المدني والمسؤولين الحكوميين ،ومجتمع المانحين
في أكثر من  100دولة .ويمكن االطالع على مزيد من المعلومات حول
( )ICNLعلى الموقع .www.icnl.org
الحرك������ة العالمية من أج������ل الديمقراطية ،التي انطلق � � � ��ت بمبادرة من
الصن � � � ��دوق الوطن � � � ��ي للديمقراطية ( )NEDفي ع � � � ��ام  ،1999هي عبارة
عن ش � � � ��بكة عالمية من الديمقراطيين ،ومن بينهم الناش � � � ��طين والممارسون
واألكاديميون ،وصانعو السياسات ،والممولين ،الذين تجمعوا معا للتعاون
ف � � � ��ي مجال تعزي � � � ��ز الديمقراطية .ويعمل ( )NEDبمثاب � � � ��ة األمانة العامة
للحرك � � � ��ة في العالم .ويمكن االطالع على معلوم � � � ��ات أكثر حول الحركة
العالمي � � � ��ة على الموق � � � ��ع  .www.wmd.orgوتعرب الحركة العالمية من
أجل الديمقراطي � � � ��ة عن تقديرها عن تقديرها العميق للمركز الدولي للقانون
الذي ال يهدف للربح ولخبراته وتعاونه الكريم في إصدار النسختين األولى
والثانية من هذا التقرير.

شكر وتقدير

لق � � � ��د أصبح مش � � � ��روع الدفاع ع � � � ��ن المجتم � � � ��ع المدني ،بم � � � ��ا في ذلك
المش � � � ��اوراتاإلقليمية  ،إو�ص � � � ��دار تقرير»الدفاع عن المجتم � � � ��ع المدني»،
واألنش � � � ��طةالرامية إلى تعزيز النتائج التي توصل إليها ،ممكنة من خالل
الدعمالس � � � ��خي للجهات التالية :و ازرة الش � � � ��ئون الخارجية والتجارة الدولية
بكندا ( ،)DFAITالوكالة الدولية الس � � � ��ويدية للتع � � � ��اون التنموي ()SIDA
الوكالةاألمريكي � � � ��ة للتنمية الدولية  ،مؤسس � � � ��ة هارفورد  ،ومؤسس � � � ��ة تايوان
للديمقراطية  .وتعرب الحركة العالمية من أجل الديمقراطية ولجنة التسيير
التابع � � � ��ة لها أيضا عن بالغ تقديرهما ألمانة الصندوق القومي للديمقراطية
( )NEDوللمركز الدولي للقانون الذي ال يهدف للربح ( )ICNLلتعاونهما
ودعمهما لمش � � � ��روع الدف � � � ��اع عن المجتم � � � ��ع المدني إو�عداد ه � � � ��ذا التقرير
المح ّدث .وأخيرا ،نتوجه بالشكر الخاصإلى المئات من منظمات المجتمع
ُ
المدني من مختلف المناطق التي شاركت في مشروع الدفاع عن المجتمع
المدني .لقد دعمت مساهمتهم العميقة خالل عمليةالتشاور تقرير “الدفاع
عن المجتمع المدني” ،كما جعلت مشاركتهم في مختلف حلقات النقاشمنذ
المح ّدثة أكثر فائدة لعملهم.
إصدار النسخة األولى من التقرير هذه النسخة ُ

نبذة عن المؤلفين

يُعتبر المركز الدولي للقانون الذي ال يهدف للربح ( )ICNLالمصدر
الرئيس � � � ��ي للمعلومات حول البيئ � � � ��ة القانونية للمجتمع المدني ،بما في ذلك
حري � � � ��ة تكوين الجمعيات والتجم � � � ��ع .وقد عمل ( )ICNLمنذ عام ،1992
 - 4إعالن منظمة العمل الدولية حول المبادئ والحقوق األساسية في العمل.
http://www.ilo.org/declaration/thedeclaration/textdeclaration/lang-en/index.htm

 - 5المبادئ التوجيهية لو ازرة الخارجية األميركية بش � � � ��أن المنظمات
غير الحكومية.
htm.82643/http://www.state.gov/j/drl/rls/shrd/2006

الدفاع عن المجتمع المدني
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العقبات القانونية أمام منظمات المجتمع المدني
يلجأ عدد كبير من النظم االستبدادية والهجينة – أساسا ولكن ليس
على سبيل الحصر -وبشكل يدعو للقلق إلى استخدام التدابير القانونية
والتنظيمية لتقويض المجتمع المدني وفرض قيود عليه .وتندرج العقبات
القانونية تحت ست فئات:
عقبات أمام التكوين؛
•عقبات أمام ممارسة األنشطة؛
•عقبات أمام حق التعبير والمدافعة؛
•عقبات أمام االتصال والتواصل؛
التجمع؛
•عقبات أمام
ّ
•عقبات أمام الحصول على الموارد.
تؤثر العقبات القانونية على طائفة واسعة من منظمات المجتمع المدني،
بغض النظر عن مهامها؛ ولكن في العديد من البلدان يتم التأثير على
منظمات حقوق اإلنسان وتلك التي تسعى لدعم الديمقراطية بشكل غير
متناسق ،هذا إن لم يتم استهدافها عمدا.
تنجم العقبات القانونية عن مجموعة متنوعة من المصادر ،بما في ذلك
الدساتير والتشريعات واألنظمة والمراسيم وق اررات المحاكم ،وغيرها من
التدابير الملزمة قانونا .عالوة على ذلك ،تتجاوز التشريعات التي تؤثر
صم ُم خصيصا للتحكم في
على منظمات المجتمع المدني القوانين وتُ َّ
منظمات المجتمع المدني .وتشمل مثل هذه اإلجراءات ،على سبيل
انين
انين التي تحكم التجمعات والتظاهرات السلمية ،وقو َ
المثال ،القو َ
مكافحة اإلرهاب أو مكافحة التطرف ،والقوانين الخاصة بأمن وأسرار
الدولة ،وقوانين الوصول إلى المعلومات واإلجراءات التي تؤثر على
استخدام اإلنترنت وحرية التعبير.
وترد أمثلة محددة للبلدان مستمدة من الشهادات التي يدلي بها نشطاء
المجتمع المدني من خالل سلسلة من المشاورات والمناقشات ،فضال عن
المصادر العامة المتاحة في وسائل اإلعالم .وضمت المشاورات في عام
 2007منظمات المجتمع المدني ونشطاء من مختلف المناطق لتحديد
العقبات أمام منظمات المجتمع المدني في الشرق األوسط وشمال أفريقيا
(المشاورات التي ُعقدت في الدار البيضاء) ،وأمريكا الالتينية (ليما)،
وآسيا (بانكوك) ،واالتحاد السوفيتي السابق (كييف) وجنوب صحراء
أفريقيا (جوهانسبرغ) .وأُجريت مؤخ اًر في عام  2011مشاورات في
المنتدى العالمي حول قانون المجتمع المدني الذي ُعقد في المركز الدولي
للقانون الذي ال يهدف للربح ،وتم خالل هذه المشاورات تقديم المزيد من
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ردود األفعال حول مسودة النسخة المعدلة من قبل الناشطين في مجال
المجتمع المدني .ويرد عدد محدود من اإلحاالت من أجل حماية هوية
المصادر ،وخاصة أولئك الذين يعملون في بيئات معادية سياسياً.
وال يأخذ هذا التقرير بالقانون كما هو مكتوب فقط ولكن كما هو معمول
به على أرض الواقع .نحن ندرك بالطبع أن البيانات الموجزة حول
العقبات القانونية تفتقر إلى المعلومات األساسية الالزمة للفهم الدقيق
للحالة المحددة .ومع ذلك ،فإن األمثلة الخاصة بالبلدان ال تهدف إلى
مفصل ألي من العقبات أو لبلد معين ،إو�نما لتوضيح النطاق
تقديم فهم
ّ
الواسع للعقبات التي تُستخدم في البلدان حول العالم وللتوضيح بإيجاز
طرق تقييد العقبات القانونية للمجتمع المدني.
َ

أوال .عقبات أمام التكوين
تستخدم األحكام القانونية المقيدة بشكل متزايد لتثبيط منظمات المجتمع
المدني إو�عاقتها ،وفي بعض األحيان منع تكوينها .وتشمل العقبات أمام
التكوين:
التجمع .يمكن للقانون أن يحد بشكل مباشر من
( )1الحق المحدود في
ّ
حق تكوين الجمعيات في المطلق ،سواء في جماعات غير رسمية أو
كهيئات مسجلة باعتبارها كيانات قانونية.
•في كوريا الشمالية ،في حين أن الدستور ُينص على
حرية تكوين الجمعيات ،فشلت الحكومة في احترام هذا
الحق على أرض الواقع .وال يوجد في هذا البلد أي
منظمات معروفة غير تلك التي أسستها الحكومة.
( )2حظر الجماعات غير المسجلة .في انتهاك واضح لحرية تكوين
الجمعيات ،تشترط بعض الحكومات أن تقوم الجماعات أو األفراد
الجماعات غير
بالتسجيل لكي تتمكن من ممارسة النشاط ،وبالتالي تمنع
َ
المسجلة رسمياً من ممارسة أي نشاط .وغالباً ما تُفرض عقوبات تجاه
األشخاص المنخرطين في منظمات غير مسجلة.
•في أوزبكستان ،يحرم قانون المسؤولية اإلدارية من المشاركة
في أنشطة جمعية غير مسجلة.
•في كوبا ،يتعرض األشخاص المنخرطون في جمعيات غير
مرخصة لخطر السجن باإلضافة إلى غرامات كبيرة.
•في زامبيا ،يحظر قانون المنظمات غير الحكومية لعام 2009
نشاط المنظمات غير المسجلة .يجب على المنظمات غير

وبناء على ذلك فإن أمام الحكومة فرصتان بدل واحدة لرفض
طلب تسجيل جمعية (وقناتان لمواصلة إدارة الجمعيات).

الحكومية التقدم بطلب تسجيل من إدارة السجالت خالل 30
يوماً من تاريخ تشكيلها أو من تاريخ اعتماد قانونها .يرتكب
األشخاص الذين يديرون منظمات غير مسجلة جريمة جنائية
عقوبتها الغرامة أو السجن حتى  3سنوات.

•في أريتريا ،ينص اإلعالن رقم  2005/145على ما يلي
«يمكن منح التراخيص للمنظمات غير الحكومية للعمل في
اإلغاثة و/أو أعمال إعادة التأهيل...وعليها أن تثبت أن
بحوزتها في أريتريا مليون دوالر أمريكي أو ما يعادله بالعملة
المحلية( »...المادة .))1(8

( )3فرض قيود على المؤسسين .في بعض الدول ،يحد القانون من
حرية تكوين الجمعيات عن طريق تقييد المؤسسين المؤهلين أو عن طريق
وضع حد أدنى من الشروط التي من الصعب على المؤسسين استيفاءها.
•في تركمانستان ،يشترط توفر  500عضو على مستوى
الوطن لكي يسمح للجمعيات بالتكوين.
•في العديد من البلدان ،من بينها ماليزيا وتايالند ،يسمح
القانون للمواطنين فقط بتأسيس الجمعيات ،مما يحرم
الالجئين والعمال المهاجرين واألشخاص دون جنسية من
التجمع.
الحق في حرية
ّ

((5)5أسباب غامضة للرفض .تتمثل إحدى الوسائل القانونية الشائعة
((
في استخدام أسباب مبالغ فيها وغامضة لرفض طلبات التسجيل .ومما
يفاقم المشكلة هو أن القانون قد ال يوفر آلية الستئناف قرار الرفض.
•في البحرين ،وفقا لقانون الجمعيات يمكن للحكومة أن ترفض
التسجيل لمنظمة إذا كان «المجتمع ال يحتاج إلى خدماتها أو
إذا كانت هناك جمعيات أخرى تفي باحتياجات المجتمع في
[نفس] ميدان النشاط».

•إضافة لذلك ،في قطرُ ،يشترط في مؤسسي أي جمعية ليس
فقط أن يكونوا مواطنين قطريين ،بل أيضا أن يتمتعوا «بحسن
السيرة والسلوك».

• في روسيا ،رفض تسجيل جمعية للمثليين ،على أساس أن
«يقوض السيادة والسالمة اإلقليمية لالتحاد الروسي
عملها ّ
6
في ضوء انخفاض عدد السكان».

((4)4أعباء التسجيل إو�جراءات التأسيس .تشترط العديد من البلدان
((
على منظمات المجتمع المدني أن تقوم بالتسجيل الرسمي – االندماج أو
إجراءات مشابهة أخرى (يشار إليها هنا بالتسجيل)  -من أجل الحصول
على كيان قانوني .وتجعل بعض البلدان هذه العملية على قدر من
الصعوبة بحيث تحول دون تسجيل منظمات المجتمع المدني .وتشمل
العقبات عدم الوضوح فيما يتعلق بإجراءات التسجيل وشروط توثيق معقدة
وطويلة ورسوم تسجيل مرتفعة وبطء مبالغ فيه في عملية التسجيل.
•في باناما ،تخضع عمليات تقديم الطلبات لتسجيل منظمة
مجتمع مدني إلى توجيهات حكومية تكاد ال تُحصر .وفقا
لتقرير صادر في  2011أ ّكد أحد المسئولين المكلفين بتسجيل
هذه المنظمات أنه يرفض بشكل مبدئي  %99من طلبات
التسجيل – التي يجب تقديمها من قبل محامين – بسبب عدم
استيفائها لمعايير قانون المنظمات .ونتيجة لذلك اضطرت
بعض منظمات المجتمع المدني لالنتظار لسنوات قبل أن
تنجح في التسجيل رسمياً وذلك دون الحصول على أي تفسير
حول سبب طول المدة .فعلى سبيل المثال ،انتظرت إحدى
المنظمات التي تركز على قضايا المثليين ست سنوات قبل أن
تنجح بالتسجيل.
•في فيتنام ،ينص القانون رقم  )2010( 45على نظام «إدارة
عد الجمعيات مسؤولة أمام كل من و ازرة
مزدوجة» ،حيث تٌ ّ
الشؤون الداخلية (أو أمام الحكومات المحلية في حال كانت
جمعية تنشط في أحد األقاليم فقط) وو ازرة العمل في المجال
المهني للجمعية (أو وكالة الحكومة اإلقليمية لهذا القطاع).

•وفي ماليزيا ،ينص قانون الجمعيات على أنه ال يجوز تسجيل
أي جمعية محلية «يرى الوزير أنها من المحتمل أن تؤثر
على مصالح أمن االتحاد أو أي جزء منه أو النظام العام أو
األخالق العامة» و «إذا تبين له أن هذه الجمعية المحلية غير
قانونية بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر مدون،
أو في حالة احتمال استخدامها ألغراض غير مشروعة أو
ألي غرض يخالف السالم والمصلحة والنظام العام أو اآلداب
7
العامة في االتحاد أو يتعارض معها».
اشتراط إعادة التسجيل .باشتراط إعادة التسجيل على المنظمات
()6
()6
غير الحكومية ،يمكن للقانون أن يضر حتى بالمنظمات التي سبق
السماح لها بالعمل داخل الفضاء العام .في الواقع ،يمنح إعادة التسجيل
فرصة ثانية للدولة لمنع تواجد منظمات سياسية غير مرغوب فيها.
•في أوزبكستان في عام  ،2004أصدر الرئيس كريموف
مرسوماً ُيلزم جميع المنظمات النسائية التي تشكل من 70
إلى  80بالمائة من مجموع المنظمات غير الحكومية في
البلد بإعادة التسجيل لدى و ازرة العدل .واضطرت المنظمات
التي رفضت إعادة التسجيل إلى وقف أنشطتها .إضافة لذلك،
ماثيو سكوفيلد( Putin Vracks ddown on NGOs :بوتين يضغط على
المنظمات غير الحكومية) ،ماكالتشي ،مكتب واشنطن 21 ،فبراير/شباط 2007
(http://www.realcities.com/mld/krwashington/16742653.htm
6

7

“مشروع المدافعة”  OTRالمجلد  ،3العدد  7 ،1ديسمبر  ،1998ص.2
الدفاع عن المجتمع المدني
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•يحظر قانون المنظمات غير الحكومية ( )2005في
أفغانستان على هذه المنظمات المشاركة في مشاريع البناء
والعقود (المادة .)8

فرضت حكومة كريموف شرط إعادة التسجيل على المنظمات
الدولية المسجلة سابقا.
•في زامبيا ،يحد قانون المنظمات غير الحكومية لعام 2009
من صالحية شهادة التسجيل لتكون ثالثة سنوات فقط ،ويتطلب
ذلك من المنظمات التقدم بطلب إلى مجلس المنظمات غير
الحكومية بهدف تجديد الشهادة .ويؤدي الفشل في تجديد هذه
الشهادة إلى فقدان صالحية التسجيل وخسارة صفتها ككيان
شرعي.

•غالباً ما يصاغ الحظر بلغة فضفاضة غير دقيقة ،وبعبارات
غامضة تمنح سلطات تقديرية للمسؤولين الحكوميين .فعلى
سبيل المثال ،في تنزانيا ،يجب على المنظمة غير الحكومية
الدولية «االمتناع عن القيام بأي عمل يحتمل أن يتسبب
في سوء الفهم» بين المنظمات غير الحكومية األصلية أو
المحلية( .قانون المنظمات غير الحكومية ( ،)2002المادة
(.))31

()7
ائق
((
(7عقبات أمام المنظمات الدولية .تستخدم بعض البلدان العو َ
القانونية تحديدا الستهداف المنظمات الدولية عن طريق منع أنشطتها
داخل البالد أو إعاقتها.
حيز التنفيذ في عام
•في أذربيجان ،ووفقاً للتشريعات التي دخلت ّ
 2009فإنه يجب على المنظمة األجنبية التي تريد التسجيل
أن تتفاوض مع و ازرة العدل وتبرم معها اتفاقية .إال أن قرار
التوصل إلى اتفاق يخضع بالكامل لتقدير و ازرة العدل ،ذلك أن
التشريعات ال تقدم أسباباً واضحة لرفض إبرام اتفاق أو للفترة
الزمنية الضرورية التخاذ قرار.
•وبصورة صريحة ،في بعض البلدان كتركمانستان من
المستحيل عمليا تسجيل المنظمات األجنبية.
•في أوغندا ،يتطلب تسجيل منظمة أجنبية توصية من البعثة
الدبلوماسية في أوغندا أو مكتب حكومي مأذون له في دولة
الموطن األصلي للمنظمة .وقبل التسجيل ،يجب أن يوافق
مجلس المنظمات غير الحكومية (وهي وكالة حكومية داخل
و ازرة الداخلية) على هيكل المنظمة وموظفوها األجانب وخطة
الستبدال موظفيها األجانب.

•تحظر قوانين العديد من البلدان ،من ضمنها مصر و
روسيا ،المشاركة في األنشطة «السياسية» أو «المتطرفة»
أو «اإلرهابية» دون تحديد هذه المصطلحات بوضوح؛
تسمح هذه الصياغة الغامضة للدولة بعرقلة نشاط منظمات
المجتمع المدني في مجاالت العمل المشروعة (وبوصف
منظمات المجتمع المدني أو الناشطين فيها «بالمتطرفين»
أو «اإلرهابيين»).
()2
االمتثال اإللزامي بخطط التنمية الوطنية .في بعض الحاالت
تتطلب القوانين والسياسات من منظمات المجتمع المدني مواءمة أنشطتها
أو تنسيقها مع أولويات الحكومة المحددة في الخطط التنموية الوطنية.
وتحد بعض هذه المتطلبات التي يتم عادة تبريرها على أنها تصب في
ّ
مصلحة زيادة فعالية المساعدات ،من قدرة منظمات المجتمع المدني
على متابعة األنشطة التي لم تحددها الحكومات مسبقاً في خطط التنمية،
فعال مقابل
كما قد ّ
تحد من قدرة هذه المنظمات على لعب دور رقابي ّ
للحكومة.
•تنص اللوائح المنقّحة لقوانين المنظمات غير الحكومية في
سيراليون لعام «( 2009سياسة المنظمات غير الحكومية»)
على أنه يجب على «المنظمات الراغبة في العمل كمنظمات
غير حكومية في سيراليون» أن تستجيب لمعايير محددة «بما
يبين غرضها ،أهدافها ،الجمهور
في ذلك بيان مهمة واضح ّ
المستهدف وعليها جميعاً أن تتوافق مع السياسات التنموية
لحكومة سيراليون» ،إو�ال سيتم رفض طلب هذه المنظمة للعمل
في سيراليون .وباإلضافة إلى ذلك فإن السياسة تنص على
أنه «ال يجوز تنفيذ أي مشروع في سيراليون إال إذا تمت
8
مناقشته مع الو ازرة المعنية وو ازرة المالية والتنمية االقتصادية .
9
(في)12.5.2.1

ثانيا .عقبات أمام ممارسة األنشطة

حتى بعد نجاح منظمات المجتمع المدني في التغلب على عقبات التأسيس
المشار إليها سابقاً ،فإن القانون قد ُيخضع تلك المنظمات لمجموعة كبيرة
من القيود والحواجز أمام ممارسة أنشطتها المشروعة .وتأخذ العقبات أمام
تنفيذ األنشطة أشكاال عديدة.
(1الحظر المباشر على مجاالت النشاط .يحظر القانون في
((
()1
بعض الحاالت وبشكل مباشر على المنظمات غير الحكومية المشاركة
في مجاالت معينة من العمل أو النشاط.
•يمنع القانون الجديد في غينيا االستوائية المنظمات غير
الحكومية من الترويج ألنشطة حقوق اإلنسان أو مراقبتها أو
االنخراط فيها.
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 MoFEDهي و ازرة المالية والتنمية االقتصادية في سيراليون.

 10تجدر اإلشارة إلى أن سياسة المنظمات غير الحكومية تشدد على حظر
من خالل استخدام الخط الغامق والتسطير على أنه“ :ال يمكن تنفيذ أي مشروع في
سيراليون ما لم تتم مناقشته مع الو ازرة المعنية لذات الصلة و و ازرة المالية والتنمية

9

•وفقاً لقانون المنظمات غير الحكومية لعام  2010في جمهورية
مسجلة
أرض الصومال ،يجب على كل منظمة غير حكومية ّ
بموجب هذا القانون «ضمان مواءمة برامجها التنموية مع
الخطط التنموية لجمهورية أرض الصومال» (المادة .))3(10
ويطلب من اللجنة االستشارية (لجنة حكومية) «وضع مبادئ
ُ
توجيهية تنظّم أنشطة المنظمات غير الحكومية وتضمن
مواءمة أنشطتها مع أهداف/الخطط التنموية الوطنية الشاملة.
(المادة ()1(7ه)) وباإلضافة إلى ذلك «يجب على برامج
المنظمات غير الحكومية الدولية أن تتواءم مع خطة التنمية
الوطنية للبلد»( .المادة .))2(35
( )3التدخل عن طريق اإلشراف الرقابي .قد يتيح القانون أحياناً التدخل
التعسفي في أنشطة منظمات المجتمع المدني ،وذلك عن طريق تمكين
الجهات الحكومية من ممارسة عملية مراقبة صارمة على هذه المنظمات.
وقد يتمثل التدخل عن طريق اإلشراف الرقابي في فرض شروط ثقيلة
عند إعداد التقارير والتدخل في اإلدارة الداخلية وفرض الحصول على
مسبقة.
موافقة ّ
•في سوريا ،يسمح القانون بتدخل الدولة في أنشطة الجمعيات
وذلك بالسماح للحكومة بحضور اجتماعاتها وباشتراط حصول
الجمعيات على تصريح للقيام بمعظم األنشطة.
•في روسيا ،يخول قانون المنظمات غير الحكومية للحكومة
طلب الحصول على أي وثيقة مالية أو إدارية أو داخلية في
أي وقت ودون أي قيود إو�رسال ممثلين عن الحكومة إلى أي
فعالية أو اجتماع للمنظمة (بما في ذلك االجتماعات المتعلقة
بسير األعمال أو اإلستراتيجية).
•في أوغندا يخول القسم  )2(2من قانون المنظمات غير
الحكومية لمجلس المنظمة غير الحكومية إصدار شهادة
تسجيل «خاضعة لمثل هذه القيود أو التوجيهات بشكل عام بما
قد يعتقد أنه يناسب إدراجها في الشهادة وخاصة فيما يتعلق –
(أ) بعمل المنظمة( ،ب) والمكان الذي قد تنشط فيه المنظمة،
(ت) وفريق عمل المنظمة» .وباإلضافة إلى ذلك تشترط لوائح
المنظمات غير الحكومية من المنظمة غير الحكومية تقديم
«إشعار خطي قبل سبعة أيام» حول عزمها «إجراء أي اتصال
مباشر مع الناس في أي جزء من المناطق الريفية في أوغندا».
التحرش الحكومي .قد تشجع القوانين التي تكون صياغتها مبهمة
()4
ّ
التحرش بالمنظمات من خالل عمليات التفتيش المتكررة،
الحكومة على
ّ
والمطالبة بالوثائق إو�صدار اإلنذارات ضد منظمات المجتمع المدني.
ويمكن في الواقع أن تتخذ الحكومة العديد من اإلجراءات االستثنائية
لمضايقة الجماعات المستقلة.

•شهدت أذربيجان في شهر آب/أغسطس  2011تدمير مكاتب
معهد السالم والديمقراطية ومركز مواجهة أزمات النساء وذلك
في إطار خطة زعمت الحكومة أنها تهدف إلى التجديد
الحضري والتي تتضمن بناء حديقة تكريماً للرئيس السابق
حيدر علييف .لم يتم إعطاء معهد السالم والديمقراطية أي
إشعار مسبق قبل البدء بعملية الهدم.
•تعرض قادة المجتمع المدني في باناما ،الذين ينتقدون
تحرش وترهيب روتينية.
باستمرار أداء الشرطة ،إلى حمالت ّ
ورّكزت االتهامات على أن األفراد أو منظمات المجتمع المدني
التي ينتمون إليها يسعون لتقويض استقرار البالد .وتشمل
الئحة ضحايا مثل هذه الحمالت مجموعات الدفاع عن البيئة،
ومنظمات حقوق األقليات ومنظمات المجتمع المدني النسائية
وغيرها.
•وفي روسيا البيضاء ،أوقفت  78منظمة من منظمات المجتمع
المدني عملياتها في عام  2003بسبب مضايقات المسؤولين
الحكوميين .وفي عام  ،2004قامت الحكومة بتفتيش 800
آخرين ووجهت لهم تحذيرات .ونجحت عمليات التفتيش هذه
في تشتيت منظمات المجتمع المدني ومنعها من التركيز على
مهامها األساسية.
•في كوبا ،استخدم المسئولون مواد قانون حماية االستقالل
«الهدامة
الوطني واالقتصاد الكوبي ،والتي تحظر األنشطة
ّ
للتحرش بالمعارضين ونشطاء حقوق
والمضادة للثورة»،
ّ
اإلنسان.
( )5العقوبات الجنائية ضد األفراد .يمكن أن يش ّكل استخدام العقوبات
الجنائية ضد األشخاص ذوي العالقة بمنظمات المجتمع المدني أن رادعا
قوياّ ألنشطة تلك المنظمات وضد حرية تكوين الجمعيات.
•يتضمن قانون المنظمات غير الحكومية الصادر في 2002
في تنزانيا أحكاما جزائية حتى للمخالفات البسيطة للقانون،
واألمر األكثر إثارة للقلق هو أن القانون ال يلقي عبء اإلثبات
في المحاكمة الجنائية ضد موظفي المنظمة غير الحكومية،
على جهة االدعاء ،ولكن على المتهم.
•وفي اليمن ،يتضمن قانون الجمعيات والمؤسسات عددا من
العقوبات الصارمة التي تحكم على األفراد الذين ال ينتمون
إلى إحدى منظمات المجتمع المدني ولكن يشاركون في إدارة
الجمعية العامة لتلك المنظمة أو مناقشاتها دون موافقة صريحة
من مجلس إدارتها بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر ،ولمدة
ثالثة أشهر ألي انتهاك للقانون مهما كان صغي اًر.

االقتصادية في سيراليون (».)MoFED
الدفاع عن المجتمع المدني
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•واستخدمت الحكومة اإليرانية «تعليق» العقوبات ضد نشطاء
المجتمع المدني كوسيلة لتجنب اإلدانة الدولية لحبس الناشطين،
وفي الوقت نفسه لثنيهم عن القيام بأي نشاط في المستقبل.

( )7حل المنظمة إو�غالقها .في الوقت الذي يجب أن يكون إغالق
منظمات المجتمع المدني وحلها آخر الحلول التي تلجأ إليها الحكومات،
فإن هذه الق اررات ترتكز في أغلب األحيان على أسس قانونية غامضة.

•وفي شهر شباط/فبراير من عام  2011داهمت وحدات الشرطة
في زيمبابوي اجتماعا أكاديميا في مدينة هراري كان يعرض
فيلماً عن األحداث في تونس ومصر .وقد صادرت الشرطة
أجهزة كمبيوتر ومعدات أخرى واعتقلت جميع الحاضرين ومن
بينهم نشطاء في المجتمع المدني .ووجهت السلطات إلى
 45ناشطاً من الناشطين الـ 46الذين تم اعتقالهم اتهامات
رسمية إما بالخيانة أو بمحاولة قلب نظام الحكم بوسائل غير
دستورية ،وهي جرائم عقوبتها ،على التوالي ،السجن مدى
10
الحياة أو اإلعدام أو السجن حتى  20عاماً.

•في األرجنتين ،يجيز القانون حل منظمات المجتمع المدني في
حالة «الضرورة» أو «للصالح العام».

( )6التقصير في حماية األفراد والمنظمات من العنف .من الواضح أن
تقصير الدول في حماية الناشطين وممثلي المجتمع المدني من مواجهة
التهديدات والتخويف واالعتداء العنيف وحتى القتل ،يخلق مناخاً من
يقوض فعلياً قوام المجتمع المدني.
الخوف كما يمكن أن ّ
•شهدت جمهورية الكونغو الديمقراطية مقتل زعيم إحدى
منظمات حقوق اإلنسان وسائقه بعد استدعائه من قبل
المفتشية العامة للشرطة في شهر حزيران/يونيو .2010
وعلى الرغم من أن التحقيقات الرسمية أدت إلى تعليق
عمل المفتشية العامة للشرطة واعتقال ثالثة ضباط شرطة،
إال أن التهديدات الموجهة لنشطاء حقوق اإلنسان ما تزال
مستمرة.
•في كولومبيا ،في تموز/يوليو  2007قام أعضاء جماعة شبه
عسكرية تنشط بشكل علني ،وباتصال واضح مع الشرطة،
بتهديد أعضاء مجتمع السلم في سان خوسيه دي ابارتادو.
إو�زاء عدم استجابة الشرطة للبالغ عن هذا التهديد ،قام أعضاء
الجماعة شبه العسكرية في اليوم التالي بقتل أحد قادة المنظمة،
وتعتبر هذه الحالة الرابعة الغتيال زعيم لمجتمع السلم على
مدى  20شهرا.
•في الفلبين ،ومنذ عام  ،2001ارتفع عدد الحاالت المقيدة
ضد مجهول من عمليات القتل خارج نطاق القانون ،والخطف
للنشطاء السياسيين ونشطاء حقوق اإلنسان .وتقدر اللجنة
الحكومية لحقوق اإلنسان عدد الضحايا بين  2001وشهر
أيار/مايو  2007بنحو  403أفراد ،أي أكثر من ضحية في
األسبوع.

10
أُسقطت التهم ضد معظم الناشطين .ومع ذلك اتهم ستة ناشطين وأدينوا في عام
 2012بتهمة التآمر الرتكاب أعمال العنف العام.
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•في بورما ،أصدرت و ازرة الداخلية أم ار بحل  24منظمة مدنية،
بما في ذلك جمعية خدمات الجنائز المجانية وجمعية التجار
الصينيين التي أنشئت عام  .1909ولم ُيشر أمر اإلنهاء إلى
أساس واضح لإلغالق ،إال أنه ذكر «أن تسجيل الجمعيات
الـ 24التالية في شعبة رانغون قد تم االعتراض عليه وأنه على
المسؤولين اتخاذ التدابير الالزمة وفقا لقانون تسجيل تكوين
الجمعيات».
( )8إنشاء المنظمات غير الحكومية المدعومة حكوميا (GONGOs
تعرف
كونت الحكومات ،بموجب تشريع أو مرسوم ،منظمات ّ
الجونجوز)ّ .
باسم ( )GONGOsأو المنظمات غير الحكومية المدعومة حكوميا.
وتمثل الجونجوز تهديدا للمجتمع المدني ،حيث أنها تُستخدم الحتكار
فضاء التعامل بين المجتمع المدني والحكومة ،وتمتص التمويل الحكومي
وحتى األجنبي ،وتهاجم المنظمات غير الحكومية الشرعية ،وتدافع عن
سياسة الحكومة تحت غطاء أنها “مستقلة” ،وتقلل بصورة غير مالئمة
من مساحة النشاط المدني الحقيقي والمستقل.
•وكمثال على ذلك مررت الجمعية الوطنية في فنزويال في
 21كانون األول/ديسمبر  2010مجموعة من التشريعات
من بينها القانون األساسي لسلطة الشعب ،بهدف ترسيخ
«سلطة الشعب» ،وهو نظام تسيطر عليه الدولة حيث يشارك
المواطنون في السياسة العامة وصناعة القرار والرقابة وذلك
في هيئات على مستوى إقليمي ومجتمعي .كما تم في ذلك
اليوم تمرير القانون األساسي لسلطة المجتمع ،والذي ينص
على أن الرقابة على الوظائف العامة والمجتمعية هي مسؤولية
مشتركة بين سلطة الشعب والمواطنين والحكومة .ويتمثل هدف
القانون في «منع وتصحيح المواقف والسلوكيات واألفعال
التي قد تكون مخالفة لمصالح المجتمع واألخالق »...وعلى
وجه الخصوص في «أن ال تؤثر أنشطة القطاع الخاص
على المصالح المشتركة أو االجتماعية» .إن سلطة الشعب
ليست رمزية فقط – وقد أوضح أحد المراقبين البارزين للحكم
في فنزويال أن أحدث اإلحصائيات تشير إلى أن المزيد
من التمويالت يتم منحها لمؤسسات سلطة الشعب بدالً من
الحكومات البلدية الفنزويلية.

ثالثا .العقبات أمام حرية التعبير و المناصرة

بالنسبة للعديد من منظمات المجتمع المدني ،وخصوصا الناشطة في
مجال حقوق اإلنسان وتعزيز الديمقراطية ،تعد القدرة على التعبير بحرية،
وزيادة الوعي ،والمشاركة في المدافعة من األمور األساسية إلنجاز
مهامها .ويتم استغالل القانون للحد من قدرة منظمات المجتمع المدني
على المشاركة في مجاالت واسعة لحرية التعبير بما في ذلك المدافعة
والمشاركة في السياسة العامة.
( )1القيود المسبقة والرقابة .في بعض البلدان  ،يمكن أن توضع العوائق
من خالل القيود المباشرة على التعبير والنشر.
•في ُعمان ينص قانون الجمعيات األهلية (الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم  14لعام  )2000في مادته الخامسة على أنه
ال يجوز لمنظمات المجتمع المدني إقامة محاضرات علنية
قبل الحصول على إذن مسبق من و ازرة الشؤون االجتماعية.
حيز التنفيذ في كانون
•دخل قانون اإلعالم الجديد في الجزائر ّ
الثاني/يناير  .2012ويفرض القانون ،إلى جانب القيود
األخرى ،حصول جميع المطبوعات على موافقة مسبقة من
سلطة تنظيم وسائط اإلعالم .إو�لى جانب ذلك يبدو نطاق
القانون فضفاضاً إذ يذكر «نشر أو بث الحقائق ،الرسائل
اإلخبارية ،اآلراء أو األفكار( »...المادة .)3
( )2قوانين التشهير .تستخدم قوانين التشهير لتقييد حرية التعبير وحماية
ذوي النفوذ من التدقيق الصارم.
•في كمبوديا ،يبقى كل من التشهير والتضليل من الجرائم
الجنائية التي قد يتعرض مرتكبها لالعتقال ودفع غرامات
تصل إلي  10مليون ريل ( 2500دوالر أمريكي) وهو مبلغ
ال يتمكن أكثر الكمبوديين من دفعه ،مما يعرضهم الحتماالت
السجن بسبب تراكم الديون .في شهر تموز/يوليو  2011أيدت
محكمة االستئناف في كمبوديا حكم السجن لمدة عامين على
موظف يعمل في الرابطة الكمبودية لتعزيز حقوق اإلنسان
والدفاع عنها .وكان هذا الموظف قد أدين في آب/أغسطس
 2010بتهمة التضليل لتوزيعه منشورات تتضمن تلميحات
حول عالقة الحكومة مع فيتنام.
•في تايلندُ ،يعتبر التشهير جريمة جنائية بموجب قانون العقوبات
والعقوبة القصوى هي السجن لمدة عامين وغرامة مالية تصل
إلى  200ألف بات (حوالي  5700دوالر أمريكي) .إو�ضافة
إلى ذلك فإن القسم  112من قانون العقوبات ينص على أنه
«يعاقب كل من يقذف ،يهين أو يهدد الملك ،الملكة وولي
ُ
العهد أو الوصي بالسجن من ثالثة إلى خمسة عشرة سنة».

( )3القيود العامة والغامضة ضد المناصرة كثي اًر ما تُستخدم العديد من
المصطلحات الفضفاضة والغامضة للحد من األنشطة «السياسية» أو
«المتطرفة» ،مما يمنح الحكومة سلطة تقديرية كبيرة لمعاقبة أصحاب
التصريحات التي تعتبرها غير مالئمة ،ويؤدي بدوره إلى الحد من
حرية التعبير.
•يحظر القانون الروسي الخاص باألنشطة المتطرفة ()2003
الدعوة إلى المواقف السياسية المتطرفة .ويستند القانون إلى
تعريف مبهم «للنشاط المتطرف» ،مما يسمح للحكومة أن
تَسم بالتطرف منظمات المجتمع المدني التي تتبنى مواقف
مضادة للدولة.
•في أثيوبيا ،يتضمن قانون مكافحة اإلرهاب لعام  2009تعريفاً
غامضاً وفضفاضاً لألعمال اإلرهابية وعلى تعريف «تشجيع
اإلرهاب» يجعل من نشر البيانات «أكثر ترجيحاً ألن ُيفهم
على أنه تشجيع للقيام بأعمال إرهابية» يعاقب عليه القانون
بالسجن من  10إلى  20سنة .وقد تم استخدام هذا القانون
حيز
ضد الناشطين والصحافيين ،وتم منذ دخول هذا القانون ّ
التنفيذ َسجن أكثر من  29شخصاً.
جرم
( )4تجريم المعارضة .في بعض الدول ،قد يصاغ القانون بطريقة تُ ّ
ممارسة االنتقاد الفعلي للنظام الحاكم.
•تم في روسيا البيضاء عام  ،2005تعديل القانون الجنائي
لحظر نشر معلومات «غير نزيهة» حول الوضع السياسي
واالقتصادي أو الوضع االجتماعي في البالد ،مع ما يقابل
ذلك من عقوبة تصل إلى ستة أشهر في السجن.
•وبالمثل ،في ماليزيا ،يحظر قانون مناهضة الفتنة تماما
المناقشة العامة لبعض القضايا ،وينص على أن نشر معلومات
كاذبة يمكن أن يؤدي إلى السجن.
•في فيتنام ،آالف األفراد محتجزون حالياً تحت اإلطار
الشامل لـ»األمن الوطني» في أحكام القانون الجنائي
الفيتنامي ،مثل «التجسس» (المادة  ،80الذي يشمل إرسال
مستندات ال تعد من أسرار الدولة للخارج «الستخدامها من
قبل الحكومات األجنبية ضد جمهورية فيتنام االشتراكية») ،
و(المادة  88التي تحظر»القيام بالدعاية «) .باإلضافة إلى
ذلك ،يحظر قانون المطبوعات بشكل صارم نشر الكتب أو
المقاالت التي «تنشر األفكار والثقافة الرجعية...أو تدمر
العادات والتقاليد الراسخة ،أو تفشي أسرار الحزب ،والدولة،
تحرف التاريخ ،أو تتنكر لالنجازات الثورية،
واألمن ...أو ّ
أو تؤذي رجالنا العظماء وأبطالنا القوميين ،أو تؤذي هيبة
المنظمات وشرف وكرامة المواطنين».

الدفاع عن المجتمع المدني
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رابعا .العقبات أمام االتصال والتواصل

بحرية التعبير هي قدرةُ منظمات المجتمع المدني
من األمور وثيقة الصلة ُ
على تقديم المعلومات وتلقيها وااللتقاء وتبادل األفكار مع نظرائها في
المجتمع المدني داخل وخارج بلدانها .وهنا أيضاً ،يمكن استخدام القانون
لمنع هذا التبادل الحر لالتصال والمعلومات أو قمعه.
( )1العقبات أمام إنشاء الشبكات .قد تُقيد حرية الكيانات القانونية القائمة
– سواء كانت جمعيات أو مؤسسات أو نقابات عمالية أو غيرها من
ِ
تكوين جماعات أو تأسيس شبكات أو ائتالفات
الهيئات القانونية – في
أو اتحادات ،أو حتى تُمنع من القيام بذلك.
•أنشأ قانون المنظمات غير الحكومية في تنزانيا لعام 2002
مجلسا وطنيا للمنظمات غير الحكومية باعتباره الملتقى الجامع
بهدف تعزيز التنسيق «بين كل المنظمات التي تعمل داخل
تنزانيا» .ويحظر على األشخاص أو المنظمات القيام «بأي
عمل يتعين على المجلس – أو يكون من سلطته  --القيام
به» بموجب هذا القانون.
•وفي البوسنة والهرسك ،قامت الحكومة بكل بساطة خالل
السنوات األخيرة برفض تسجيل الجمعيات من الكيانات
القانونية  --أي شبكة المنظمات  --سواء تلك التي أنشأتها
النقابات أو المؤسسات أو الجمعيات األخرى.
( )2عقبات أمام التواصل الدولي .تمنع الحكومات التواصل الدولي
من خالل رفض دخول األجانب للبالد أو بمنع المواطنين من مغادرة
البالد .باإلضافة إلى ذلك ،تمنع عقد االجتماعات والمناسبات التي تضم
المواطنين واألجانب.
يحد القانون االتحادي
•في دولة اإلمارات العربية المتحدةّ ،
بشأن الجمعيات األهلية والمؤسسات ذات النفع العام (القانون
االتحادي رقم  2لعام  )2008من مشاركة أعضاء المنظمات
غير الحكومية في المناسبات خارج البالد دون الحصول على
إذن مسبق من و ازرة الشؤون االجتماعية( .المادتان .)17 ،16
•في الجزائر ،نظمت الرابطة الجزائرية لحقوق اإلنسان مؤتم ار
حول «المختفين ودعت المحامين والناشطين من أمريكا
وتم رفض منح المشاركين
الالتينية وغيرها من البلدان»ّ .
ومنع المواطنون من
الدوليين تأشيرات دخول إلى البالدُ ،
الدخول إلى المؤتمر.
•ُي ّقيد القانوني المصري الخاص بالجمعيات والمؤسسات من
حق منظمات المجتمع المدني في االنضمام لمنظمات مجتمع
مدني غير مصرية ،و»االتصال بالمنظمات غير الحكومية
أو بالمنظمات الحكومية الدولية» قبل الحصول على موافقة
حكومية مسبقة .إو�ضافة إلى ذلك يهدد القانون بحل منظمات
16
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المجتمع المدني التي تتعامل مع منظمات أجنبية قبل الحصول
على إذن مسبق.
•في أوزبكستان ،أُمرت العديد من منظمات المجتمع المدني
بإنهاء نشاطها بسبب االنخراط في «تعاون وثيق مع نشطاء
من منظمات غير مسجلة وتقديم المساعدة لهم» .وعالوة على
ذلك فإنه يجب على منظمات المجتمع المدني التي تسعى
الحصول على موافقة
إلى عقد مؤتمر ودعوة مشاركين دوليين
َ
مسبقة من و ازرة العدل.
•في كينيا ،ينص قانون تنسيق نشاطات المنظمات غير
الحكومية على أنه ال يمكن ألي منظمة أن تصبح فرعاً ألي
منظمة أو جماعة ذات طابع سياسي تأسست خارج كينيا أو
تابعة لها أو متصلة بها إال بموافقة خطية مسبقة من مجلس
تنسيق المنظمات غير الحكومية ،والتي يتم الحصول عليها
ومذيل بتوقيع ثالثة
بناء على طلب خطي موجه إلى المدير ّ
أعضاء من المنظمة غير الحكومية.
(3عقبات أمام اإلعالم وتكنولوجيا االتصاالت.ازداد انتشار
((
()3
العقبات القانونية التي تؤثر على استخدام االنترنت والتواصل عبرها.
وتحمل القيود المفروضة على حق التواصل عبر اإلنترنت أشكاالً
كثيرة بما في ذلك اإلجراءات التقنية مثل الحجب والتصفية ،والقوانين
المطبقة على التعبير عبر اإلنترنت ،والقوانين التي تفرض
الجنائية
ّ
مسؤولية على الوسطاء في حالة فشلهم بالقيام بتصفية أو حجب
11
لمحتوى ُيعتبر غير قانوني  .وبالطبع يصل أثر هذه القيود إلى أبعد
من المجتمع المدني ،ولكن يظل قادة المجتمع المدني ومنظماتهم
هدفا بار اًز لها.
ترصد االتصاالت» ،والذي تمت
•في زيمبابوي ،منح «قرار ّ
المصادقة عليه كقانون في  3آب/أغسطس  ،2007الحكومة
«ترصد البريد االلكتروني والمكالمات الهاتفية ورسائل
سلطة
ّ
البريد االلكتروني دون الحاجة إلى الحصول على موافقة
المحكمة» .تم توظيف هذا القانون في قضية تحقيق تتعلق
برجل تم اعتقاله بتهمة نشر تعليقات على صفحة الفايسبوك
الخاصة برئيس الوزراء مورغان تسفانجراي يمدح فيها
المتظاهرين المصريين ،وتم اتهام هذا الشخص «بالترويج
أو محاولة قلب الحكم بوسائل غير دستورية» .ويتيح قرار
ترصد االتصاالت للسلطات جمع المعلومات الخاصة من
مزود خدمة اإلنترنت للتحقيق مع أي شخص ُيتهم بأنه يشكل
ّ
تهديداً لألمن القومي أو السالمة العامة.

 - 11لمزيد من المعلومات حول القيود المفروضة على اإلنترنت ،راجع مبادرة
الشبكة المفتوحة على ./net.opennet//:http

•في فيتنام  ،يحظر المرسوم رقم  )2004( 71بشكل صارم
«االستفادة من شبكة االنترنت لتقويض النظام والسالم
ويلزم مستخدمي مقاهي االنترنت بتقديم بطاقة
االجتماعي» ُ
هوية بالصورة تُحفظ في الملف لمدة  30يوماً .ويفرض
المرسوم رقم  2006/56غرامات باهظة تصل إلى 30
مليون دونغ أي ما يعادل  2000دوال ار لنشر معلومات
“ضاره” بأي وسيلة كانت.
سن البرلمان األنغولي مشروع قانون الجريمة التكنولوجية في
ّ
ينص على أنه يمكن معاقبة
الذي
2011
آذار/مارس
31
ّ
أي شخص ُيتّهم بجريمة «التسجيالت والصور والفيديوهات
غير القانونية» (المادة  )17بغرامة أو السجن في حال بث
صور ،فيديو أو تسجيالت لخطاب أي فرد قبل الحصول
على موافقة الشخص المعني حتى لو تم إنتاج هذه المواد
بطريقة قانونية وبدون أي نية ألحداث ضرر .وقد يؤدي هذا
إلى ردع الصحافيين عن نشر لقطات الفيديو للمظاهرات أو
لوحشية الشرطة حتى لو تم تسجيلها في مكان عام.
( )4عقوبات جنائية ضد األفراد .مثلما ُذكر سابقا ،يمكن استخدام القوانين
الجنائية لتقويض نشاط المنظمات غير الحكومية .فقد استخدمت الدول
العقوبات الجنائية لمنع حرية االتصال والتواصل إو�عاقتها.
•في أنغوال في شباط/فبراير  ،2007اعتقلت الشرطة األنغولية
المسلحة ناشطة مدافعة عن حقوق اإلنسان ومناوأة للفساد بينما
كانت في زيارة لمنطقة غنية بالنفط لمقابلة ممثلين محليين
12
للمجتمع المدني .وقد ُوجهت إليها تهمة التجسس .
•وفي نوفوروسيسك في روسيا في شباط/فبراير ،2007
أُدين ( )9تسعة أعضاء من «فرودا» و ُغّرموا ،وهي منظمة
غير حكومية تدافع عن حقوق األقليات العرقية بسبب عقد
13
اجتماع غير قانوني وتناولهم الشاي مع طالبين ألمانيين .

خامساً .العقبات أمام التجمع
()1
(1لقد ذ ّكرتنا أحداث الربيع العربي وبشكل واضح بالقوة التي تمثلها
((
المظاهرات .وفي الوقت نفسه تذكرنا أيضاً كيف يمكن استخدام القانون
 :CIVICUS - 12مراقبة المجتمع المدني  ،أنغوال :اعتقال ناشط المجتمع المدني ،
فبراير/شباط  ،2007في إشارة إلى
-corruption-anti-angola/library/org.globalwitness.www//:http
.angola-cabinda-leave-unable-still-campaigner
 - 13أدريان بلومفيلد “أصداء ستالين في اعتقاالت حفلة الشاي (Echoes of
 ، )Stalin in tea party arrestمجموعة تلغراف ميديا 7 ،فبراير/شباط .2007
http//:www.telegraph.co.uk/news/worldnews/1541881/Echoesof-Stalin-in-tea-party-arrests.html

لمنع وعرقلة حرية التجمع .وللعقبات القانونية أمام حق التجمع أشكال
مختلفة شرط اإلخطار المسبق .إن اإلخطار المسبق للقيام بأي تجمع هو
من المتطلبات التشريعية المشتركة ،وقد أيدته لجنة األمم المتحدة لحقوق
اإلنسان وآليات حقوق اإلنسان اإلقليمية .ولكن شرط اإلخطار المسبق قد
يكون مشكلة إذ قد يتحول إلى طلب الحصول على اإلذن وهو ما قد يؤدي
إلى الحرمان التعسفي أو المنع لسبب غير موضوعي.
•يشترط القانون اإلتحادي بشأن الجمعيات واالجتماعات
والمظاهرات والمواكب واالعتصامات ( )2004في روسيا
إشعار الحكومة بأي حدث عمومي ،باستثناء تظاهرة أو
اعتصام يقوم بها شخص واحد( .المادة  )7يجب على منظم
الحدث إخطار الحكومة خطياً في موعد ال يتجاوز  10أيام
من تاريخ تنظيم الحدث( .المادة  )7بناء على الخطاب
14
الحكومي وقمع االحتجاجات غير المصرح بها ،فإن اإلخطار
حد مطلب الحصول
المسبق يصل في كثير من األحيان إلى ّ
على إذن مسبق.
•تفرض المادة رقم  3من قانون االجتماعات العامة واألحداث
في الكاميرون على منظمي االجتماعات العامة إبالغ
المسئولين عن ذلك قبل  3أيام على األقل ،والحصول على
تصريح من السلطات اإلدارية .ولكن عملياً فإن
الحكومة غالباً ما ترفض منح تراخيص لمنظمي التجمعات
الذين ُيعتبرون من منتقدي الحكومة .في  3أيار/مايو
أعضاء في اإلتحاد الكاميروني
 2010منعت القوى األمنية
ً
للصحافيين من التظاهر في ياوندي ألن السلطات ادعت
أن اإلتحاد لم يقدم إشعا اًر بهذا الحدث قبل وقت مناسب إلى
السلطات المختصة.
(2القيود المبنية على المحتوى .بإمكان القوانين أن تستهدف
((
()2
(وتقيد) التجمعات العامة واالجتماعات التي لها صبغة «سياسية» أو
ّ
غيرها من المحتويات الموضوعية.
•في اإلكوادور ،تم تطبيق القوانين الجنائية لمعاقبة المواطنين الذين
يحتجون علناً ضد مشاريع األشغال العامة التي تؤثر على البيئة
والمجتمعات السكان األصليين .وتُعرض المادتان 248-246
من قانون العقوبات أولئك الذين «يعرقلون» تنفيذ مشاريع األشغال
العامة لغرامة و/أو السجن لمدة تصل إلى ثالثة أشهر.

 - 14علق رئيس الوزراء الروسي فالديمير بوتين على النحو التالي“ :إذا كنت
تحصل على (إذن) ،تذهب ومارس إذا لم تقم بذلك  -لم يكن لديك الحق في الذهاب
من دون إذن ،وسيتم ضرب لكم على رأسه باله اروات هذا كل شيء .ما في االمر.
“انظر
-democracy-russian/blogs/com.weeklystandard.www//:http
reset-needs
الدفاع عن المجتمع المدني

17

•في سنغافورة ،أي تجمع لخمسة أشخاص أو أكثر لغرض غير
اجتماعي يعتبر تجمعا غير قانوني.

تحرض الناس على
مع السياسة العامة أو التي من شأنها أن ّ
ارتكاب الجنايات أو الجنح».

•يمنع قانون التجمع السلمي لعام  2011في ماليزيا أي تجمع
تعرف المادة « 3احتجاج
على شكل احتجاج في الشارعّ .
الشارع» بأنه التجمع في الهواء الطلق الذي يبدأ بلقاء في مكان
محدد ثم يصبح مشياً في مسيرة أو تظاهرة بغرض االعتراض
أو الدفاع عن قضية أو قضايا معينة.

•تجبر المادة  6من قانون التجمع السلمي في ماليزيا لعام
 2011المنظمين على «ضمان أن ال يقوم المنظمون أو أي
شخص آخر في التجمع بأي فعل أو يدلي بأي تصريح فيه
ميل لتعزيز مشاعر اإلرادة السيئة أو العدائية بين الجمهور أو
القيام بأي شيء يعكر صفو الهدوء العام» و»ضمان تنظيف
التجمع».
تحمل تكاليف تنظيف مكان
مكان
ّ
التجمع أو ّ
ّ

()3
تحد القوانين
((
(3القيود المفروضة على فئات من األشخاص .قد ّ
مشاركة أشخاص معينين أو فئات معينة من في التجمعات العامة
والمظاهرات أو تمنع مشاركتهم فيها.
•لطالما كانت الجامعات في العديد من البلدان مركز األنشطة
السياسية والحركات الطالبية المطالبة بالتغيير .في ماليزيا
االنضمام إلى األحزاب
ُيعتبر من غير القانوني للطالب
َ
السياسية أو المشاركة في الحمالت السياسية أو االحتجاجية،
ويتعرض الطلبة الذين يخاطرون للطرد ودفع الغرامات .ووفقاً
لقانون الجامعات لعام ُ ،1971يحظر على الطالب التعبير
عن «الدعم ،التعاطف أو االعتراض» ألي حزب سياسي أو
اتحاد نقابي ،محلي أو أجنبي .وقد حظر قانون التجمع السلمي
في ماليزيا لعام  2011مؤخ اًر على أي شخص تحت  21عاماً
تنظيم أي تجمع وعلى األطفال (تحت عمر  15سنة) من
َ
المشاركة في أي تجمع( .المادة ()2(4د،ث)).
•يشير قانون التظاهرات لعام  2009في كمبوديا إلى حرية
التجمع فقط لمواطني الخمير ،وبالتالي يستبعد األجانب من
إمكانية التجمع( .المادة  )2قانون التجمع السلمي في ماليزيا
لعام  2011هو أكثر وضوحاً إذ يمنع غير المواطنين من
تنظيم أي تجمع أو المشاركة فيه( .المادة ()2(4أ)).
•غالباً ما تكون مجموعات المثليين من اإلناث أو الذكور،
وثنائيي الجنس والمخنثين معرضة لقيود حول حرية التجمع.
فعلى سبيل المثال حظرت روسيا بشكل روتيني خالل أعوام
 2006،2007و 2008عرض المثليين الذي يطوف الشوارع.

()4
(4مسؤوليات المنظمين .في حين أنه من غير المألوف بالنسبة
((
فرض التزامات معينة على منظمي التجمعات العامة والمظاهرات،
للقوانين َ
فإنه ال ينبغي أن تكون المسؤوليات ُمرِهقة للغاية لدرجة تجعل من إقامة
هذه التجمعات مسألة صعبة جداً.
•وفقا للمادة الخامسة من قانون االجتماعات العامة واألحداث
تعيين
يتعين على منظمي أي اجتماع عام
في الكاميرون ّ
َ
«لجنة تنفيذية» تضم ثالثة أشخاص تكون مسؤوليتهم
الحرص على حفظ السالمة خالل هذا االجتماع .يجب على
«التنفيذيين» منع «انتهاك القانون إو�لقاء الخطب التي تتعارض
18

©2012 World Movement for Democracy/ICNL

•ينص قانون تنظيم التجمعات في جنوب أفريقيا لعام  1993في
المادة  )1(11على أنه «في حال حدوث ضرر نتيجة شغب
إثر (أ) تجمع( ...ب) تظاهرة» ،يتحمل «منظّم هذا التجمع
أو أي شخص يشارك في مظاهرة من هذا القبيل مسؤولية
الضرر الناجم عن الشغب »...في أيلول/سبتمبر  2011قالت
المحكمة العليا في جنوب أفريقيا في تفسير للمادة « )1(11إذا
أصر أحد على تنظيم حدث ُيتوقع أالّ يحول أي إجراء أو
ّ
تحوله إلى أعمال شغب ،فإنه عندما يتحقق
وسيلة يتم اتخاذها ّ
يتهرب من المسؤولية عن الضرر
هذا التوقّع ال يمكن ألحد أن ّ
15
الذي يلحق باألشخاص أو الممتلكات» .

سادساً .العقبات أمام الحصول على الموارد

يمكن استخدام القانون للحد من قدرة المنظمات غير الحكومية على تأمين
الموارد الالزمة للقيام بأنشطتها .وقد تزايدت الحواجز أمام التمويل في
السنوات األخيرة وتستهدف التمويل األجنبي بصفة خاصة.
حظر التمويل .قد يحظر القانون كلياً وبشكل مباشر تلقّي
()1
بالمرة.
فئات تمويلية معينة ّ
•في اريتريا ،أصدرت الحكومة القرار اإلداري رقم 2005/145
الذي يحظر بشكل واسع على األمم المتحدة والوكاالت الدولية
تمويل المنظمات غير الحكومية.
•في فنزويال ،يستهدف قانون حماية الحرية السياسية وتقرير
المصير الوطني الذي صدر في كانون األول/ديسمبر
تكرس نفسها
 2010المنظمات غير الحكومية التي ّ
«للدفاع عن الحقوق السياسية» أو غيرها «من األهداف
السياسية» ويمنع هذه المنظمات من امتالك األصول أو
تلقي أي دخل من مصادر أجنبية .ويمكن أن يؤدي عدم
االلتزام بذلك إلى دفع غرامة تكون ضعف المبالغ المقبولة
من المصادر األجنبية.
15
/2011_sca/judgments/sca/za.gov.justice.www//:http
pdf.152-sca2011

•أصدر رئيس اإلكوادور ،في شهر تموز/يوليو  2011مرسوماً
يحظر على منظمات المجتمع المدني الدولي المسجلة
الحصول على تمويل من مصادر ثنائية أو متعددة األطراف
َ
ألنشطتها في األكوادور.

•في أوزبكستان ،ومن أجل الحصول على منحة خارجية يجب
الحصول على رأي خاص من
على المنظمات غير الحكومية
َ
لجنة تابعة لمجلس الوزراء يفيد بأن المشروع الذي سيستفيد من
المنحة هو جدير حقاً بالدعم.

•قانون (تشريع) التبرعات الخارجية لعام  2010في الهند يحدد
األشخاص غير المؤهلين للحصول على تبرعات خارجية.
ما يثير القلق بشكل خاص في هذا القانون هو إدراج عبارة
«منظمة/ات ذات طابع سياسي» وهو المصطلح الذي لم يتم
تعريفه حتى اآلن.

( )3المتطلبات اإلجرائية المرِهقة .في بلدان أخرى يتطلب الحصول
على تمويل أجنبي الكثير من المتطلبات اإلجرائية المرهقة .في الصين،
أصدرت مصلحة الدولة للنقد األجنبي في عام  2010مالحظة رقم 63
حول القضايا المتعلقة بتبرع مصلحة النقد األجنبي إلى أو عن طريق
المؤسسات المحلية ،التي تطلب ،على الورق ،من بعض المنظمات

( )2الموافقة المسبقة للحكومة .يسمح القانون بتلقي التمويل األجنبي،
ولكن بشرط الحصول على الموافقة الحكومية المسبقة.

المحلية غير الربحية االمتثال للقواعد الجديدة واألكثر تعقيداً من أجل
الحصول على التبرعات األجنبية واستخدامها .تشمل هذه المتطلبات
طلب إثبات صحة سلطة المنظمة المحلية والمانح األجنبي ،ورخصة
المجموعة المحلية ،واتفاق هبة موثّق بين الجهة المحلية والمنظمة
المانحة مع شرح الغرض من التبرع وشهادة تسجيل للمجموعة
األجنبية غير الربحية.

•يمنع القانون المصري أي جمعية من الحصول على تمويل من
الخارج – سواء من أفراد أجانب أو من سلطات أجنبية (بما في
ذلك ممثليهم داخل مصر) – دون الحصول على موافقة مسبقة
من وزير التضامن االجتماعي والعدالة .قد يتطلب الحصول
على الموافقة الو ازرية عدة أشهر إن لم تكن سنوات ،وفي كثير
من الحاالت ال تقوم الو ازرة بالرد على اإلطالق .وعالوة على
ذلك فإن الفشل في الحصول على الموافقة المسبقة قد يؤدي
إلى قرار بالحل وفرض عقوبات جنائية بما في ذلك عقوبة
السجن .وعلى سبيل المثال فقد وجهت الحكومة المصرية
في أوائل عام  2012التهم إلى أكثر من  40موظفاً مصرياً
وأجنبياً يعملون في منظمات غير حكومية بسبب حصول
منظماتهم على أموال من جهات خارجية قبل الحصول على
الموافقات المسبقة.
•في األردن ،يخضع التمويل الخارجي للجمعيات لموافقة مجلس
الوزراء .ينبغي أن يشمل طلب الموافقة مصدر التمويل ،قيمة
التمويل ،وسائل التحويل واألهداف التي سيتم إنفاق األموال
عليها باإلضافة إلى أي ظروف خاصة.
•في روسيا البيضاء ،ومن أجل الحصول على تمويل أجنبي
على المنظمات تسجيل اتفاق التحويل مع قسم فرعي في
اإلدارة الرئاسية ،وهو الذي يمنح هذه التسجيالت بشكل نادر.
(المرسوم الرئاسي رقم  8من  12آذار/مارس  ،2001الفقرة
.))2(1

•في أذربيجان ،يتطلب قانون المنح لعام  1998الذي عززه
المرسوم الرئاسي لعام  2004من المنظمات غير التجارية
تسجيل اتفاقية الهبة في و ازرة العدل.يجعل عدم تسجيل الهبة
من المنظمة غير الحكومية في وضع غير مريح ذلك أن
غرامة عدم تسجيل اتفاقية هبة مرتفعة جداً (تترواح بين
 1000و )2500مانات ( 3125 – 1250دوالر أمريكي)،
وقد تتسبب مثل هذه الغرامات بمعاناة المنظمة معاناة شديدة
أو حتى حلها.
•تطلب أندونيسيا من المنظمات االجتماعية التي تسعى
للحصول على تبرعات من جهات أجنبية أو إلى تقديمها إليها
مفصلة وتقديم تقارير .يشترط
المشاركةَ في عملية موافقة
ّ
التنظيم رقم  38الصادر في عام  2008عن وزير الشؤون
تسجيل نفسها لدى
الداخلية من المنظمات غير الحكومية
َ
الحكومة وطلب موافقة و ازرة الشؤون الداخلية للحصول على
تمويل أجنبي.
•في الهند ،يشترط قانون المساهمة الخارجية لعام 2010
من جميع المنظمات غير الربحية التي ترغب بقبول
المساهمات األجنبية (أ) التسجيل مع الحكومة المركزية،
(ب)الموافقة على قبول التبرعات من خالل بنوك محددة،
(ت) الحفاظ على حسابات منفصلة تتعلق بجميع اإليرادات
والمدفوعات من األموال.
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( )4تلقي األموال من خالل الحكومة
•يشترط القانون رقم  2005/145في اريتريا على المنظمات
غير الحكومية االنخراط في أنشطة من خالل «الو ازرة أو
الجهة الحكومية المعنية» بشكل حصري .وفي حال لم تكن
الو ازرة أو الجهة الحكومية المعنية قادرة أو كانت عاجزة عن
القيام بهذا النشاط ،عندها فقط يمكن للمنظمات غير الحكومية
االنخراط في النشاط بشكل مباشر.
•في أوزبكستان في عام  ، 2004بدأت الحكومة في اشتراط
إيداع التمويل األجنبي للمنظمات غير الحكومية في واحد
أو اثنين من البنوك التي تسيطر عليها الحكومة ،مما يسمح
ويذكر أن الحكومة األوزبكية
برصد جميع التحويالت البنكيةُ .
قد استخدمت هذا النظام لمنع تحويل ما ال يقل عن  80بالمائة
من المنح األجنبية للمنظمات غير الحكومية.
•في سيراليون ووفقاً لتشريعات سياسة المنظمات غير الحكومية
لعام  ،2009ينبغي توجيه األصول التي يتم تحويلها لتطوير
قدرات المنظمات غير الحكومية عبر جمعية سيراليون
للمنظمات غير الحكومية وو ازرة المالية والتنمية االقتصادية.
( )5األهداف واألنشطة المحظورة .بعض الدول األخرى تسن القوانين
التي تعرقل تمويل مجاالت وأنشطة محددة.
•في أثيوبيا ،ووفقاً إلعالن تسجيل وتنظيم المؤسسات
والجمعيات الخيرية ال يجب أن يزيد الدخل من مصادر أجنبية
عن  10بالمائة من إجمالي دخل المنظمة المستخدم من قبل
المؤسسات والجمعيات الخيرية «األثيوبية» .باإلضافة إلى ذلك
فإن المؤسسات والجمعيات الخيرية األثيوبية هي وحدها التي
لها الحق بالدفاع عن حقوق اإلنسان وحقوق األطفال والمعوقين
والمساواة بين الجنسين واألمم والقوميات والحكم الرشيد وتسوية
النزاعات إلى جانب كفاءة النظام العدلي .يتم تعريف «الدخل
من مصادر أجنبية» كما يلي« :هو التبرع بأموال أو سندات
مالية أو تسليمها أو نقلها من مصادر أجنبية .وتشمل المصادر
األجنبية الوكاالت الحكومية أو شركة من أي بلد أجنبي كانت،
16
والوكاالت الدولية أو أي شخص في بلد أجنبي».
•في زيمبابوي ،يمنع قانون اللجنة االنتخابية (المادة )16
استخدام األموال األجنبية في مشاريع تثقيف الناخبين التي
تنظمها المنظمات غير الحكومية المستقلة ،وعوضاً عن ذلك
التبرع بهذه األموال إلى اللجنة االنتخابية .ويحتفظ
باإلمكان ّ
القانون االنتخابي المنقّح عام  2011بهذا الشرط.
 - 16تنص المادة  )15( 2من اإلعالن على تسجيل المؤسسات الخيرية والجمعيات
وتنظيمها.2009 ،
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•تعتمد العديد من البلدان األخرى على الصيغ القانونية المبهمة
لتقييد األهداف/األنشطة التي يسعى المجتمع المدني للقيام بها
بدعم من تمويل أجنبي .في اندونيسيا ،على سبيل المثال،
يحظر تشريع الحصول على مساعدات المنظمات االجتماعية
المساعدات الخارجية التي
ومنحها من إو�لى أطراف أجنبية
َ
تتسبب «بقلق اجتماعي واضطراب في االقتصاد الوطني
واإلقليمي».
•في بوليفيا ،يحظر المرسوم العالي رقم  29308المساعدة
األجنبية التي تحمل «ظروفا سياسية أو أيديولوجية ضمناً».
ومن دون تعريف هذه المفردات يترك القانون تطبيق هذه القيود
على حرية التصرف للدولة.
وللتأكيد  ،فقد وردت قائمة العقبات القانونية أعاله على سبيل التوضيح
وليس الحصر .وتجدر اإلشارة أيضاً إلى أن تأثير التدابير القانونية
المقيدة يتجاوز تلك المنظمات أو األفراد الذين يقعوا تحت طائلتها مباشرة،
ّ
حيث يمكن أن يؤدي إلى شل نشاط المجتمع المدني بشكل أعم .ومن
الصعب بطبيعة الحال تقييم هذا الوضع.
يتمثل الهدف من هذا القسم في تسليط الضوء على التوجه السائد إلى
حد كبير في األنظمة االستبدادية وشبه االستبدادية نحو نظم عقابية
تهدف للتدخل أكثر في شؤون منظمات المجتمع المدني .هناك ما
يدعو للقلق في الديمقراطيات المتقدمة أو الراسخة حتى إو�ن كانت هذه
المؤشرات ال تعكس نوايا قمعية واضحة .في األرجنتين ،على سبيل
المثال ،يسمح القانون بحل المنظمة غير الحكومية عند «الضرورة»
أو «بسبب المصلحة العامة» .وبالمثل في الواليات المتحدة ،تحدت
جماعات الحريات المدنية مؤخ ار استخدام األدلة السرية التي ال يمكن
تدعي الحكومة ارتباطها
الطعن فيها إلغالق المؤسسات الخيرية التي ّ
باإلرهابيين وانتقدت التعديالت على قانون مراقبة المكالمات الخارجية
يوسع من سلطة الحكومة في رصد المكالمات الهاتفية الخاصة
الذي ّ
ورسائل البريد االلكتروني دون إذن قضائي في حال تواجد «سبب محتمل
عد بقاء هذه
لالعتقاد» بأن أحد الطرفين يتواجد في الخارج .والواقع ُي ّ
المسائل محل انتقاد ومراجعة في المستقبل عامال حاسما في تميز هذه
الدول عن البلدان التي ُيقمع فيها النقاش السياسي

الدفاع عن المجتمع المدني
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التبريرات الحكومية للعقبات القانونية
تعد المبررات التي تقدمها الحكومات لإلجراءات المناهضة للمجتمع
المدني كثيرة حالها حال القيود المفروضة .وتزعم الحكومات بضرورة تلك
اإلجراءات لتعزيز مسؤولية المنظمات غير الحكومية أو حماية السيادة
الوطنية واألمن القومي أو مناهضة اإلرهاب .وتكمن المشكلة األساسية
طيعة وعرضة لسوء االستخدام ،كما أنها تقدم الذرائع
في أن هذه المفاهيم ّ
المالئمة لخنق المعارضة ،سواء التي يعبر عنها األفراد أو منظمات
المجتمع المدني .وكما الحظت األمم المتحدة:
تحت ذريعة األسباب األمنيةُ ،يمنع المدافعون
عن حقوق اإلنسان من مغادرة مدنهم ،كما يتم
استدعائهم من قبل الشرطة وغيرها من أجهزة
األمن وترهيبهم وأمرهم بوقف جميع أنشطتهم
في مجال حقوق اإلنسان .وقد حوكم المدافعون
وأدينوا بموجب تشريعات أمنية مبهمة وحكم
17
عليهم بأحكام سجن قاسية .
ونتيجة لذلك« ،تم إقفال منظمات ألتفه األسباب ،كما تم وقف مصادر
التمويل أو قطعها أو الحد منها بصورة غير مالئمة ،وتعطيل الجهود
18
المبذولة لتسجيل منظمة لحقوق اإلنسان بشكل بيروقراطي متعمد» .

تحت ستار تعزيز فعالية المساعدات الخارجية .فعلى سبيل المثال
نص مشروع قانون المنظمات غير الحكومية لعام  2007في
ّ
نيجيريا على «مواءمة» أنشطة المنظمات غير الحكومية ،دون
تحديد لوسائل «المواءمة» .كما سعى مشروع قانون التعاون الدولي
عام  2006في فنزويال إلى «التنسيق» و «التكامل المتناغم»
على نحو يشترط أن تتوافق أنشطة المنظمات غير الحكومية مع
المبادئ التوجيهية التي وضعها الرئيس .مثل هذه القيود القانونية
تقوض قدرة المنظمات غير
المغلّفة بعبارات خطابية جذابة قد ّ
الحكومية على العمل بشكل مستقل عن خطط التنمية الحكومية
واالنخراط في أدوار رقابية وتأييدية.
سعت الحكومات إلى تبرير القيود تحت شعار األمن القومي ،ومكافحة
اإلرهاب أو مكافحة التطرف .تم استخدام مكافحة اإلرهاب لتبرير
حاجة فنزويال لمشروع قانون للتعاون الدولي؛ ووفقا للنائب مونتيل ،فان
مشروع القانون سيكون «ضربة أكيدة … لتلك المنظمات غير الحكومية
19
المقََّنعة ،ألنها في الحقيقة منظمات إرهابية ،مستعدة لالنقضاض »
ُ
•ومن التبريرات األكثر شيوعا لردود الفعل التنظيمية الحالية
المناهضة للمنظمات غير الحكومية هي الحيلولة دون انتهاك
سيادة الدولة ،أو االحتراز من تدخل النفوذ األجنبي في الشئون
20
السياسية الداخلية  .فقد اتهم فالديمير بوتين في روسيا اتهم
الواليات المتحدة وأوروبا بمحاولة تخريب روسيا جزئيا من
21
خالل المنظمات غير الحكومية األجنبية التي يموالنها .

يسعى هذا القسم إلى تحديد المبررات الحكومية للهجمة التنظيمية والتأكد
من ما إذا كانت تلك الذرائع مبررة بموجب القانون الدولي.

أوال :التبريرات الحكومية

سن أو وضع
•في السنوات األخيرة ،دافعت الحكومات عن ّ
العقبات القانونية التي تعوق المجتمع المدني بدعوى
تحقيق مجموعة من األهداف الحكومية .وللتوضيح
نقترح األمثلة التالية:
•كانت التشريعات التي اقترحت مؤخ ار في بنغالدش تستند،
على األقل جزئيا ،إلى الهدف الُمعلن للحكومات في تعزيز
المساءلة والشفافية للمنظمات غير الحكومية.

ويستخدم لتضييق المساحة
•هناك تبرير آخر ذا صلة ولكن مختلف ُ
المدنية هو الرغبة في «مواءمة» أو «تنسيق» أو «اتساق» أنشطة
المنظمات غير الحكومية ،التي تم اعتمادها في كثير من األحيان
 - 17صحيفة الوقائع رقم  :29المدافعون عن حقوق اإلنسان :حماية حق الدفاع عن
حقوق اإلنسان ،ص .12
18

 -نفس المصدر ،ص .13
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•واتهمت وسائل اإلعالم ،التي تسيطر عليها الدولة في
أوزبكستان ،الواليات المتحدة بالسعي لتقويض السيادة

19

 -حقوق اإلنسان أوال ،مذكرة حول مشروع قانون التعاون الدولي بفنزويال.

 - 20خالل التسعينات ،قام العديد من القادة البارزين في آسيا بوضع تحد جديد
لمفهوم حقوق اإلنسان العالمية على أساس اختالف الثقافة .وبدأت دول مثل سنغافورة
وماليزيا واندونيسيا تقول أنه ال ينبغي أن ينطبق القانون الدولي لحقوق اإلنسان
بالضرورة أن عليها ألنه قانون غربي وال يتناسب مع الثقافة اآلسيوية ،أو كما قيل في
بعض األحيان ،الكونفوشيوسية .ويشبه هذا التبرير الذي يعتمد على البعد الثقافي إلى
حد ما التبرير الذي يلجأ إلى الدفاع على السيادة .كُتب الكثير عن “القيم اآلسيوية”
وتمت مناقشتها ،ولكننا نالحظ استمرار مالءمة هذه المسألة لعدة بلدان آسيوية .لمزيد
من المعلومات ،انظر كارين انجل الثقافة وحقوق اإلنسان :سياق النقاش في القيم
اآلسيوي ة �Karen Engle, Culture and Human rights : The Asian Val
 ،.ues Debate in Contextوهو متاح على:
.pdf.32e/pdf/32/issues/jilp/journals/edu.nyu.law.www//:http
Schofield, Matthew, Putin cracks down on NGO’s - 21فبراير/شباط
.2007
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األوزبكية من خالل حصان طروادة أو التحول الديمقراطي .
وادعى الرئيس الزيمبابوي روبرت موغابي أن المنظمات
غير الحكومية هي الجبهات التي يقوض من خاللها «السيد
23
االستعماري الغربي الحكومة » .
•انتقلت بعض الدول بمنطق “السيادة” إلى مرحلة جديدة
باعتبارها أن الحقوق األساسية والحريات ،مثل حرية الجمعيات
معين .خالل المناقشات البرلمانية
والتجمع ،محصورة في إطار ّ
في أثيوبيا في عام  2008التي سبقت صدور إعالن
المؤسسات والجمعيات الخيرية قال أحد أعضاء البرلمان «ال
يجوز بأي حال من األحوال أن يؤخذ معنى حق التجمع
كمصطلح مطلق ،كما أنه ال يعطى إلى كل شخص ،هذه
مسائل تعود للسيادة الوطنية عندما تتعلق بتطبيق هذه المعايير
الدولية التي تنسجم مع األهداف الواقعية ألمة معينة ،ويجب
24
حماية هذه الحقوق في شكل يخدم ويحقق السيادة الوطنية» .

ال يجوز وضع قيود على ممارسة هذا الحق [حرية التجمع مع آخرين]
غير تلك التي ينص عليها القانون والتي تشكل تدابير ضرورية في
مجتمع ديمقراطي لمصلحة األمن الوطني أو السالمة العامة ،أو النظام
العام ،أو حماية الصحة العامة أو األخالق أو حماية حقوق اآلخرين
وحرياتهم .ال تحول هذه المادة دون فرض قيود قانونية على أفراد القوات
المسلحة والشرطة في ممارسة هذا الحق.
وبالتالي فإن القيود المفروضة على ممارسة حرية تكوين الجمعيات تكون
مبررة فقط في عندما:
أ.

ينص عليها في القانون؛

ب .تحقق أحد المصالح األربعة المشروعة للدولة:
•األمن الوطني أو السالمة العامة؛
•النظام العام؛
•حماية الصحة العامة أو اآلداب العامة؛

ثانيا .التدقيق في تلك التبريرات

قد تكون التبريرات الحكومية جذابة من الناحية البالغية ،ولكن الكالم
وحده ال يكفي لتبرير التدخل في حرية التجمع وحقوق المنظمات غير
الحكومية .بدال من ذلك ،يجب أن يرتكز مثل هذا التدخل على مسوغ
قانوني .والواقع أن كل قيد مفروض على حرية تكوين الجمعيات ،عند
البحث فيه ،يخضع لشروط قانونية صارمة كما حددتها المادة  22من
25
الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية :
Carothers, Thomas. The Blacklash Against Democracy - 22
 .Promotion, Foreign Affairsمارس/آذار-أبريل/شباط .2006
23

.Id -

 - 24محضر جلسة اللجنة الدائمة للشؤون اإلدارية والقانونية  ،النقاش العام حول
إعالن مشروع للمنظمات غير الحكومية والجمعيات 24 ،ديسمبر/كانون األول ،2008
ص.16
 - 25في حين ال تلزم إال الدول الموقعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية ،هناك حجج سليمة لتطبيق أوسع نطاقا .فباعتبارها أعضاء في األمم
المتحدة ،قبلت كل حكومة كل االلتزامات لحماية الحقوق المنصوص عليها في القانون
الدولي ،بما في ذلك اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهد العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية ،ومواثيق أخرى .ولم يحدث في أي وقت مضى أن سعت
دولة لالنضمام إلى األمم المتحدة والتعبير عن تحفظها ضد المادتين  55و  56من
الميثاق التي تنص على أن الدول األعضاء تتعهد باتخاذ إجراءات مشتركة ومنفصلة
لتشجيع “االحترام العالمي ومراعاة حقوق اإلنسان والحريات األساسية دون تمييز
بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين “ .ومن بين الدول الثماني التي امتنعت عن
التصويت في الجمعية العامة عام  ،1948لم تتخل إال المملكة العربية السعودية لم
تتخل عن امتناعها عن التصويت.
(�Forsythe, David, Human Rights Fifty Years After the Univer
sal Declaration, PS : Political Science and Politics, Vol.31,N.3
.)(Sep.1998

•حماية حريات وحقوق اآلخرين؛ و
ج .تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي.
 .1ينص عليها في القانون؟
عند البحث في القيود المفروضة على حرية التجمع ،السؤال األول الذي
يفرض نفسه هو ما إذا كان التدخل منصوصا عليه في القانون .ويعني
هذا الشرط أن القيود ينبغي أن يكون لها أساس رسمي في القانون ،وأن
تكون من الدقة بما فيه الكفاية بالنسبة للفرد أو للمنظمة غير الحكومية
لتقييم ما إذا كان سلوكهما المقصود يشكل خرقا باإلضافة إلى تقييم
26
العواقب التي قد تترتب على هذا السلوك  .ودرجة الدقة المطلوبة هي
27
معايير واضحة تحكم ممارسة هذه السلطة التقديرية  .وتؤكد مبادئ
جوهانسبرغ على أن «القانون يجب أن يكون مفهوما ،ال لبس فيه،
وبصياغة محددة ودقيقة حتى يتمكن األفراد من إدراك ما إذا كان فعل
28
معين يمثل خرقاً للقانون» .
من الواضح أن بعض العقبات القانونية المذكورة أعاله غير منصوص
OSCE/ODIHR, Key Guiding Principles of Freedom of As�- 26
sociation with an Emphasis on non-Governmental Organizations,
( .p4المبادئ التوجيهية األساسية لحرية تكوين الجمعيات مع التأكيد على المنظمات
غير الحكومية)
27

.Id-

 - 28مبادئ جوهانسبرغ بشأن األمن القومي وحرية التعبير والوصول إلى
المعلومات ،والمبدأ ( 1.1أ) .وقد وضعت مبادئ جوهانسبرغ في اجتماع للخبراء
الدوليين في مشاورة في جنوب افريقيا في أكتوبر  /تشرين األول عام  ،1995ويمكن
االطالع عليه في .org.article19.www
الدفاع عن المجتمع المدني
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عليها في القانون .على سبيل المثال ،اإلجراءات غير القانونية التي تقوم
بها األجهزة األمنية ،التي تراقب وتتحرش بنشطاء المجتمع المدني ،هي
بالتأكيد ليس منصوص عليها في القانون .وتقاعس الدولة عن حماية
الجماعات والناشطين من تهديدات اإليذاء أو أعمال العنف هو تقصير
في أداء الواجب ال يتماشى مع القانون .وعالوة على ذلك ،فان اللغة
القانونية المبهمة والغامضة التي تخول المسئولين الحكوميين اتخاذ ق اررات
فردية واعتباطية (على سبيل المثال ،القوانين التي ال تعرف «التطرف»
والذي يمثل أرضية لحل الجمعيات) قد ال يكون منصوص عليها أيضا في
القانون ،حيث أن تطبيق القانون يجب أن يتم بطريقة متوقعة ومنطقية.
من الواضح أن القانون ال ينص على بعض الحواجز القانونية المذكورة
أعاله .فعلى سبيل المثال ،اإلجراءات الخارجة عن نطاق القانون التي
تقوم بها األجهزة األمنية ،التي تضيق على نشطاء المجتمع المدني ،هي
بالتأكيد غير منصوص عليها في القانون .كما أن تقصير الدولة في
حماية الجماعات والناشطين من التهديدات باألذى أو العنف هو تقصير
في أداء الواجب ،ال ينص عليه القانون .وعالوة على ذلك ،فإن اللغة
القانونية الغامضة والملتبسة التي تسمح للمسؤولين الحكوميين باتخاذ
ق اررات ذاتية أو تعسفية (على سبيل المثال ،القوانين التي ال تحدد معنى
«التطرف» ،والتي تعد أساسا لح ّل المنظمة) قد ال يكون منصوصا عليها
في القانون ،إذا لم يكن من الممكن توقع تطبيق القانون بصورة معقولة.
في حالة عدم استيفاء حتى الجزء األول من الميثاق الدولي للحقوق
المدنية والسياسية ،فإن القيود المفروضة على حرية تكوين الجمعيات ال
يمكن إال أن تعتبر انتهاكاً للقانون الدولي.
( )2المخاوف الحكومية المشروعة؟
المسألة الثانية هي ما إذا كانت هذه القيود تُستخدم على أسس مشروعة.
وتقتصر األسس المتاحة على األهداف الحكومية األربعة المذكورة أعاله.
وال يمكن أن يتسع تفسير هذه األسس لتشمل أسسا أخرى غير تلك
المحددة صراحة في المادة  )2( 22من الميثاق الدولي للحقوق المدنية
والسياسية.
قد ال تستند العديد من القيود التي تم تحديدها في قسم «العقبات القانونية»
من هذا التقرير إلى مخاوف حكومية شرعية .على سبيل المثال،
اإلجراءات التنظيمية التي تستند على هدف الحكومة في «مواءمة»
أو «تنسيق» أنشطة المنظمات غير الحكومية أو التي تتطلب اتساقها
مع أولويات الحكومة وخططها مشكوك فيها.ورغم أن «المواءمة» و
«التنسيق» و»االتساق» قد تبدو غير ضارة ،إال أنها قد تخفي نوايا
الحكومة في السيطرة على أنشطة المنظمات غير الحكومية أو توجيهها.
في مثل هذه الحاالت ،تتناقض المواءمة مع الفرضية األساسية في حرية
تكوين الجمعيات ،أي حق األفراد في التنظيم ألي غرض قانوني .من
غير المقبول أن يكون التأكيد الفضفاض على «السيادة الوطنية» أو
«سيادة الدولة» أساسا للتدخل في الحريات األساسية ،بما فيها حرية
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29

تكوين الجمعيات .ويمكن دحض ادعاءات سيادة الدولة كذريعة لوضع
القيود على المنظمات غير الحكومية بدليل أن تلك الحكومات نفسها
30
تستخدم التمويل للتأثير في الشؤون الداخلية لدول أخرى.
ويظهر النفاق بوضوح عندما تقبل الحكومات الماليين (أو في بعض
الحاالت ،الباليين) من دوالرات المساعدات األمريكية ثم تحظر
منظمة غير حكومية محلية من تلقي منحة من منظمة غير حكومية
تتخذ من الواليات المتحدة مق اًر لها على أساس أن ذلك قد يعطي
الواليات المتحدة نفوذ غير مبرر في الشئون السياسية الداخلية .ومع
وضع الرياء جانباً ،فان النقطة الحاسمة هي أن القانون الدولي ال
يعترف تلقائيا بالتأكيدات الفضفاضة حول «سيادة الدولة» بوصفها
31
مبر ار النتهاك الحقوق والحريات األساسية .
يمكن في ظروف معينة أن يشكل الحرص على األمن الوطني أو السالمة
العامة هدفاً شرعيا للدولة .ولكن ال يجوز للدول أن تسن التدابير التي
تراها هي مناسبة باسم األمن الوطني أو السالمة العامة أو مكافحة
32
اإلرهاب  .يجب أن تفسر الدولة متطلبات األمن القومي تفسي ار ضيقا
لكي تبرر التدابير التي تحد من حقوق معينة فقط في حال اتخاذها
لحماية وجود الدولة أو سالمة أراضيها أو استقاللها السياسي ضد القوة
التذرع باألمن القومي باعتباره
أو ضد أي التهديد باستخدامها .ال يمكن ّ
33
سببا لفرض قيود لمنع مجرد تهديدات محلية أو فردية للقانون والنظام .
 - 29أنظرNeier, Aryeh, Open Society Institute, ‘Asian Values :
( ’vs. Human Rightsالقيم اآلسيوية مقابل حقوق اإلنسان) المتوفر على الرابط
التالي ,html.fdessay2/fdlap/net.nancho.www//:http :والذي يناقش الصراع
بين القيم اآلسيوية و حقوق اإلنسان األساسية.
 - 30أنظر(The Blacklash against Democracy Assistance :الهجوم
على دعم الديمقراطية) وهو تقرير أعد ه �National Endowment for Democra
 . .cy, June 8, 2006, p12خصص مجلس الدوما الروسي ،في نوفمبر /تشرين
الثاني  500 ،2005مليون روبل ( 17.4مليون دوالر) «لتعزيز المجتمع المدني»
والدفاع عن حقوق الروس في دول البلطيق .وقد استثمرت فنزويال مبالغ كبيرة في
دعم كوبا ،إضافة إلى دعم الحملة االنتخابية للرئيس البوليفي ايفو موراليس  ،وتمويل
الجماعات المتطرفة أو الشعبوية األخرى في أمريكا الالتينية.
 - 31يرجى مالحظة المناقشة التالية فيما يتعلق بالقيود المفروضة على استثناء
استخدام األمن القومي .هذه الحجج نفسها قابلة للتطبيق على حجة سيادة الدولة.
 ,Izmir Savas Karsitlari Dernegi & Others v. Turkey - 32المحكمة
األوروبية لحقوق اإلنسان ،Application no 46257/99 ،مارس/آذار  ،2006ص
( 50-49 ،36القضية متوفرة بالفرنسية فقط).
 - 33راجع “مبادئ سيراكوزا” [األمم المتحدة ،المجلس االقتصادي واالجتماعي
لألمم المتحدة ،اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية األقليات ،ومبادئ سيراكو از في
حدود واستثناءات األحكام الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
الملحق .وثيقة األمم المتحدة ( ،]E/CN.4/1985/4(1984والتي تمت المصادقة
عليها في مايو  1984من قبل مجموعة من الخبراء الدوليين لحقوق اإلنسان الذين
دعتهم لجنة الحقوقيين الدولية ،والرابطة الدولية لقانون العقوبات ،والجمعية األميركية
للجنة الدولية للحقوقيين ،ومعهد مورغان الحضري لحقوق اإلنسان ،والمعهد الدولي
للدراسات العليا في العلوم الجنائية .ورغم أنها ليست ملزمة قانونا ،توفر هذه المبادئ
مصد ار موثوقا به لتفسير العهد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،فيما

وخالصة القول ،تصل كثير من العقبات القانونية إلى مستوى درجة
القيود التي ال ترتبط بأغراض حكومية شرعية وال يمكن بالتالي الدفاع
عنها .عندما تكون القيود المفروضة على حرية التجمع منصوصا عليها
في القانون أو في صالح األهداف المشروعة للدولة ،علينا أن ننتقل إلى
الشق األخير من التحليل.
( )3ضرورية في مجتمع ديمقراطي؟
ال تبرر المخاوف المشروعة للحكومة في حد ذاتها التدخل في حرية
التجمع ،إال إذا كان هذا التدخل «ضروريا في مجتمع
تكوين الجمعيات و ّ
ديمقراطي» .بعبارة أخرى ،ال يمكن تبرير القيود التي ينص عليها القانون
والتي تبلغ حد التدخل في حرية تكوين الجمعيات لمجرد ارتباطها بمصالح
شرعية للحكومة ،بل يجب أيضاً أن تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي.
واختبار معنى «ضرورية» يعني أن أي إجراءات يجب أن تكون متناسبة
مع الهدف المشروع المرغوب في تحقيقه ،وأن يتم فرضها على المدى
الذي ال يزيد عن الضرورة القصوى ،ويجب أن تكون هناك حاجة
34
اجتماعية ملحة للتدخل .
ولتحديد ما إذا كان تدخل الحكومة أمر ضروري ،من المهم النظر في
ما إذا كانت هناك وسائل متاحة أقل تدخالً النجاز الهدف المنشود.
على سبيل المثال ،من المؤكد أن يصل استخدام اإلشراف الحكومي
لتعطيل نشاط المنظمات غير الحكومية (من خالل حضور الحكومة
االجتماعات الداخلية للمنظمات غير الحكومية أو اشتراط موافقة حكومية
مسبقة لممارسة أنشطة في حقوق اإلنسان) إلى حد التدخل في حرية
النص عليها قانونا ،وارتباطها بمصلحة حكومية،
تكوين الجمعيات .ورغم ّ
فإن مثل هذه اإلجراءات التدخلية التي تتخذها الحكومة قد تعتبر ضرورية
في مجتمع ديمقراطي ،والواقع أن عدداً من البلدان قد وضعت وسائل أقل
تدخال لتحقيق الغايات ذاتها.

•رفض التسجيل لمنظمة غير حكومية مخصصة لحفظ التراث
الثقافي إلحدى األقليات أو لحقوق اإلنسان؛
•فرض قيود على أنشطة المنظمات غير الحكومية التي ال
تتواءم مع أولويات خطط التنمية المحددة مسبقاً؛
•منح سلطات غير محدودة للدولة بتفتيش مقار المنظمات غير
الحكومية أو حضور أي اجتماع أو نشاط للمنظمات غير
الحكومية؛
•التحرش بمنتقدي الحكومة سلميا واعتقالهم وسجنهم؛
•إغالق المنظمات غير الحكومية الدولية النخراطها في أنشطة
سلميه مشروعة؛
•اعتقال ممثلي المنظمات غير الحكومية المحليين بسبب
االجتماع مع طالب أجانب؛
•اشتراط حصول المنظمات غير الحكومية على إذن مسبق من
الدولة قبل االجتماع أو المشاركة في شبكات المنظمات غير
الحكومية األجنبية؛
•وضع قيود خانقة على القدرة على الوصول إلى الموارد.
إن النظر في مشروعية كل عقبة قانونية ورد ذكرها في هذا التقرير هو
خارج نطاق هذا البحث .من واجب الدولة أن تثبت أن التدخل يصمد أمام
35
اإلطار التحليلي السابق  .وما لم تكن الدولة قادرة على أن تبرهن على
أن القيد المعين المفروض منصوص عليه في القانون ،وفي المصلحة
المشروعة للحكومة ،وأنه ضروري في مجتمع ديمقراطي ،فإن هذا التقييد
ال يستند على أي أساس يبرره.

وبالتالي ،حتى لو تم فرض قيود من أجل تحقيق أهداف حكومية مشروعة،
فإنها ستمثل انتهاكات للقانون الدولي إن لم تكن ضرورية في مجتمع
ديمقراطي .ومعظم العقبات القانونية الواردة في هذه التقرير ال يمكن
الدفاع عنها على هذا األساس .ببساطة ،ال يمكن أبدا لمصالح الدولة
المشروعة أن تبرر استخدام القيود غير المناسبة ،مثل:
•اعتقال األفراد لمجرد المشاركة في أنشطة منظمة غير مسجلة؛
•السماح بالحق في تسجيل إحدى المنظمات غير الحكومية
للمواطنين فقط؛
يتعلق بالبنود المقيدة ومسألة االستثناءات في حاالت الطوارئ العامة .متوفرة على
الرابط التالي/docs/hrdoc/clapham/faculty/ch.graduateinstitute//:http :
.html.siracusa
 OSCE/ODIHR- 34المبادئ التوجيهية األساسية لحرية تكوين الجمعيات مع
التأكيد على المنظمات غير الحكومية ،ص.4

 - 35مبادئ جوهنسبورغ حول األمن القومي ،و حرية التعبير و النفاذ للمعلومة،
المبدأ ( 1د) :يقع عبء تبيين صحة القيد على احلكومة”.
الدفاع عن المجتمع المدني
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المبادئ الدولية التي تحمي المجتمع المدني
لحماية المجتمع المدني من العقبات التنظيمية المبينة في قسم سابق
من هذا التقرير  ،يسعى هذا القسم إلى بلورة المبادئ التي تنظم
وتحمي المجتمع المدني من التدخالت القمعية للحكومة .وبتتبع
المجموعات الست من العقبات القانونية  ،ترمي هذه المبادئ إلى
ضمان احترام الدول لـ:
( )1حق منظمات المجتمع المدني في التكوين (أي حق األفراد في تكوين
منظمات المجتمع المدني واالنضمام إليها)،
( )2حق المنظمات غير الحكومية أن تعمل على الوفاء بالتزاماتها
القانونية دون تدخل من الدولة،
( )3الحق في حرية التعبير،
( )4حق المنظمات غير الحكومية في التواصل مع الشركاء المحليين
والدوليين،
( )5الحق في حرية التجمع السلمي،
( )6الحق في البحث عن الموارد و تأمينها.
وأخي ار  ،تؤكد هذه المبادئ على
( )7التزام الدولة اإليجابي بحماية حقوق منظمات المجتمع المدني.

أوال .الحق في التكوين (حرية تكوين الجمعيات)

يحمي القانون الدولي حق األفراد في تكوين واالنضمام والمشاركة في
منظمات المجتمع المدني.

( )1الحق في تكوين واالنضمام والمشاركة في منظمات المجتمع المدني
حقوق المجتمع المدني متجذرة  ،جزئيا  ،في مبدأ حرية تكوين الجمعيات
36
والذي يكفله اإلعالن العالي لحقوق اإلنسان  ،والميثاق الدولي للحقوق
37
المدنية والسياسية  ،والميثاق الدولي للحقوق االجتماعية واالقتصادية

39

38

والثقافية  ،وفي قائمة أخرى من مواثيق إو�عالنات حقوق اإلنسان .
وتشمل حرية تكوين الجمعيات حق األفراد في االتصال وتنظيم أنفسهم
40
للتعبير والسعي والدفاع بصورة جماعية عن مصالح مشتركة.
(أ) اتساع نطاق هذا الحق .يحمي حق تكوين الجمعيات بصورة كبيرة
تكوين أشكال عديدة من هيئات المجتمع المدني.
تنص المادة  )4( 23من ا‘الن العالمي لحقوق اإلنسان على أن لكل
«فرد الحق في تكوين واالنضمام لنقابة من اجل حماية مصالحه ».وتذكر
المادة  22من الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية نقابات العمال
تحديدا في تعريفها لحق الحرية في تكوين الجمعيات  ،وكذلك المادة
 8من الميثاق الدولي للحقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية .ويعد
إعالن المبادئ والحقوق األساسية في العمل لمنظمة العمل الدولية لعام
 1998ذو أهمية خاصة ألنه يؤسس للحقوق النقابية في الحق السياسي
والديمقراطي في حرية تكوين الجمعيات.
•تنص المادة  )1( 20من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
على أن “لكل فرد الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين
الجمعيات ”.وفي إشارتها المحددة للنقابات العمالية  ،تحمي
المادة  22من الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية الحق
41
تكوين واالنضمام ألي رابطة جماعية أو عضوية منظمة.
وفي الواقع ،فان المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان  ،في تفسير
مطابق تقريبا للغة االتفاقية األوروبية لحماية حقوق اإلنسان
42
والحريات األساسية ،قد صرحت بالتحديد أن حرية تكوين
38
دخل حيز التنفيذ في  3كانون الثاني  /يناير  1976؛ الذي اعتمدته الجمعية
العامة في القرار  2200ألف (الحادي والعشرون) في  16كانون األول  /ديسمبر
 .1966المصدر http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/a_cescr.htm:

 39وتشمل هذه  ،على سبيل المثال  ،االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال
التمييز العنصري  ،واتفاقيه القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  ،واتفاقيه
حقوق الطفل  ،والميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب  ،واالتفاقية األمريكية لحقوق
اإلنسان  ،والميثاق العربي لحقوق اإلنسان  ،واالتفاقية األوروبية لحماية حقوق اإلنسان
والحريات األساسية.
 40تقرير مقدم من الممثل الخاصة لالمين العام المعني بالمدافعين عن حقوق
اإلنسان  ،هينا جيالني  ،وفقا لقرار الجمعية العامة  12 ، 178/58صفحة.

36
اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة  ( 217aثالثا) من  10كانون األول /
ديسمب ر  ،1948المصدرhttp://www.ohchr.org/english/about/publica� :
.tions/docs/fs2.htm

 41لجنة الميثاق المعنية بحقوق اإلنسان (والتي تكونت بموجب المادة  28من
الميثاق) إزاء إعرابها عن القلق بشأن روسيا البيضاء ،أعادت التأكيد على أن «حرية
عمل المنظمات غير الحكومية أمر أساسي لحماية حقوق اإلنسان ”.الميثاق الدولي،
( ،26 )1998الفقرة .155
 ،A/53/40المجلد األول،

37
دخل حيز التنفيذ في  23آذار  /مارس  ، 1976اعتمدته الجمعية العامة في
القرار  2200ألف (الحادي والعشرون) في  16كانون األول  /ديسمبر .1966
المصدر.http://www.ohchr.org/english/law/ccpr.htm :

42
دخل حيز التنفيذ في  3أيلول  /سبتمبر 1953؛ واعتمد  4تشرين الثاني /
نوفمبر  1950من قبل أعضاء مجلس أوروبا  ،روما .المصدر:
.htm.005/Html/Summaries/en/Treaty/int.coe.conventions//:http
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الجمعيات تشمل بشكل واسع حق األفراد في تكوين واالنضمام
لجمعيات و أحزاب سياسية ومنظمات دينية ونقابات عمالية
43
وهيئات مهنية وشركات ومختلف األشكال األخرى للتجمع.

جميع األهداف ‘القانونية’ أو ‘المشروعة› ،وبالتأكيد تشمل أغراض تعزيز
وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية.

•وينص إعالن األمم المتحدة لحقوق ومسؤولية األفراد والجماعات
وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات
األساسية المعترف بها عالميا لعام ( ، 1998والمشار إليه هنا
44
بإعالن المدافعين) على أن «لكل شخص الحق  ،بمفرده
وباالشتراك مع غيره ،على الصعيدين الوطني والدولي( ... :ب)
في تكوين واالنضمام والمشاركة في المنظمات غير الحكومية
45
والجمعيات أو الجماعات».
إو�ق ار ار لحق األفراد في تكوين
منظمات المجتمع المدني إضافة إلى تكوين “الجمعيات” ،فانه
يعترف ضمنا بان منظمات المجتمع المدني يمكن أن تكون
ذات عضوية أو غير قائمة على أساس العضوية .وهذا أمر
هام حيث أن العديد من المنظمات الناشطة في األعمال التي
تدعم المجتمع المدني هي مؤسسات أو هيئات ال تسعى للربح
46
أو غيرها من األشكال دون عضوية.

•تسعى المادة  22من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية
إلى توسيع نطاق حماية تلك الحقوق .فالجميع محمي بموجب
تلك المادة ،و للجمعيات الدينية و األحزاب السياسية و
المقاوالت التجارية و النقابات نفس الحق في الحماية المكفول
للمنظمات الثقافية و الحقوقية و النوادي و الجمعيات الرياضية
و حتى جمعيات جمع الطوابع البريدية .و لقد أقر مجلس
األمن الدولي في ق ارره عدد  10( 21/15تشرين األول/أكتوبر
 )2010بأن “ الحق في حرية التجمع السلمي و التنظم من
بين أهم دعائم الديمقراطية ،ذلك أنه يوفر للفرد فرصة ذهبية
لتحقيق عدد من الغايات ،من بينها التعبير عن رأيه السياسي،
و االنخراط في المجاالت األدبية و الثقافية و االقتصادية و
االجتماعية و اعتناق المعتقدات الدينية و القيام بالشعائر ،و
تشكيل النقابات و التعاونيات و االنضمام إليها ،وانتخاب القادة
الذين يمثلونهم و إخضاعهم للمساءلة.

(ب) األغراض المسموح بها على نطاق واسع .يعترف القانون الدولي
بحق األفراد ،من خالل منظمات المجتمع المدني ،في السعي لتحقيق
مجموعة واسعة من األهداف .وتشمل األغراض المسموح بها عموما

•و أكدت اللجنة األمريكية الدولية لحقوق اإلنسان ()IACHR
على أن حرية تكوين الجمعيات تتمثل في الحق في االنضمام
47
مع آخرين «من اجل التوصل جماعيا إلى هدف مشروع».

43
انظر قضية سيديروبولوس وآخرون ضد اليونان  ،المحكمة األوروبية لحقوق
اإلنسان  ،في  10تموز  /يوليه  ، 1998تقارير األحكام والق اررات  – 1998 ،المجلد
الرابع  ،الفقرة “ ( 40تشير المحكمة إلى أن الحق في تشكيل جمعية هو جزء ال يتج أز
من الحق المنصوص عليه في المادة  ، 11حتى لو كانت هذه المادة تشير إشارة
سريعة إلى حق تكوين النقابات )”.وانظر أيضا قضية ليبشير وهب ضد النمسا  ،رقم
 ، 94/25710اللجنة األوروبية لحقوق اإلنسان  12 ،نيسان  /ابريل ( 1996وتنطبق
المادة  11أيضا على الشركات  ،بغض النظر عما إذا كان قد تم تأسيسها ألغراض
اقتصادية أم ال).

•ويعد مجلس أوروبا أكثر صراحة حول هذه النقطة:
«المنظمات غير الحكومية ينبغي أن تكون حرة في السعي إلى
تحقيق أهدافهم ،شريطة أن يكون كل من األهداف والوسائل
المستخدمة متوافقة مع متطلبات المجتمع الديمقراطي.
المنظمات غير الحكومية ينبغي أن تكون حرة في إجراء
البحوث والتعليم والدعوة لمناقشة القضايا العامة ،بغض النظر
عما إذا كان الموقف الذي اتخذته يتفق مع سياسة الحكومة أو
48
يتطلب تغيي ار في القانون ».
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اعتمدته الجمعية العامة في قرارها  144/53المؤرخ في  9كانون األول /
ديسمبر  .1998المصدر :
.http://www.ohchr.org/english/law/freedom.htm
45
مثل اإلعالن العالمي لعام  ، 1948فإن إعالن المدافعين  ،كقرار صادر
عن الجمعية العامة  ،ليس ملزما قانونيا .بيد أنه إلى حد كبير يتضمن مجموعة من
المبادئ والحقوق التي تستند إلى معايير حقوق اإلنسان المنصوص عليها في الصكوك
الدولية األخرى  ،واعتمد بتوافق اآلراء  -ولذا يمثل التزاما قويا من جانب الدول لتنفيذه.
46
أعترف كل من و ازرة الخارجية األميركية ومجلس أوروبا بأهمية المنظمات غير
الحكومية بجميع أشكالها  ،وليس فقط المجموعات النقابية .وتؤكد المبادئ التوجيهية
بشان المنظمات غير الحكومية (التي أصدرتها و ازرة الخارجية األميركية في  14كانون
األول  /ديسمبر  )2006 ،على سبيل المثال  ،على أنه “يجب السماح لألفراد بتشكيل
واالنضمام واالشتراك في المنظمات غير الحكومية التي يختارونها لممارسة حقوقهم
في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات ”.وأصدرت اللجنة الو ازرية التابعة
لمجلس أوروبا توصيه تتعلق بالوضع القانوني للمنظمات غير الحكومية في أوروبا
في تشرين األول  /أكتوبر  2007تنص في القسم األول ( )2 #على أن” المنظمات
غير الحكومية تشمل كيانات أو منظمات أنشئت سواء من قبل أفراد بذاتهم (طبيعيين
أو اعتباريين) ومجموعات من هؤالء األشخاص .ويمكن لها أن تكون ذات عضوية أو
غير ذات عضوية «.

•ولألهمية ،فقد أقرت األمم المتحدة في إعالن المدافعين (المادة
 ، )5 ،1على أن المنظمات غير الحكومية يجب أن تكون حرة
في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية.
47
انظر اللجنة األمريكية الدولية لحقوق اإلنسان  ،الرأي االستشاري رقم c-5/85
بتاريخ  13تشرين الثاني  /نوفمبر  ، 1985 ،والرأي المنفصل للقاضي رافائيل نيتو –
نافيا.
48
انظر مجلس أوروبا  ،المبادئ األساسية  ،ستراسبورج  13 ،تشرين الثاني /
نوفمبر  ، 2002ص  .)10#( 3وباإلضافة إلى ذلك  ،فان المحكمة األوروبية لحقوق
اإلنسان اعتبرت عدد من الدول في حالة انتهاك للمادة ( 11حرية تكوين الجمعيات)
لرفضها منح حمايتها لجمعيات ذات أهداف معلنة بدعم تقاليد محلية (قضية
سيدروبوليس ضد اليونان  ،بتاريخ  10تموز  /يوليه  ، 1998تقارير األحكام والق اررات
 – 1998 ،المجلد الرابع)  ،لتحقيق االعتراف باالقليه المقدونية في بلغاريا (ستانكوف
ومنظمة األمم المقدونية ايلندن ضد بلغاريا ،رقم  29221/95و ، 95/29225
واالتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان  – 2001المجلد التاسع).

الدفاع عن المجتمع المدني

27

(ج) المؤسسون المؤهلون  .يستند البنيان الدولي لحقوق اإلنسان على
افتراض أن جميع األشخاص ،بمن فيهم غير المواطنين ،يتمتعون بحقوق
محددة بما في ذلك حق تكوين الجمعيات.
•ويقر اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان بهذا المبدأ في المادة
« : )1( 2لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات
المنصوص عليها في هذا اإلعالن  ،دونما تمييز من أي
نوع…»
•وبالمثل يتبنى الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية في
المادة  )1( 2غير المواطنين بمطالبته للدول بضمان كافة
الحقوق «لجميع األفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين
لقوانينها».
•واعتمدت لجنة حقوق اإلنسان التعليق العام رقم  15لعام
 ، 1994والذي يفسر  ،في الجزء ذات الصلة  ،أن “الحقوق
المنصوص عليها في الميثاق تنطبق على الجميع  ،بصرف
النظر عن المعاملة بالمثل  ،وبغض النظر عن جنسيته أو
عدم التمتع بدولة ؛ و أن “يتمتع األجانب بالحق في التجمع
السلمي وحرية تكوين الجمعيات».
•أكد مجلس حقوق اإلنسان في ق ارره عدد ( 21/15تشرين
األول/أكتوبر  )2010من جديد على « أن لكل فرد الحق
في حرية التجمع السلمي و التنظم و في أن ال يجبر على
االنضمام إلى أي جمعية ».و يدعو ذات القرار الدول إلى
« ضمان الحماية و االحترام الكلي لحق اإلفراد في التجمع
و تكوين الجمعيات بمطلق الحرية ،و يشمل ذلك السياق
االنتخابي ،بما في ذلك دعم األشخاص أو األقليات أو اآلراء
المخالفة أو المعتقدات ،و المدافعين عن حقوق اإلنسان ،و
النقابيون و غيرهم ،من المهاجرين ،الذين يرغبون في ممارسة
هذه الحقوق أو تعزيزها ،و اتخاذ كافة التدابير الالزمة التي
تكفل عدم تعارض أية قيود قد تفرض على ممارسة حق حرية
التجمع السلمي و التنظم مع التزاماتها طبقا للقانون الدولي
لحقوق اإلنسان».
•من المهم التشديد على أن يتمتع األشخاص الحاملين إلعاقة
بحرية التنظم على قدم المساواة مع اآلخرين .اعتمدت اتفاقية
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في ديسمبر/كانون األول
 ،2006و هي تطلب من الدول األطراف أن تعمل على إيجاد
بيئة تسمح لذوي اإلعاقة بالمساهمة مساهمة فاعلة و كلية في
الشأن العام ،دون تمييز و على قدم المساواة مع اآلخرين« .و
تتضمن هذه البيئة» االنضمام إلى المنظمات غير الحكومية
و الجمعيات المعنية بالشأن العام و الشأن السياسي للبالد”
و إنشاء المنظمات التي تعنى باألشخاص ذوي اإلعاقة و
االنضمام إليها” ألجل تمثيل تلك الفئة.
28
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( )2الحق في تكوين الجمعيات دون الحاجة إلى اكتساب الصفة القانونية

من المعترف به أن حرية تكوين الجمعيات تشمل الحق في التجمع
بشكل غير رسمي  ،أي كمجموعه تفتقر إلى شخصية قانونية .وال
يمكن أن تكون حرية تكوين الجمعيات مرهونة بالتسجيل أو بحالة
الشخص االعتبارية .فتشكيل كيانات قانونية لمنظمات المجتمع المدني
ال يعني أن األفراد مطالبون بتشكيل كيانات قانونية من اجل ممارسة
حقهم في حرية تكوين الجمعيات .يجب أن ال يكون التسجيل إلزاميا.
و يتعين السماح لمنظمات المجتمع المدني بالتشكل و القيام بأنشطتها
دون أن يكون لزاما عليها أن تقوم بإجراءات التسجيل إن رغبت هي
فعل عندما يتشكل
في ذلك .فإن ضمانات حرية إنشاء الجمعيات تُ ّ
تجمع بغرض تحقيق أهداف محددة ويصبح على درجة من االستقرار،
وبالتالي يتمتع بنوع من الهيكل المؤسسي (حتى وان لم يكن رسميا).
50
وال يمكن للقانون الوطني أن يؤدي إلى حظر الجمعيات غير
51
الرسمية مستندا فقط على عدم وجود شخصية قانونيه.
( )3الحق في التماس والحصول على وضعية هيئة قانونية
من أجل تحقيق أهدافهم األساسية بفاعلية أكبر ،قد يسعى بعض األفراد
للحصول على شخصية قانونية (أو وضعية هيئة قانونية) للمنظمات التي
يكونوها .ومن خالل تلك الشخصية القانونية  ،في كثير من البلدان ،
فإن منظمات المجتمع المدني تكون قادرة على العمل ليس كمجرد فرد
أو مجموعة من األفراد ولكنها أيضا تصبح تتمتع بالمزايا التي قد تتيحها
الشخصية القانونية (على سبيل المثال  ،القدرة على إبرام عقود  ،إو�برام
الصفقات للسلع والخدمات ،وتعيين موظفين ،وفتح حساب مصرفي،
الخ) .ومن األمور المقبولة بموجب القانون الدولي أنه يجب على الدولة
أن تمكن المنظمات غير الحكومية من الحصول على صفة كيان قانوني.
• وقد ال تعني المادة  22من الميثاق الدولي للحقوق المدنية
نقصد بـ “غير رسمي” اإلشارة إلى عدم وجود شخصية قانونية اعتبارية أو
49
صفة الكيان القانوني .ونحن ندرك أن بعض المجموعات غير الرسمية قد تطبق في
أنشطتها هياكل رسمية على درجه عالية.
50
هذه الصفات تميز بين التجمعات المحمية بحرية تكوين الجمعيات عن مجرد
تجمعات من الناس يرغبون في التمتع بصحبة بعضهم البعض  ،أو المظاهرات العابرة
 ،والتي يحميها على حده الحق في حرية التجمع .أنظر McBride, Jeremy, ،
International Law and Jurisprudence in Support of Civil Society,
Enabling Civil Society, Public Interest Law Initiative, © 2003
 ،الصفحات  .26-25 ،وانظر أيضا Appl. No. 8317/78, McFeely v.
 ،United Kingdom, 20 DR 44 (1980), n. 28, at 98والتي وصفت فيه
اللجنة األوروبية لحقوق اإلنسان حرية تكوين الجمعيات بأنها “تعني الحق في تكوين أو
االنضمام لجماعة أو منظمة تسعى لتحقيق أهداف معينة”.
51
 OSCE/ODIHRالمبادئ التوجيهية الرئيسية لحرية تكوين الجمعيات مع
التركيز على المنظمات غير الحكومية  ،صفحة  ، 7-6انظر أيضا تقرير الممثل
الخاص لألمم المتحدة  ،صفحة  …“( 21ويعتقد الممثل الخاص أيضا أن التسجيل
ال يجب أن يكون إلزاميا .ويجب أن يسمح للمنظمات غير الحكومية بالتواجد والقيام
بأنشطتها الجماعية دون االضطرار إلى التسجيل إذا لم ترغب في ذلك.)”.

والسياسية الكثير إذا لم يتمكن األفراد من تشكيل منظمات
غير حكومية وان يحصلوا أيضا على صفة الكيان القانوني.
وأشار الممثل الخاص لألمم المتحدة بشأن المدافعين عن
حقوق اإلنسان إلى أن « منظمات المجتمع المدني لها الحق
في التسجيل بوصفها كيانات قانونية ويتعين أن يحصلوا على
52
المزايا المتعلقة بتلك الصفة».
•وأكدت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان على« :أن المواطنين
يجب أن يكون لهم القدرة على تشكيل كيان قانوني من اجل
العمل بشكل جماعي في احد المجاالت ذات االهتمام المشترك
ويعد هذا من أهم جوانب الحق في حرية تكوين الجمعيات ،
ودون حرية تكوين الجمعيات فان هذا الحق سيصبح دون
معنى .وان الطريقة التي تكرس بها التشريعات الوطنية هذه
الحرية وتطبيقها العملي من جانب السلطات تكشف عن حال
53
الديمقراطية في البلد المعني».
•مرددة نفس المعنى في تقريرها في آذار/مارس ، 2006
أكدت اللجنة األمريكية الدولية لحقوق اإلنسان مسئولية الدول
األعضاء في «ضمان إال تعيق إجراءات دخول منظمات
حقوق اإلنسان في السجالت العامة نشاطها وان يقتصر أثرها
54
على اإلشهار وليس التأسيس».
ومن حيث اإلجراءات المتاحة من اجل االعتراف القانوني ،اعتمدت بعض
البلدان نظم «اإلشهار» أو «اإلخطار» الذي بموجبه تعتبر المنظمة كيانا
قانونيا بمجرد تقديمها إخطا ار بوجودها إلى اإلدارة المعنية من خالل
55
توفير المعلومات األساسية .وحيث تستخدم الدول نظام التسجيل  ،فمن
مسئوليتها ضمان أن عملية التسجيل متاحة بحق وان تكون إجراءاتها
واضحة وسريعة وغير مسيسة وغير مكلفة .ويجب أن تسترشد إدارة
56
التسجيل بمعايير موضوعيه وان تمنع من اتخاذ ق اررات اعتباطية .
52
التقرير الذي قدمه الممثل الخاص لالمين العام لألمم المتحدة المعني بالمدافعين
عن حقوق اإلنسان  ،هينا جيالني  ،وفقا لقرار الجمعية العامة رقم 21، 58/178
صفحة.

Sidiropoulos, par. 40.
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54
اللجنة األمريكية الدولية لحقوق اإلنسان  ،تقرير عن حالة المدافعين عن حقوق
اإلنسان في األمريكتين  ،الوثيقة OEA/Ser.L/V/II.124Doc.5rev.1 (March
.7, 2006), Recommendation 16
55
ورد في التقرير الذي قدمه الممثل الخاص لالمين العام المعني بالمدافعين عن
حقوق اإلنسان  ،هينا جيالني  ،وفقا لقرار الجمعية العامة  ، 178/58الصفحة ، 21
ويفضل الممثل الخاص نظام اإلشهار بدال من التسجيل.

« 56األحكام مفرطة التقييد في أوزباكستان المتعلقة بتسجيل األحزاب السياسية
كجمعيات عامة  ،م نقبل و ازرة العدل  ،تبعث على القلق البالغICCPR Human ”.
Rights Commission, A/56/40 vol. I (2001) 59 at paras. 79(23.)24

•صرح المقرر الخاص لألمم المتحدة المكلف بحقوق اإلنسان
بما يلي« :إذا دعت الحاجة إلى فرض إجراءات تسجيل،
فيجب التسريع بتلك اإلجراءات على األقل ...و يتعين تقديم
المبررات الكاملة لرفض التسجيل و االمتناع عن رفض
التسجيل العتبارات سياسية  ...و يجب أن تنص القوانين
الخاصة بمنظمات المجتمع المدني على معلومات شافية و
وافية عن إجراءات التسجيل».
•وذكرت اللجنة األمريكية الدولية لحقوق اإلنسان انه ينبغي أن
«تمتنع الدول عن وضع القوانين والسياسات الخاصة بتسجيل
منظمات حقوق اإلنسان التي تستخدم تعريفات غامضة وغير
57
دقيقة وواسعة عن الدوافع المشروعة لتقييد إنشائها وعملها».
•وأشار مجلس أوروبا إلى أن «القواعد التي تحكم اكتساب
الشخصية القانونية ينبغي ،في حال عدم تلقائيتها إلنشاء
منظمة غير حكومية ،أن تصاغ في إطار موضوعي وان
ال تخضع لالعتبارات التقديرية للسلطة المختصة .ويجب أن
تكون قواعد اكتساب الصفة القانونية معلنة على نطاق واسع
58
وان تكون العملية المعنية سهلة الفهم واالستيفاء».
و إلى جانب ذلك ال حظ الممثل الخاص لألمم المتحدة المكلف بحقوق
اإلنسان إلى “ وجوب السماح للمنظمات غير الحكومية األجنبية ...
بالتسجيل و النشاط دون تمييز ،استنادا إلى المتطلبات الالزمة إلقامة
أهداف نبيلة”.

ثاني������ا .الحق ف������ي العمل دون التدخل غي������ر المبرر من
الدولة

بمجرد تكوينها ،يصبح للمنظمات غير الحكومية الحق في أن تعمل في
بيئة مواتية  ،خالية من تدخل الدولة غير المبرر في شئونها.
« ينطوي الحق في حرية التنظم (إنشاء الجمعيات) على بعدين ،أحدهما
فردي و اآلخر جماعي .و حسب مقتضيات المادة الثانية من العهد
الدولي للحقوق المدنية و السياسية ،لألفراد الحق في تأسيس جمعية
تشمل أفرادا من ذوي المشارب المتشابهة أو االنضمام إلى جمعية قائمة
أصال .و في نفس الوقت ،يشمل الحق في حرية التنظم الحق الجماعي
ألي جمعية قائمة في تنفيذ برامجها خدمة لمصالح أعضائها .و عليه ال
يجوز للدول األطراف أن تمنع أو تتدخل في مسألة تأسيس الجمعيات
أو في أنشطتها».
 57اللجنة األمريكية الدولية لحقوق اإلنسان  ،تقرير عن حالة المدافعين عن حقوق
اإلنسان في األمريكتين  ،الوثيقةOEA/Ser.L/V/II.124Doc.5rev.1 (March :
.7, 2006), Recommendation 17
58
توصية مجلس أوروبا حول الوضع القانوني للمنظمات غير الحكومية  ،القسم
الرابع (.)29-28#
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( )1الحماية من التدخل غير المبرر الدولة
يثير القانون الدولي حالة من التوجس ضد فرض أية قيود أو ضوابط
من الدولة من شأنها أن تصل إلى حد التدخل في الحقوق المعترف
بها .ويعدد الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية أربعة أسباب
لتدخل الدولة في حرية تكوين الجمعيات :مصلحة األمن القومي
أو السالمة العامة ،أو النظام العام  ،أو حماية الصحة العامة أو
59
األخالق ،أو حماية حقوق اآلخرين وحرياتهم .ومن واجب الدولة أن
تبرهن على أن لهذا التدخل ما يبرره .ويمكن أن يكون التدخل مبر ار
إذا كان منصوص عليه في القانون أو لمصلحة حكومية مشروعة
و”ضرورية في مجتمع ديمقراطي.
المقصود بمعيار «بموجب القانون» أن القانون متاح (منشور) و أن
أحكامه مصوغة على نحو دقيق و كاف بما يكفل لألشخاص إمكانية
توقع تبعات أي نشاط من األنشطة و التصرف بناء على ذلك .و حسب
المقرر الخاص لألمم المتحدة المكلف بوضعية المدافعين عن حقوق
اإلنسان ،فإن معيار «بموجب القانون» يؤكد أن وضع القيود على حرية
التنظم ال تجوز إال إذا نص عليها القانون (بواسطة قانون برلماني أو
معيار غير مكتوب له قوة معادلة أو قانون من القانون المشترك) ،و أن
تلك القيود غير مسموح بها إذا تم التنصيص عليها في المراسيم الحكومية
أو األوامر اإلدارية المشابهة.
و تنص المادة  )2( 22على أربعة مبررات شرعية يمكن للحكومة أن
تستند إليها في هذا الصدد و هي « :األمن القومي أو السالمة العامة
أو األمن العام أو حماية الصحة و األخالق العامة أو حماية حقوق
اآلخرين و حرياتهم» ،علما و أننا ال نسوق هذه المبررات على سبيل
الذكر  ،بل الحصر .و إلى جانب ذلك ،يتعين تأويل مصالح الدولة
تأويال صارما و دقيقا.
و ينطبق معيار «الضروري في مجتمع ديمقراطي» باعتباره اختبا ار
لدرجة التناسبية .و للتوضيح ،يشير التعليق العام للجنة حقوق
اإلنسان عدد  )6( 3إلى أنه « :في حالة وضع قيود مثل هذه  ،فانه
يتعين على الدول أن تبرهن على ضرورة تلك اإلجراءات وان تتخذ
فقط التدابير التي تتناسب مع السعي لتحقيق أهداف مشروعة من اجل
ضمان استم اررية وفاعلية الحقوق الواردة في الميثاق (العالمي لحقوق
اإلنسان) .وال يجوز في أي حال فرض القيود أو التذرع بها على نحو
60
من شأنه أن يخل بجوهر تلك الحقوق».
59
المادة  )2( 22من الميثاق “ :ال يجوز وضع القيود على ممارسة هذا الحق
غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي
لمصلحة األمن الوطني أو السالمة العامة أو النظام العام  ،أو حماية الصحة العامة
أو األخالق أو حماية حقوق اآلخرين وحرياتهم .ال تحول هذه المادة دون فرض قيود
قانونيه على أفراد القوات المسلحة والشرطة في ممارسة هذا الحق».
60
لجنة الميثاق المعنية بحقوق اإلنسان ،التعليق العام رقم  ، )6( 31طبيعة
االلتزام القانوني العام المفروض على الدول األطراف في الميثاق 26 ،أيار  /مايو
.2004
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وأشارت اللجان اإلقليمية لحقوق اإلنسان م ار ار وتك ار ار إلى نفس النقطة ؛
على سبيل المثال  ،تبنت اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ق ار ار
بشأن الحق في حرية تكوين الجمعيات  ،وينص على أنه «عند تنظيم
الحق في تكوين الجمعيات  ،ينبغي للسلطات المختصة أن ال تسن
61
األحكام التي ستحد من ممارسة تلك الحرية».
وفي سياق حرية تكوين الجمعيات ،يترتب على ذلك أن الدولة يجب
أن تمتنع عن التدخل غير المبرر في إمكانية تشكيل منظمات المجتمع
المدني وفي قدرة منظمات المجتمع المدني بمجرد تشكيلها على العمل.
وان منظمات المجتمع المدني ينبغي أن تخضع للتدابير فقط في حالة
مساسها بمصلحة حكومية مشروعة .وعالوة على ذلك  ،من واجب
الدولة أن تكفل تنفيذ القوانين والقواعد المعمول بها بطريقة عادلة  ،وغير
62
مسيسة  ،وموضوعية وشفافة ومتسقة.
و يشمل تدخل الدولة في المجتمع المدني اإلغالق القسري أو حل
منظمات المجتمع المدني .وكغيرها من حمالت التدخل الحكومي  ،يجب
أن يستوفي اإلنهاء القسري المعايير المبينة في الميثاق الدولي للحقوق
63
المدنية والسياسية .ويجب على السلطة الحكومية المعنية أن تسترشد
بالمعايير الموضوعية وان تمتنع عن اتخاذ ق اررات اعتباطية.
( )2الحماية ضد التدخل غير المبرر في اإلدارة الداخلية للمنظمة
تشمل حرية تكوين الجمعيات حرية المؤسسين واألعضاء في تنظيم
اإلدارة الداخلية للمنظمة .والواقع أن أحد العناصر الرئيسية لحرية تكوين
64
الجمعيات يتمثل في القدرة على إدارة المرء شئونه بنفسه .وككيانات
61
انظر مركز حقوق اإلنسان في جامعة بريتوريا  ،والنظام األفريقي لحقوق
اإلنسان  :الميثاق األفريقي  ،متاحة على شبكة االنترنتhttp://www.chr.( :
.up.ac.za/centre publications/ahrs/african charter.html
62
انظر و ازرة الخارجية األمريكية  ،المبادئ التوجيهية  ،رقم «( 4اعترافا بسلطة
الحكومات في تنظيم كيانات داخل أراضيها لتعزيز المصلحة  ،فإن هذه القوانين
والتدابير اإلدارية ينبغي أن تحمي  --وأال تعوق – النشاط السلمي للمنظمات غير
الحكومية وان تنفذ بأسلوب غير مسيس  ،وعادل  ،وشفاف  ،ومتسق”).
63
انظر قضية حزب تركيا الشيوعي المتحد وآخرون ضد تركيا  ،الحكم الصادر
في  30كانون الثاني  /يناير  ، 1998التقارير  – 1998المجلد األول  ،الفقرة ، 33
والتي الحظت خاللها المحكمة األوروبية أن الحق في حرية تكوين الجمعيات سيبقى
نظريا ووهميا إلى حد كبير في حالة ما أقتصر على حق تكوين الجمعيات  ،حيث أن
السلطات الوطنية يمكنها حل الجمعية فو ار دون الحاجة لالمتثال لالتفاقية .انظر أيضا
توصية مجلس أوروبا حول الوضع القانوني للمنظمات غير الحكومية  ،القسم الرابع
(“( )44#الشخصية القانونية للمنظمات غير الحكومية يمكن أن تنتهي فقط عقب
الفعل االختياري ألعضائها  --أو في حالة المنظمات التي ال تستند على عضوية
 ،هيئتها اإلدارية ،أو في حالة اإلفالس  ،أو المدة الطويلة لعدم النشاط  ،أو سوء
السلوك الخطير)”.

 64انظر McBride, Jeremy, International Law and Jurisprudence
in Support of Civil Society, Enabling Civil Society, Public Interest
 …«( .Law Initiative, © 2003, p. 46انه سيكون من الصعب جدا تبرير
محاوالت (سواء في مرحلة التسجيل أو في وقت الحق) كيفية وصف بالتفصيل كيف

مستقلة ذات إدارة ذاتية ،ينبغي أن تتمتع المنظمات غير الحكومية بسلطة
65
واسعة في تنظيم هياكلها الداخلية إو�جراءات عملها.
على الدولة االلتزام باحترام الطابع الخاص والمستقل للمنظمات غير
66
الحكومية واالمتناع عن التدخل في إدارتها الداخلية .وبلغة أخرى
 ،فان تدخل الدولة في الشئون الداخلية (على سبيل المثال  ،حضور
االجتماعات أو تعيين أعضاء مجلس اإلدارة) قد يرقى إلى حد انتهاك
حرية تكوين الجمعيات …« .وسيكون من الصعب جدا تبرير محاوالت
اقتراح وتفصيل (سواء في مرحلة التسجيل أو في وقت الحق) الكيفية
التي ينبغي أن تنظم بها المنظمة شئونها  --ما إذا كان يجب أن يكون
لها هذا الهيكل اإلداري أو ذاك  --وبالتأكيد ال ينبغي أن يكون هناك
67
محاوالت للتدخل في اختيار ممثليها».
•وعند نظرها في قرار حكومي يؤسس لهيئة إدارية جديدة
لنقابة المحامين النيجيريين ،ذهبت الهيئة األفريقية لحقوق
اإلنسان إلى «أن التدخل في اإلدارة الذاتية لنقابة المحاميين
النيجيريين من جانب هيئة يهيمن عليها ممثلو الحكومة مع
تمتعهم بصالحيات تقديرية واسعة يعد انتهاكا لحق تكوين
68
الجمعيات».
•وأكدت توصية مجلس أوروبا بشأن الوضع القانوني
للمنظمات غير الحكومية في الجزء السابع ( )70 #على
أن «ال يجب أن يقع تدخل خارجي في إدارة المنظمات
غير الحكومية إال إذا ثبت وقوع خرق لشرط قانوني من
قبل المنظمة الغير حكومية أو أن يكون هناك سببا معقوال
باحتمال وقوع خرق على وشك الوقوع».
( )3الحق في الخصوصية
يتمتع ممثلو المجتمع المدني كأفراد أو من خالل منظماتهم بالحق في
الخصوصية .وتؤسس المادة  17من الميثاق الدولي للحقوق المدنية
والسياسية لهذا الحق في الخصوصية )1(« :ال يجوز تعريض احد
ينبغي أن تنظم جمعية شئونها  --عما إذا كان يجب أن يكون لديها هذا الهيكل
اإلداري أو ذاك  --ويجب أال يكون هناك محاوالت للتدخل في اختيار ممثليها”.
65

لتدخل تعسفي أو غير قانوني في خصوصياته أو أسرته أو منزله أو
مراسالته… )2( .لكل فرد الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل
69
أو تلك الهجمات ».وأقرت لجنة حقوق اإلنسان التابعة للميثاق الدولي
70
بان بعض الحقوق« يمكن التمتع بها مع اآلخرين».
إو�دراكا الحتمال تدخل الحكومة مجال الهيئات القانونية الخاصة ،بما
فيها المنظمات غير الحكومية ،فمن الطبيعي أن يتم التمتع بالحق في
الخصوصية باالشتراك مع آخرين .وفي الواقع  ،فان المحكمة األوروبية
71
 ،في أسلوب مشابه في االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان  ،قد ذهبت
على وجه التحديد إلى أن الحق ال يقتصر فقط على األفراد  ،إو�نما يمتد
72
إلى الهيئات االعتبارية.

ثالثا .الحق في حرية التعبير

يتمتع ممثلو المجتمع المدني كأفراد أو من خالل منظماتهم بالحق في
حرية التعبير.
كما هو الحال في حرية تكوين الجمعيات  ،فان حرية التعبير مكرسه
في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  ،والميثاق الدولي للحقوق المدنية
والسياسية  ،وقائمة طويلة من مواثيق األمم المتحدة والمواثيق اإلقليمية.
73
ولحد كبير ،فان حرية تكوين الجمعيات ترتبط ارتباطا وثيقا بحرية
74
التعبير .وتقييد الحق في التحدث في قضايا ذات أهمية عامة مباشرة
يقوض حرية تكوين الجمعيات؛ فاألفراد يشتركون في المنظمات غير
75
الحكومية من أجل التعبير بحرية وقوة.
ال تحمي حرية التعبير األفكار المسيئة أو التي ال خالف حولها فحسب،
69
يستخدم اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لغة متطابقة تقريبا للغة المادة : 12
“ال يجوز إخضاع احد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسالته
 ،وال لهجمات تمس شرفه وسمعته .لكل شخص الحق في حماية القانون ضد مثل هذا
التدخل أو الهجوم
70
لجنة الميثاق المعنية بحقوق اإلنسان  ،التعليق العام رقم  ، )6( 31طبيعة
االلتزام القانوني العام المفروض على الدول األطراف في الميثاق  26 ،أيار  /مايو
.2004

« 71لكل شخص الحق في احترام حياته الخاصة والحياة األسرية  ،ومسكنه
ومراسالته ».االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان  ،المادة .8

والواقع أن هذا المبدأ ينطبق على أي منظمة تدار أساسا بقانون معين.

66
قد يضع اإلطار القانوني في بعض البلدان حدا أدنى مناسب من معايير اإلدارة،
تتعلق بمسائل مثل القيد على عدم التوزيع ،الجهاز اإلداري األعلى ،تضارب المصالح،
الخ.

See McBride, Jeremy, International Law and Jurisprudence
in Support of Civil Society, Enabling Civil Society, Public Interest
Law Initiative, © 2003, p. 46.
67

 68انظر مركز حقوق اإلنسان في جامعة بريتوريا  ،والنظام األفريقي لحقوق اإلنسان
 :الميثاق األفريقي  ،متاحة على شبكة االنترنت/za.ac.up.chr.www//:http :
html.charter african/ahrs/publications centre

انظر نيميتس ضد ألمانيا  ،االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان ، 88/13710 ،
 16( 80كانون األول  /ديسمبر  ، )1992والتي لم تجد المحكمة أي سبب الستبعاد
أنشطة ذات طبيعة مهنية أو تجارية من مفهوم “الحياة الخاصة”.
72

73

انظر هامش رقم  2لقائمة توضيحيه للوثائق الدولية ذات الصلة.

في الواقع  ،فان المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان قضت أن حرية تكوين
الجمعيات نابع من حرية التعبير (انظر أيزيلين ضد فرنسا  ،الحكم الصادر في 26
نيسان  /ابريل  ، 1991السلسلة أ  ،رقم .)362 EHRR 14 )1992( ، 202

74

أنظر حزب الحرية والعدالة ( ( )OZDEPضد تركيا )App. 23885/94( ،
 ،الحكم الصادر في  8كانون الثاني . 1999
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إو�نما أيضا األفكار التي تسبب «صدمة أو إساءة أو إزعاج»  ،حيث
76
أن التعددية أمر ضروري للمجتمع الديمقراطي  .وهذه نقطه أساسية
خصوصا في ضوء القيود التي تفرضها الحكومات على األنشطة
«السياسية» أو «المتطرفة»  ،والتي يمكن أن تفسر بأنها تقيد من
الخطاب الذي ينتقد الحكومة .وبالمثل  ،ال يجوز للدول تقييد الحقوق
77
القائمة على «الرأي السياسي أو أي رأي أخر» .و قد أفاد مجلس األمم
المتحدة لحقوق اإلنسان صراحة بضرورة االمتناع نهائيا عن تطبيق تلك
القيود على:
مناقشة سياسات الحكومة و النقاش السياسي ،و رفع التقارير
حول حقوق اإلنسان ،و أنشطة الحكومة و الفساد الحكومي،
و االنخراط في الحمالت االنتخابية و المظاهرات السلمية أو
األنشطة السياسية ،بما في ذلك المظاهرات المساندة للسالم
و الديمقراطية ،و التعبير عن الرأي و العقائد المخالفة ،و
يشمل ذلك األشخاص المنتمين إلى األقليات أو الجماعات
ذات الوضع الهش».
و عليه ،و حسب القانون الدولي ،لممثلي المجتمع المدني ،فرادى و
جماعات ،الحق في نقد الحكومات بشأن المسائل ذات العالقة بحقوق
اإلنسان و الحريات األساسية.
وتتناول المواد من  6إلى  9من إعالن المدافعين لألمم المتحدة بتفصيل
خاص حرية التعبير فيما يتعلق بحقوق اإلنسان والحريات األساسية
78
وتشمل «… كل فرد على حدة  ،وباالشتراك مع غيره» بالحقوق التالية :

 ،المتعلقة بجميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية  ،ومن خالل
هذه الوسائل وغيرها من السبل المناسبة  ،لفت انتباه الجمهور إلى
هذه األمور.
•تطوير ومناقشة أفكار جديدة لحقوق اإلنسان والمبادئ والدعوة
إلى قبولها.
•تقديم االنتقادات والمقترحات للهيئات والوكاالت الحكومية…
لتحسين أدائها وتوجيه االنتباه إلى أي جانب من جوانب عملها
قد يعوق أو يعرقل تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات
األساسية.
•الشكوى من سياسات وأفعال المسئولين كأفراد والهيئات
الحكومية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان والحريات
األساسية.
يجب أال تقيد الدول حرية التعبير بشكل مباشر أو «بوسائل غير
80
مباشرة ».لذا يجب أن تمتنع عن سن القوانين ودعم السياسات التي تحد
من أنشطة (وحرية تعبير) المجتمع المدني من خالل التعريفات الغامضة
81
والفضفاضة وغير الدقيقة لمفاهيم مثل «السياسية أو «التطرف» .ويوجد
توافق ضد أي تدخل من الدولة  ،فيما يتعلق بحرية التعبير .و مع حرية
إنشاء الجمعيات ،يتضمن االختبار التحليلي  3مكونات ،رغم ان هذه
المكونات متمايزة و خاصة بحرية التعبير .يجب على أية قيود مفروضة :
•أن ُينص عليها في القوانين

•معرفة والتماس وتلقي واالحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بجميع
حقوق اإلنسان والحريات األساسية.

•أن تالئم التبريرات الحكومية الشرعية المنصوص عليها في
المادة  )3( 19من العهد الودلي للحقوق المدنية و السياسية،
ال سيما احترام حقوق الىخرين و سمعتهم ،أو حماية األمن
القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو األخالق العامة ،و

• دراسة ومناقشة وتكوين وتبني باآلراء  ،على مستوى القانون والممارسة

•أن يكون سنها ضروري

•حرية نشر أو نقل أو توزيع األفكار والمعلومات والمعارف
79
المتعلقة بجميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية.

76
انظر الحزب االشتراكي وآخرين ضد تركيا  ، )App. 21237/93( ،الحكم
الصادر في  25أيار  /مايو  1998؛ ( ، EHRR 51 ، 27 )1999ص ..24
77
المادة األولى من الميثاق “ :تتعهد كل دولة طرف في هذا الميثاق بحماية
وبكفالة هذه الحقوق المعترف بها في هذا الميثاق لجميع األفراد الموجودين في إقليمها
والخاضعين لواليتها  ،دون أي تمييز بسبب العنصر  ،أو اللون  ،أو الجنس  ،أو اللغة
 ،أوالدين  ،أو الرأي السياسي أو غيره  ،أو األصل القومي أو االجتماعي  ،أو الملكية
 ،أو المولد  ،أو أي حالة أخرى“ .انظر أيضا المادة  2من اإلعالن العالمي لحقوق
اإلنسان.
78

إعالن المدافعين عن األمم المتحدة  ،المواد .9-6

79
نتيجة منطقيه لهذا المبدأ هو أنه يجب أن تتمكن المنظمات غير الحكومية
للوصول لكل من وسائل اإلعالم المحلي واألجنبية .أنظر المبادئ التوجيهية  ،و ازرة
الخارجية األمريكية  ،رقم “ ( 8ال ينبغي للحكومات أن تتدخل في وصول المنظمات
غير الحكومية لوسائل اإلعالم المحلية والخارجية”.
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و إلى جانب ذلك ،يجب أن تتولى تطبيق أي تشريع مقيد للحق في حرية
التعبير هيئة مستقلة عن أية تأثيرات سياسية أو تجارية أو غيرها من
التأثيرات غير المسموح بها بطريقة ال تنطوي على عشوائية أو تمييز،
مع الحرص على اتخاذ االحتياطات الخاصة بمنع التعسف ،بما في ذلك
إمكانية معارضة التعسف في تطبيق القيود المفروضة و معالجة ذلك
التعسف.
80

انظر  ،مثال  ،المادة  ، 13من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان.

81
استعرضت لجنة الميثاق المعنية بحقوق اإلنسان القانون الروسي الخاص بـ”
مكافحة األنشطة المتطرفة”  ،وأعربت عن القلق من أن “”تعريف’ النشاط المتطرف
‘… مبهم للغاية فيما يخص حماية األفراد والجمعيات من التعسف في تطبيقه”.
الميثاق :
.)A/59/40 vol. I (2003) 20 at para. 64 (20

رابعا .الحق في االتصال والتعاون

لألفراد و منظمات المجتمع المدني الحق في االتصال والسعي للتعاون
مع سائر عناصر المجتمع المدني ومجتمع رجال األعمال والمنظمات
الدولية والحكومات داخل وخارج بلدانهم.
( )1الحق في التواصل
لممثلي المجتمع المدني كأفراد أو من خالل منظماتهم الحق في االتصال
والتماس التعاون مع عناصر المجتمع المدني األخرى ومجتمع األعمال
والمنظمات الدولية والحكومات سواء داخل أو خارج بلدانهم.
•تحمي المادة  )2( 19من الميثاق الدولي للحقوق المدنية
والسياسية حق الحرية في التعبير بصورة تشمل الحق في
التواصل مع مجموع من الفاعلين في الداخل والخارج وبوسائل
مختلفة« :لكل شخص الحق في حرية التعبير .ويشمل هذا
الحق حريته في الحصول وتلقي ونقل المعلومات واألفكار من
كل نوع  ،دون أي اعتبار للحدود  ،سواء على شكل مكتوب
82
أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها».
•ويوفر إعالن المدافعين تفصيال أوسع بكثير .حيث تمنح
المادة  5الحق لكل شخص  ،بمفرده وباالشتراك مع غيره ،
على الصعيدين الوطني والدولي (« :أ) االلتقاء أو التجمع
سلميا ؛ (ب) تكوين الجمعيات واالنضمام إليها والمشاركة في
منظمات غير حكومية أو هيئات أو جماعات( .ج) االتصال
بالمنظمات غير الحكومية أو المنظمات الحكومية الدولية».
•تعرف مواثيق دولية أخرى لحقوق اإلنسان الحق في حرية
التعبير بطريقة تشمل الحق في التواصل مع اآلخرين .وينص
الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب على وجه التحديد
في المادة « : )1( 9لكل فرد الحق في الحصول على
المعلومات» .وفي لغة مشابهة لما ورد في الميثاق الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  ،تنص االتفاقية األمريكية
لحقوق اإلنسان في المادة « : )1( 13لكل فرد الحق في
حرية الفكر والتعبير .ويشمل هذا الحق حرية التماس وتلقي
ونقل المعلومات واألفكار من كافة األنواع  ،بغض النظر عن
الحدود  ،إما شفويا أو كتابيا أو طباعة أو في قالب فني أو
83
بأية وسيلة أخرى يختارها صاحبها» .
82
يستخدم اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لغة متطابقة تقريبا للغة الواردة في
المادة « : 19لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في
اعتناق اآلراء دون مضايقه والتماس وتلقي ونقل المعلومات واألفكار من خالل إي
وسيلة إعالمية دون تقيد بالحدود الجغرافية”.
83
وتمضي المادة  13من االتفاقية األمريكية إلى النص على ان ممارسة هذا الحق
«ال يجوز أن تخضع لرقابة مسبقة” (المادة  ))2( 13و”وال يجوز أن يقيد بطرق أو
وسائل غير مباشرة  ،مثل إساءة استعمال الحكومة أو وسائل السيطرة الخاصة للصحف
أو ترددات البث أو المعدات المستخدمة في نشر المعلومات أو بأي وسيلة أخرى تميل

•كما يحمي القانون الدولي أيضا األفراد من التدخل الغير مبرر
في حرية تنقلهم .وتعتبر القدرة على التنقل بحرية ضرورية
للتواصل والتعاون الفعال بين ممثلي المجتمع الدولي .تنص
المادة  12من الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية على
أن« :لكل فرد متواجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما،
الحق في حرية التنقل ضمن ذلك اإلقليم ».وعالوة على ذلك
84
«لكل فرد حرية مغادرة أي بلد  ،بما في ذلك بلده».
( )2الحق في التواصل عن طريق تكنولوجيات المعلومات و االتصال
يشمل الحق في تلقي المعلومة و نشرها بواسطة وسائل اإلعالم ،بغض النظر
عن العقبات ،التواصل عن طريق االنترنت و تكنولوجيات المعلومات و
االتصال .و قد تنبه محررو اإلعالن العالمي و العهد الدولي للحقوق المدنية
و السياسية إلى ضرورة اإلشارة إلى التطورات التكنولوجية المستقبلية التي
قد يستخدمها األفراد لممارسة حق التعبير « .و من ثمة يجري تطبيق إطار
القانون الدولي لحقوق اإلنسان أيضا على تكنولوجيات االتصال الحديثة مثل
االنترنت .و قد أكد مجلس األمم المتحدة الخاص بحقوق اإلنسان مؤخ ار على
هذا التمشي من خالل دعوة الدول إلى االمتناع عن فرض قيود ال تراعي
المادة  )3( 19من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية الخاص ﺒ «
النفاذ إلى تكنولوجيات المعلومات و االتصاالت و استخدامها ،بما في ذلك
اإلذاعة و التلفزة و االنترنت» .و في تقريره لسنة  2011الموجه إلى مجلس
األمم المتحدة لحقوق اإلنسان ،شدد المقرر األممي الخاص على « أن تظل
القيود المفروضة على تدفق المعلومات عبر االنترنت في حدودها الدنيا،
مع استثناء بعض الحاالت االستثنائية المنصوص عليها في القانون الدولي
لحقوق اإلنسان» .كما شدد المقرر األممي على أن تكون الكفالة الكاملة لحق
حرية التعبير هي القاعدة ،و أن يكون التقييد هو االستثناء ،و أن ال يتم العدول
على هذا المبدإ بتاتا.
( )3الحق في التعاون من خالل الشبكات
لألفراد و منظمات المجتمع المدني الحق في تشكيل والمشاركة في
شبكات وتحالفات من اجل تعزيز التواصل والتعاون  ،والسعي لتحقيق
أهداف مشروعة .ويمكن أن تمثل الشبكات والتحالفات وسائل بالغة
األهمية لتبادل المعلومات والخبرات  ،ورفع مستوى الوعي  ،أو االنخراط
في مجال الدعوة .والجدير بالذكر  ،أن شبكة االنترنت قد فتحت إمكانات
جديدة للتشبيك .و بفضل سرعة االنترنت و استخدامها على نطاق واسع
في العالم ،تسمح االنترنت لألفراد و منظمات المجتمع المدني بنشر
المعلومات في «الزمن الفعلي» و حشد المساندين بسرعة و فعالية.ويستند
الحق في التعاون من خالل هذه الشبكات  ،سواء كهيئات غير رسمية
أو ككيانات مسجله  ،على حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير  ،كما
هو مفصل أعاله.
نحو إعاقة االتصال وتداول األفكار واآلراء( ”.المادة (.3)3( 13
84
تعد حرية التنقل مفهوما هاما لحقوق اإلنسان  ،وقد كتب عنه الكثير .ونالحظ
أهميته بالنسبة للحق في االتصال والتعاون.
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خامسا .الحق في حرية التجمع السلمي

لممثلي المجتمع المدني ،فرادى و من خالل منظماتهم ،الحق في حرية
التجمع السلمي.
يكفل كل من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان (المادة  )20و العهد
الدولي للحقوق المدنية و السياسية (المادة  )21و غيرها من االتفاقيات
األممية و اإلقليمية حرية التجمع.
على غرار حرية التعبير ،فإن العرى بين حرية التنظم (إنشاء الجمعيات)
و حرية التجمع وثيقة الصلة و ال انفصام بينها .و ينعكس ذلك من خالل
األحكام الموجودة في االتفاقيات القانونية الدولية التي تشمل كال من حرية
التنظم و حرية التجمع .و على سبيل المثال ،ينص اإلعالن العالمي
لحقوق اإلنسان في مادته  20على أن «لكل فرد الحق في حرية التجمع
و التنظم السلمي .و بالمثل ،تحمي المعاهدة األوروبية كال الحقين في
المادة  « :11لكل فرد الحق في حرية التجمع السلمي و حرية التنظم
مع اآلخرين .»...و إلى جانب ذلك ،فقد تأكد من خالل قانون السوابق
القضائية أن الحريات األساسية الثالث تعزز كل واحدة منها األخرى، .
و حسب المحكمة األوروبية ،فإن حماية اآلراء و حرية التعبير عنها هما
من بين أهداف حريتي التنظم و التجمع .و بالفعل ،فإن كل واحدة من
المم ّكنة للحريات األخرى.
تلك الحقوق هي بمثابة القوة ُ
و على غرار حرية التنظم ،فإن حرية التجمع يجري تطبيقها على جميع
األشخاص .و قد شددت اللغة المستخدمة في المادة األولى من العهد
الدولي للحقوق المدنية و السياسية على ضرورة التزام الدولة بكفالة
الحقوق ﻟ « األفراد في حدود أراضيها و ضمن نطاق سلطتها القضائية».
و يشمل ذلك األقليات و النساء و األطفال و المدافعين عن حقوق
اإلنسان و أعضاء الفئات الهشة .و يشمل ذلك أيضا المواطنين و غير
المواطنين ،و األشخاص غير الحاملين لجنسية و الالجئين و المواطنين
األجانب و طالبي اللجوء و المهاجرين و السياح .و يشمل ذلك أيضا
األشخاص الطبيعيين و األشخاص االعتباريين .و بالنسبة لألشخاص
االعتباريين ،شدد المقرر األممي المكلف بالمدافعين عن حقوق اإلنسان
على «إمكانية تنظمهم في شكل منظمات غير حكومية ،أو نقابات ،أو
الجماعات ذات المصلحة ،أو الحركات االجتماعية أو األفراد طالبي
اللجوء ،من أجل طرح قضايا للنقاش أو االحتجاج ضد انتهاكات حقوق
اإلنسان بمختلف أشكالها».
و كما تحمي حرية التعبير األفكار التي من شأنها أن تهاجم األفراد أو
اآلراء و تصدمهم و تقض مضجعهم ،فإن حرية التجمع تحمي كذلك
التظاهر الذي قد يزعج أو يستهدف األفراد المناوئين لألفكار أو المطالب
التي تستهدف المظاهرة تبليغها .و مما ال شك فيه أن التظاهر في
مكان عام « يسبب قد ار من اإلرباك للحياة العادية ،بما في ذلك إدخال
البلبلة على حركة المرور» .و عليه ،تقع على عاتق السلطات العمومية
مسؤولية التحلي بقدر من التسامح حيال التجمعات السلمية.
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و أهم ما يستحق الحماية هي األفكار السياسية« .يعد مجال فرض
القيود على التعبير السياسي أو الحوار بشأن قضايا الصالح العام ضيقا
للغاية»« .ففي مجتمع ديمقراطي مؤسس على سيادة القانون ،يتعين
تمكين األفكار السياسية التي تعارض النظام القائم بالطرق السلمية من
فرصة الوصول إلى الجماهير من خالل ممارسة حق التجمع و غيره من
الوسائل القانونية».
( )1الحجج المؤيدة لحق تنظيم التجمعات
يجب أن يؤكد القانون على الحجج المؤيدة لتنظيم التجمعات .و يجب أن
ال يفرض على الراغبين في تنظيم التجمعات الحصول على تراخيص.
و بالفعل ،فالعديد من ضروب التجمعات ال تستلزم ضبطا حكوميا ،و
على القانون أن ال ينص على االلتزام المسبق بإشعار السلطات بتنظيم
تجمع ما.
يقر القانون الدولي أنه في بعض الحاالت ،يمكن تبرير ضرورة اإلشعار
المسبق بواجب الدولة في حماية النظام العام و السالمة العامة و حقوق
الغير و حرياتهم .و قد دعمت لجنة حقوق اإلنسان الخاصة بالعهد
الدولي للحقوق المدنية و السياسية المتطلبات الخاصة باإلشعار المسبق
باعتبارها آليات إقليمية .لكن قواعد اإلشعار يجب أن ال تنطوي على
مشقة قد تصل إلى حد فرض الحصول على الترخيص أو رفض الطلب
دون مبرر.
حين يتم الجمع بين فرض الحصول على ترخيص و الرفض غير المبرر،
أو تقصير السلطات المنظمة في اإلجابة بسرعة ،ففي هذه الحالة يعد
ذلك قيدا تعسفيا على حرية التجمع .و في حاالت التقصير في اإلجابة
بسرعة ،ينبغي أن ينص القانون على جواز التصرف حسب ما ورد في
اإلشعار .أما في حال الرفض ،فيتعين أن ينص القانون على الحق في
التعجيل باستئناف القرار.
و إلى جانب ذلك ،يجب أن يسمح القانون بالحق في التجمع العفوي .أي
على القانون أن ينص على بعض االستثناءات بشأن متطلبات اإلشعار
في الحاالت التي يكون فيها اإلشعار منتفيا عمليا .و تعد القدرة على الرد
سلميا و فو ار على حادثة بعينها ضرورية جدا في مجال حرية التجمع.
( )2المسؤولية بالنسبة للتجمعات العفوية
يمكن أن ينشأ عن الحق في التجمع حصول التجمعات العفوية او
المظاهرات المضادة .و تقع على عاتق الدولة و القانون مسؤولية خاصة
في هذا الصدد .أوال يتعين أن يسمح القانون بتنظيم مظاهرات مضادة،
حتى يتمكن األفراد من التعبير عن رفضهم لآلراء التي يعبر عنها غيرهم
في تجمع عام آخر .و مع ذلك يجب أن ال يؤدي الحق في التظاهر
المضاد إلى منع اآلخرين من الحق في التظاهر .ثانيا ،للدولة واجب
حماية التجمعات السلمية و المشاركين فيها .و تكتسي هذه المسؤولية
أهمية بالغة عند حصول تجمعات متعارضة في نفس الوقت.

تدخال ال مبرر له في حرية تكوين الجمعيات .الطريف أن
لجنة األمم المتحدة للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
أشارت لمشاكل تلك القيود عندما أعربت عن «قلقها العميق»
بشأن القانون رقم ( 1999/ 153قانون الجمعيات و الهيئات
األهلية) ،الصادر في مصر  ،والذي يسمح للحكومة «بالسيطرة
على حق المنظمات غير الحكومية في إدارة أنشطتها ،بما في
ذلك التماس التمويل الخارجي».

( )3الحماية من تدخل الدولة غير المبرر في حرية التجمع
فيما يخص حرية التنظم (إنشاء الجمعيات) ،تفترض القوانين الدولية
ضرورة االمتناع عن سن ضوابط حكومية قد ترتقي إلى مستوى القيود
على الحقوق المعترف بها .و ال يمكن تبرير التدخل في حرية التجمع
إال إذا تمت «مراعاة القانون» ،و هو مبدأ ضروري في المجتمع
الديمقراطي و يقصد به إعطاء الشرعية للغايات الحكومية .و تقتصر
المصالح الشرعية للحكومة على ما يلي :األمن الوطني و السالمة العامة
و النظام العام و حماية الصحة و األخالق العامة و حماية حقوق الغير
و حرياتهم .لكن التدابير اإلدارية التي تستخدم لفرض قيود على حرية
التجمع أو منعها يجري تطبيقها غالبا دون مراعاة المصالح الحكومية
السالف ذكرها.

•يقر إعالن األمم المتحدة للمدافعين عن حقوق اإلنسان بالحق
في النفاذ إلى التمويالت باعتباره حقا جوهريا و ضروريا للبقاء
في المادة « : 13لكل فرد الحق  ،بمفرده وباالشتراك مع
غيره  ،في التماس وتلقي واستخدام موارد يكون الغرض منها
صراحة تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية ،
86
بالوسائل السلمية  ،وفقا للمادة  3من هذا اإلعالن».

يتعين أن يكون تدخل الحكومة في حرية التجمع الذي يستند إلى مبدإ
«التدخل ضروري في المجتمعات الديمقراطية».

• ويوضح مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان باألمم
المتحدة أن اإلعالن يوفر حماية محددة للمدافعين عن حقوق
اإلنسان  ،بما في ذلك الحق في «التماس وتلقي واستخدام
87
موارد من اجل حماية حقوق اإلنسان( ».بما في ذلك تلقي
األموال من الخارج)( .أضيف التشديد)

في حدوده الدنيا بحيث ال يرقى إلى مستوى منع التجمع بالكلية.
توجد عديد المسائل ذات العالقة بتنظيم مسألة حرية التجمع لكنها واقعة
خارج نطاق هذا التقرير .و من بين هذه المسائل مسؤولية منظمي
المظاهرة و المسؤوليات ذات العالقة بإنفاذ القوانين .و يمكن االطالع
على هذه المسائل و غيرها على نحو مفصل في مصادر أخرى.

•وفي تقريرها المعنون «المدافعون عن حقوق اإلنسان :حماية
حق الدفاع عن حقوق اإلنسان» أشارت األمم المتحدة وبشكل
محدد إلى القلق البالغ إزاء «التشريع بحظر أو عرقلة تلقي
88
التمويل األجنبي من أجل أنشطة حقوق اإلنسان ».إو�ذا كان
هناك حماية لمنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق اإلنسان
بشأن تلقى األموال األجنبية  ،فان منظمات المجتمع المدني
المشاركة في األنشطة األخرى (مثل الخدمات االجتماعية)
ينبغي أيضا حماية حقها في تلقي األموال األجنبية  ،لعدم
وجود مبرر للمعاملة التمييزية.

سادسا .الحق في التماس وتأمين الموارد

داخل أطر عريضة  ،لمنظمات المجتمع المدني الحق في التماس
والحصول على التمويل من مصادر قانونية.
يجب أن تشمل المصادر القانونية األفراد والشركات وغيرها من األطراف
الفاعلة في المجتمع المدني والمنظمات الدولية فضال عن المحلية والوطنية
والحكومات األجنبية .و تشكل القيود على الموارد تهديدا مباش ار لقدرة منظمات
المجتمع المدني على العمل .وتتزايد القيود على تلقي التمويل  ،خاصة التمويل
األجنبي ،بشكل شائع  ،وكما سيوضح هذا الجزء من التقرير  ،فإنها تنتهك
روح القانون الدولي والتوجهات المتنامية فيه
•في حمايتها لحق حرية تكوين الجمعيات  ،تفرض المادة 22
من الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية قيودا واضحة
على قدرة الدولة على تقييد هذا الحق .فالقيود المبررة هي «تلك
التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية في مجتمع
ديمقراطي وفي صالح األمن الوطني أو السالمة العامة أو
النظام العام  ،أو حماية الصحة العامة أو األخالق أو حماية
85
حقوق اآلخرين وحرياتهم ».وتمثل القيود على التمويل التي
تشل قدرة منظمات المجتمع المدني على تحقيق أهدافها
85

الميثاق الدولي  ،المادة .22.2

•و في التعليق على اإلعالن حول حق األفراد و الجماعات
و الهيئات و مسؤولياتهم في تعزيز و حماية حقوق اإلنسان
و الحريات األساسية المعترف بها (الصادر في يوليو/تموز
 ،)2011أكد المقرر األممي الخاص المكلف بوضعية
إعالن المدافعين عن األمم المتحدة  ،المادة  “ : 3يشكل القانون المحلي المتفق
مع ميثاق األمم المتحدة وااللتزامات الدولية األخرى التي تقع على عاتق الدولة في
ميدان حقوق اإلنسان والحريات األساسية اإلطار القانوني الذي ينبغي أن يجري فيه
إعمال حقوق اإلنسان والحريات األساسية والتمتع بها  ،وتنفيذ جميع األنشطة المشار
إليها في هذا اإلعالن من اجل تعزيز تلك الحقوق والحريات وحمايتها إو�عمالها بشكل
فعال”.
86

 87انظر المفوضية السامية لحقوق اإلنسان باألمم المتحدة على :
htm.declaration/defenders/issues/english/org.ohchr.www//:http
88
ورقة حقائق رقم  : 29المدافعون عن حقوق اإلنسان  :حماية حق الدفاع عن
حقوق اإلنسان . p. 13 ،

الدفاع عن المجتمع المدني

35

 ،واإليجار  ،والحقوق المالية  ،واألنشطة االقتصادية ،
وعقد صفقات التملك  ،وكذلك حوافز الهبات المتمثلة في
استقطاعات من ضريبة الدخل أو االئتمانات».

المدافعين عن حقوق اإلنسان أنه “ من أجل تمكين منظمات
حقوق اإلنسان من القيام بأنشطتها ،من الضروري أن تقوم
بوظائفها دون عوائق ،بما في ذلك فرض قيود على التمويل.
فعندما يكون األفراد أح ار ار في ممارسة حق التنظم ،لكنهم
محرومين من الموارد الكفيلة بمساعدتهم في تنفيذ أنشطتهم و
تسيير منظمتهم ،فإن الحق في حرية التنظم يصبح بال معنى.

•وتؤسس وثيقة كوبنهاغن لعام  1990الصادرة عن منظمة
األمن والتعاون في أوروبا اللتزامات بين الدول المشاركة الـ
 55للمنظمة .وتتناول الفقرة  10.3من هذه الوثيقة تكوين
المنظمات غير الحكومية لتعزيز حقوق اإلنسان  ،وتؤكد الفقرة
 10.4على انه يجب أن يسمح لألفراد والجماعات «بالتواصل
دون أي عوائق مع الهيئات المماثلة داخل بلدانهم وخارجها
وكذلك مع المنظمات الدولية… والتماس وتلقي واالستفادة
من التبرعات من المصادر الوطنية والدولية لغرض تعزيز
وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية ووفقا لما ينص
عليه القانون».

•وفي تقرير الممثل الخاص لالمين العام المعني بالمدافعين
عن حقوق اإلنسان  ،هينا جيالني  ،والصادر في تشرين
األول/أكتوبر  ، 2004شمل «القيود المفروضة على التمويل»
بوصفها نوع من اإلعاقة القانونية التي “أثرت تأثي ار خطي ار على
قدرة المدافعين عن حقوق اإلنسان على القيام بأنشطتهم».
89
وشملت توصيات الممثل الخاص ما يلي « :يجب على
الحكومات أن تسمح للمنظمات غير الحكومية بالحصول
على التمويل األجنبي كجزء من التعاون الدولي  ،الذي يحق
للمجتمع المدني بنفس القدر الذي يحق للحكومات .والشروط
الوحيدة المشروعة هي أن تتوخى المنظمات غير الحكومية
90
الشفافية» .
•وال يقف إعالن المدافعين لألمم المتحدة وحيدا في حماية الحق
في الحصول على التمويل .فقد جاء عقب إعالن القضاء على
كافة أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو
المعتقد  ،والذي أعلنته الجمعية العامة لألمم المتحدة في عام
 .1981وبطبيعة الحال  ،ركز اإلعالن على «الحق في حرية
91
الفكر والوجدان والدين ».ويقر اإلعالن  ،في المادة ، 6
بأن الحق في حرية الفكر والوجدان والدين يشمل  ،في جملة
أمور ،الحرية في «التماس وتلقي تبرعات مالية وغيرها من
92
المساهمات من األفراد والمؤسسات ”.ومرة أخرى  ،لم يقع
تمييز بين المصادر المحلية واألجنبية.
•وورد في توصيات مجلس أوروبا بشأن الوضع القانوني
للمنظمات غير الحكومية في القسم السادس (: )57 #
«ينبغي مساعدة المنظمات غير الحكومية في السعي لتحقيق
أهدافها من خالل التمويل العام وغيره من أشكال الدعم  ،مثل
اإلعفاء من الضرائب وغيرها من اإليرادات أو أداءات على
رسوم العضوية  ،واألموال والسلع الواردة من الجهات المانحة
أو الوكاالت الحكومية والدولية  ،والدخل من االستثمارات
89
تقرير مقدم من الممثل الخاص لالمين العام المعني بالمدافعين عن حقوق
اإلنسان  ،هينا جيالني  ،وفقا لقرار الجمعية العامة  20 ، 178/58صفحة.
90

م.س .ص.22 .

91
إعالن األمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين
على أساس الدين أو المعتقد  ،المادة .1
92

م .س ، .المادة ( 6و).
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•وأصدرت اللجنة األمريكية الدولية لحقوق اإلنسان تقري ار في
آذار  /مارس  2006ركز على مسئولية الدول في هذا المجال
« :يجب على الدول أن تمتنع عن تقييد وسائل تمويل منظمات
حقوق اإلنسان .يجب على الدول أن تتيح وتيسر فرص
منظمات حقوق اإلنسان في الوصول إلى األموال األجنبية في
93
إطار التعاون الدولي وفي ظروف شفافة».
باإلضافة إلى البيانات المباشرة عن حق التماس وتلقي التمويل  ،يحمي
94
اإلطار القانوني الدولي الحق في الملكية .ويمنح اإلعالن العالمي
لحقوق اإلنسان  ،المادة  ، 17الحق لكل شخص في التملك والحماية ضد
انتزاع الدولة التعسفي لممتلكاته  ،مما يمكن أن يفسر على أن هذا الحق
يشمل الكيانات القانونية وبالتالي منظمات المجتمع المدني.
وبالفعل  ،فقد أكدت المحكمة األوروبية على أن المادة األولى لالتفاقية
األوروبية لحقوق اإلنسان التي تحمي حق الفرد في «التمتع السلمي
95
بممتلكاته» تنطبق على كل من األشخاص الطبيعيين والقانونيين.
وبالرغم من أن المحكمة األوروبية رأت أن هذا الحق ال يعطى أي
93
اللجنة األمريكية الدولية لحقوق اإلنسان  ،تقري ار للحالة المدافعين عن حقوق
اإلنسان في األمريكتين  ،وثيقة:
 .آذار مارس  ,)2007توصية رقم OEA/Ser.L/V/II.124 Doc.5rev.1 (719
94
تنص المادة  17من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على ما يلي  )1(“ :لكل
شخص حق التملك بمفرده وكذلك باالشتراك مع آخرين ؛ ( )2ال يجوز حرمان احد ،
تعسفا من ممتلكاته».

تنص المادة األولى البروتوكول األول لالتفاقية األوروبية على ما يلي “ :لكل
شخص طبيعي أو اعتباري الحق في التمتع السلمي بممتلكاته .وال يجوز حرمان أي
شخص من ممتلكاته إال للمصلحة العامة وطبقا للشروط التي ينص عليها القانون
والمبادئ العامة للقانون الدولي .بيد أنه ال يجوز لألحكام السابقة أن تنتقص بأي شكل
من األشكال من حق أي دولة أن تنفذ هذه القوانين حسب ما تراه ضروريا للتحكم
في استخدام الممتلكات وفقا للمصلحة العامة أو لتأمين دفع الضرائب أو المساهمات
األخرى أو العقوبات”.
95

ضمان لحق اكتساب ممتلكات  ،فقد صرحت  ،أن حق الملكية يتضمن
96
حق الفرد في التصرف في الملكية .والحق في التصرف في الملكية
يشمل بطبيعة الحال الحق في تقديم التبرعات لمنظمات المجتمع المدني
ألغراض مشروعة.

سابعا .واجب الدولة في الحماية

من واجب الدول تعزيز احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية ،
وااللتزام االيجابي بحماية منظمات المجتمع المدني .وتؤدي الدولة هذا
الواجب بصورة غير مباشرة (أي االمتناع عن التدخل في حقوق اإلنسان
والحريات األساسية)  ،وأخرى ايجابية (أي ضمان احترام حقوق اإلنسان
والحريات األساسية) .واجب حماية الدولة ينطبق أيضا على بعض
المنظمات الحكومية الدولية  ،بما في ذلك  ،بطبيعة الحال  ،منظمة
األمم المتحدة.
وقد أوجب القانون الدولي على الدول االلتزام بضمان احترام الحقوق
المنصوص عليها في القانون الدولي (اإلعالن العالمي  ،والميثاق الدولي
للحقوق المدنية والسياسية  ،الخ):
•ميثاق األمم المتحدة  ،المادة  ... : 55إن األمم المتحدة
تعمل على :احترام ومراعاة حقوق اإلنسان والحريات األساسية
للجميع دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو
الدين .المادة  : 56يتعهد جميع األعضاء باتخاذ إجراءات
مشتركة ومنفصلة بالتعاون مع المنظمات لتحقيق هذه المقاصد
المنصوص عليها في المادة .55
•اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  ،الديباجة السادسة « :بينما
تعهدت الدول األعضاء  ،بالتعاون مع األمم المتحدة  ،بتحقيق
تعزيز االحترام الدولي والمراعاة لحقوق اإلنسان والحريات
األساسية»...
•الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية  ،المادة )1( : 2
تتعهد كل دولة طرف في هذا الميثاق الحالي باحترام وكفالة
الحقوق المعترف بها في هذا الميثاق لجميع األفراد الموجودين
في إقليمها والخاضعين لواليتها دون تمييز من أي نوع...
( ...)2تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من خطوات...
وتعتمد قوانين أو تدابير أخرى قد تكون ضرورية إلنفاذ الحقوق
المعترف بها في هذا الميثاق .وأكدت اللجنة التابعة للميثاق
الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على التزام
الدولة في التعليق العام رقم « : )2204( )7( 31تشترط
المادة  2أن تتخذ الدول األطراف في هذا الميثاق التدابير
التشريعية والقضائية واإلدارية والتعليمية وغيرها من التدابير
المناسبة للوفاء بالتزاماتها القانونية».
Clare Ovey and Robin White, The European Convention on
Human Rights, 3rd edition, Oxford University Press, © 2002.
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•الميثاق الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،
المادة  )1( : 2تلتزم كل دولة طرف في هذا الميثاق أن
تتخذ  ،بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون  ،والسيما على
الصعيدين االقتصادي والتقني ،وبأقصى ما تسمح به الموارد
المتاحة  ،ومن اجل التوصل بشكل تدريجي إلى التفعيل الكامل
للحقوق المعترف بها في هذا العهد بكل الوسائل المالئمة
وخصوصا اتخاذ التدابير التشريعية.
•إعالن األمم المتحدة في الحق في التنمية  ،المادة  : 6على
جميع الدول أن تتعاون مع أي جهة لدعم وتشجيع وتعزيز
االحترام الدولي والمراعاة لجميع حقوق اإلنسان والحريات
األساسية للجميع...
97

•إعالن فيبنا وبرنامج العمل :حقوق اإلنسان والحريات
األساسية هي حقوق طبيعية يكتسبها جميع البشر .إو�ن
حمايتها وتعزيزها هما المسئولية األولى للحكومات.
•إعالن األمم المتحدة لحقوق اإلنسان المادة  : 2كل دولة
تقع عليها مسئولية أساسية وواجب حماية وتعزيز وتوفير
جميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية  ،في جملة أمور
 ،مثل اتخاذ الخطوات الضرورية لتهيئة جميع األوضاع
الضرورية في الميادين االجتماعية واالقتصادية السياسية
وغيرها من الميادين  ،فضال عن إتاحة الضمانات القانونية
المطلوبة لتمكين جميع األشخاص الخاضعين لواليتها ،
بمفردهم وباالشتراك مع غيرهم  ،من التمتع بجميع هذه
الحقوق والحريات من الناحية العملية.
•إعالن فيلنيوس لمجتمع الديمقراطيات لسنة  : 2011التأكيد
المم ّكنة للمجتمع المدني هي مكون
على أن البيئة القانونية ُ
أساسي من مكونات الديمقراطية المستدامة و التشديد على
أهمية الدعم المستمر للمجتمع المدني و المنظمات غير
الحكومية و جهودهم لممارسة حرية التعبير و التنظم و التجمع
و تعزيزها...ندين القمع المتواصل لنشطاء المجتمع المدني في
بلدان كثيرة حول العالم و نعارض بشدة التدابير التسلطية ضد
المجتمع المدني و المنظمات غير الحكومية .ندعم بشدة تعزيز
حقوق كل األفراد ،بمن في ذلك أعضاء المجتمع المدني ،في
حرية التعبير و التجمع و التنظم.
في ضوء هذه المجموعة من القوانين الدولية  ،فان الدولة ليست ملزمة
فقط باالمتناع عن التدخل في حقوق اإلنسان والحريات األساسية ،
ولكن عليها أيضا واجب ايجابي في ضمان احترام حقوق اإلنسان

97
أعتمد من قبل مؤتمر األمم المتحدة العالمي لحقوق اإلنسان  ،حزيران  /يونيو
.1993
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98

والحريات األساسية  ،بما في ذلك حرية التجمع والتعبير وغيرها.
هذا الواجب يقتضي التزاما مصاحبا بضمان أن اإلطار التشريعي
يسمح للمجتمع المدني بالعمل بشكل مالئم ،وان اآلليات المؤسسية
الالزمة متوفرة لضمان الحقوق المعترف بها “لجميع األفراد ”.وسيساعد
اإلطار التشريعي المالئم على تهيئة البيئة المناسبة للمنظمة غير
99
الحكومية طيلة دورة حياتها .ويمكن أن تشمل اآلليات المؤسسية
الضرورية ،من بين األمور األخرى ،قوة شرطة لحماية األفراد من
االنتهاكات لحقوقهم من قبل الدولة أو الفاعلين من غير الدولة،
وسلطة قضائية مستقلة قادرة على توفير سبل العدالة.

98
ال يمكن أن تنتقص المطالبة بالحفاظ على السيادة من “واجب الدولة في
الحماية“ ”.إن الدولة التي تطالب بمراعاة السيادة تستحق االحترام فقط طالما تقوم هي
بحماية الحقوق األساسية لمواطنيها .وهي تستمد حقوقها من حقوقهم .وعندما تنتهك
تلك الحقوق  ،فيما يطلق عليه مايكل والتزر “افتراض انعدام التطابق بين الحكومة
والمحكومين  ،وبالتالي سقوط مزاعم الحكومة في السيادة الكاملة ”.أنظر .،
S. Hoffmann, The politics and ethics of military intervention,
Survival, 37:4, 1995-96, p.35. See also V. Popovski, Sovereignty as Duty to Protect Human Rights, www.un.org/Pubs/
chronicle/2004/Issue4/0404p16.html).
99

لمزيد من المعلومات عن عناصر بيئة قانونيه تمكينية  ،يرجى الرجوع لـ:
ICNL’s Checklist for NPO Laws (www.icnl.org) or to OSI’s
Guidelines for Law Affecting Civic Organizations.
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الخطوات المستقبلية :حماية فضاء المجتمع المدني و تطويره
منذ انطالق مشروع الدفاع عن المجتمع المدني سنة  ،2007اتخذ
مجموعات المجتمع المدني و المجموعة الدولية خطوات مهمة لمواجهة
حيرة نحو المزيد من البيئات المقيدة المشروحة في هذا التقرير.
الم ّ
النزعات ُ
و قد أدت هذه الجهود إلى التأكيد على أهمية حرية التجمع و التنظم في
الحوار الدولي ،بما يمنع المصادقة على قوانين مقيدة في عديد البلدان ،و
يشجع مختلف الحكومات على تبني أطر قانونية تقدمية.
و رغم تزايد ردود الفعل الدولية ،فإن المجتمع المدني ما زال يخسر عددا
المواقع و البلدان التي سبق له أن حقق فيها اختراقات مهمة .و مثلما
تفاقمت البيئات القانونية المقيدة في العالم إثر الثورات الملونة في بعض
بلدان االتحاد السفياتي السابق ،فإن الربيع العربي أفرز موجة جديدة
من التدابير المقيدة ضد االنتفاضات الشعبية و الحركات الجماهيرية و
الجمعيات المدنية .و تنضاف هذه القيود القانونية المتزايدة على المجتمع
المدني في مختلف دول العالم إلى أشكال القمع التقليدية مثل السجن و
التحرش و التغييب و اإلعدام.
و لدعم الرد الدولي على هذه التحديات ،توصي الحركة العالمية من أجل
الديمقراطية و المركز الدولي للقانون الذي ال يهدف للربح ما يلي:

اإلجراءات الموجهة إلى المجتمع الدولي عموما :

•دعوة الحكومات الديمقراطية والمنظمات الدولية  ،بما فيها
األمم المتحدة  ،والمؤسسات المالية الدولية  ،والمنظمات
اإلقليمية و المتعدد األطراف المعنية لتبني تقرير الدفاع
عن المجتمع المدني و المبادئ التي يدعو إليها  ،وتشجيع
الحكومات الوطنية على االلتزام بها.
•حث الديمقراطيات الراسخة والمنظمات الدولية على التأكيد
على التزاماتها بالحكم الديمقراطي  ،وسيادة القانون  ،واحترام
حقوق اإلنسان  ،ووضع سياسات متسقة مع مبادئ الدفاع عن
المجتمع المدني.

•حث الديمقراطيات الراسخة والمنظمات الدولية على التأكيد
على أن القيود المقترحة على حرية تكوين الجمعيات ستخضع
للفحص القانوني الصارم والوارد شرحه في المادة  22من
العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (انظر قسم تحت
الفحص) واإلعالن بحماس عن المتجاوزين  ،خاصة من قبل
الدول الموقعة على الميثاق.
• حث الحكومات الديمقراطية والمنظمات الدولية على ضمان
وزيادة المساعدة لمنظمات المجتمع المدني كجزء من جهودها

لحماية وتعزيز الفضاء العمومي للمواطنين لبدء واالنخراط في
نشاطات من أجل تعزيز وترسيخ التحوالت الديمقراطية.
•حث الحكومات الديمقراطية والمنظمات الدولية على تنمية مستوى
التزامها من خالل االعتماد على اآلليات القائمة التي لم ُيستفد منها
إلى حد اآلن على الوجه األكمل ،مثل فريق العمل على تمكين
المجتمع المدني و حمايته التابع لمجموعة الدول الديمقراطية  ،و
المقرر األممي الخاص المكلف بالحق في حرية التجمع السلمي
و التنظم ،و تنفيذ قرار منظمة الدول األمريكية حول «تعزيز الحق
في حرية التجمع و التنظم في األمريكيتين».
•تنظيم المناقشات وجلسات االستماع في البرلمانات والمؤتمرات
والجمعيات الوطنية من أجل زيادة وعي المشرعين بهذه
القضايا والمبادئ.
•رصد المدى الذي تطبق فيه مبادئ الدفاع عن المجتمع المدني
المشروحة في هذا التقرير في العالقات الثنائية والدولية.
•تشجيع المقررين الخاصين لألمم المتحدة ،السيما المقرر
الخاص المكلف بالحق في حرية التجمع السلمي و التنظم،
على إدراج مبادئ الدفاع عن المجتمع المدني ضمن تقاريرهم
وغيرها من وثائق األمم المتحدة.
•اإلقرار بالحقوق األساسية و تعزيزها و حمايتها ،و خاصة
الحقوق الخاصة بحرية التجمع و التنظم ،باستخدام
التكنولوجيات الحديثة.

اإلجراءات الموجهة لمنظمات المجتمع المدني :

•االستعالم حول مبادئ الدفاع عن المجتمع المدني ،و المدى
الذي بلغته عملية تعزيزها و حمايتها في كل بلد على حدة و
في العالم بصفة عامة.
•استخدام الدليل اإلرشادي الخاص بالدفاع عن المجتمع المدني
(متوفر على موقع .defendingcivilsociety.www
 )orgلتعميق الفهم باإلطار القانوني المنظم للعمل ،و
لتنمية القدرة على االنخراط في إصالح األطر الرجعية.
•تسهيل المناقشات الوطنية واإلقليمية لتكوين االهتمام
وحشد الدعم لما خلص إليه هذا التقرير وإلصالح
األطر القانونية التي تحكم منظمات المجتمع المدني.
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•تشجيع مبادئ الدفاع عن المجتمع المدني ضمن
االستراتيجيات الواسعة للمجتمع المدني  ،بما في ذلك
الجهود المبذولة على الصعيدين المحلي والوطني من
اجل تعزيز مشاركة المرأة والشباب في الشئون السياسية
واالجتماعية واالقتصادية ؛ إو�نشاء هيئات قضائية مستقلة
لفرض سيادة القانون ؛ وتقوية وسائل إعالم حرة ومستقلة.
•اإلصرار على إخضاع القيود المقترحة على حرية تكوين
الجمعيات للفحص القانوني الصارم والوارد شرحه في المادة
 22من الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية (انظر قسم
تحت الفحص) واإلعالن بحماس عن المتجاوزين  ،خاصة
من قبل الدول الموقعة على الميثاق  ،من خالل الدعاية
الواسعة النطاق والتقاضي في المحاكم الدولية المعنية.
• ترجمة هذا التقرير إلى مختلف اللغات المحلية لتعميق فهم منظمات
المجتمع المدني الشعبية و عامة الناس بالقضايا المطروحة .
•استكشاف طرق أكثر فعالية الستخدام التكنولوجيات الجديدة
والفضاء «االفتراضي» للقيام باألنشطة المتعلقة بالديمقراطية
وحقوق اإلنسان والعمل من أجل حشد الدعم لهذه األنشطة.
•تبادل التقارير التحليلية الخاصة بالتدابير القانونية المقيدة و تداعياتها
مع المقرر األممي الخاص المكلف بحق حرية التجمع و التنظم.
•جمع و دراسة المعلومات حول أفضل الوسائل
الكفيلة بتعزيز حرية التجمع و التنظم و حمايتها.
•مزيد توثيق التعاون مع المجموعة الدولية و أصحاب
المصلحة ،من قبيل المنظمات غير الحكومية الدولية ،و
النقابات و المشرعين ،من أجل إعداد رد استراتيجي دولي.
•استكشاف الطرق الكفيلة بحث المحامين على
المشاركة في جهود المناصرة ،السيما تحليل األطر
القانونية و تحرير القوانين و التفاوض مع المسؤولين
الحكوميين حول األحكام القانونية الفنية ذات العالقة.
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اإلجراءات الموجهة للمنظمات المساندة للديمقراطية :

•دعوة المؤسسات والمنظمات الداعمة للديمقراطية إلى تبني
هذا التقرير و مبادئ الدفاع عن المجتمع المدني الواردة فيه.

•تيسير المناقشات الوطنية واإلقليمية والدولية مع الشركاء و
الحكومات لوضع أفكار إلصالح األطر القانونية حماية عمل
المجتمع المدني في كل بلد.
•اإلصرار على أن تخضع القيود المقترحة على حرية تكوين
الجمعيات للفحص القانوني الصارم والوارد شرحه في المادة
 22من الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية (انظر
قسم تحت الفحص) واإلعالن بنشاط عن المتجاوزين،
خاصة من قبل الدول الموقعة على الميثاق  ،من خالل
الدعاية الواسعة النطاق والتقاضي في المحاكم الدولية
المعنية .
•توزيع نسخ من هذا التقرير على شركائها والمانحين في جميع
أنحاء العالم.
•إطالع كل منظمة نظيراتها على الممارسات المثلى الداعمة
لمنظمات المجتمع المدني التي تواجه بيئات تقييدية في بلدانها.

ملحق :قائمة المواثيق الدولية الرئيسية
العهد الإفريقي لدلميقراطية و الانتخاابت و احلكومة
http://www.africa-union.org/root/au/Documents/Treaties/text/Charter%20on%20Democracy.pdf
الإعالن العاملي حلقوق الإنسان
http://www.ohchr.org/english/about/publications/docs/fs2.htm
امليثاق ادلويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية
http://www.ohchr.org/english/law/ccpr.htm
الربوتوكول الاختياري ا ألول للميثاق ادلويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية
http://www.ohchr.org/english/law/ccpr.htm
امليثاق ادلويل للحقوق الاقتصادية والاجامتعية والثقافية
http://www2.ohchr.org/english/law/cescr.htm
االتفاقية ادلولية للقضاء عىل مجيع أ�شاكل المتيزي العنرصي
http://www.ohchr.org/english/law/cerd.htm
�إعالن فيلينيونس جملمتع ادلميقراطية ل�سنة 2011
http://www.ccd21.org/pdf/vilnius_declaration.pdf
اتفاقيه القضاء عىل مجيع أ�شاكل المتيزي ضد املر أ�ة
http://www.ohchr.org/english/law/cedaw.htm
اتفاقية حقوق الطفل
http://www.ohchr.org/english/law/crc.html
اتفاقية حقوق املعوقني
http://untreaty.un.org/English/notpubl/IV_15_english.pdf
�إعالن ا ألمم املتحدة حلقوق وم�سئوليات ا ألفراد وامجلاعات وهيئات اجملمتع لتعزيز وحامية حقوق الإنسان واحلرايت ا ألسا�سية املعرتف هبا عامليا
http://www2.ohchr.org/english/issues/defenders/declaration.htm
�إعالن ا ألمم املتحدة يف احلق يف التمنية
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/74.htm
�إعالن فيينا وبرانمج العمل
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.CONF.157.23.En
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امليثاق ا ألفريقي حلقوق الإنسان والشعوب
http://www.achpr.org/english/_info/charter_en.html
هد ا ألمريكيتني لدلميقراطية
http://www.oas.org/charter/docs/resolution1_en_p4.htm
االتفاقية ا ألمريكية حلقوق الإنسان
.http://www.iachr.org/Basicos/basic3.htm
الإعالن ا ألمرييك حلقوق وواجبات الإنسان
http://www.oas.org/juridico/English/ga-Res98/Eres1591.htm
امليثاق العريب حلقوق الإنسان
http://www1.umn.edu/humanrts/instree/arabcharter.html
االتفاقية ا ألوروبية محلاية حقوق الإنسان واحلرايت ا ألسا�سية
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Summaries/Html/005.htm
قرار جملس حقوق الإنسان اب ألمم املتحدة عدد  21/15حول حق حرية التجمع السلمي و التنظم ( أ�يلول/سبمترب )2010
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G10/164/82/PDF/G1016482.pdf?OpenElement
التوصية رمق  CM/Rec (2007)14للجنة وزراء جملس أ�ورواب لدلول ا ألعضاء بش�أن الوضع القانوين للمنظامت غري احلكومية يف أ�ورواب
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1194609&Site=CM&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFB
B55&BackColorLogged=FFAC75
وثيقة كوبهناجن الصادرة عن منظمة ا ألمن والتعاون يف أ�ورواب ()1990
http://www.osce.org/documents/odihr/1990/06/13992_en.pdf
املبادئ التوجهيية ملنظمة ا ألمن والتعاون يف أ�ورواب  /ومكتب املؤسسات ادلميقراطية وحقوق الإنسان مع الرتكزي عىل املنظامت غري احلكومية
http://www.legislationline.org/upload/lawreviews/46/a8/24ea8fac61f2ba6514e5d38af6b2.pdf
قرار امجلعية العامة ملنظمة ادلول ا ألمريكية حول “تعزيز احلق يف حرية التجمع و التنظم يف ا ألمريكيتني” (حزيران/يونيو )2011
جممتع ادلميقراطيات  2007التوافق الوزاري ابماكو “ :ادلميقراطية والتمنية واحلد من الفقر»
http://www.bamako2007.gov.ml/PRODUCTION%20DE%20LA%204%E8me%20CONFERENCE%20MINISTERIELLE%20CD/CONSENSUS%20DE%20BAMAKO/MasterBamakoDocument.pdf
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قدمت المؤسسات التالية الدعم السخي لمشروع الدفاع عن المجتمع المدني ،بما في ذلك المشاورات اإلقليمية،
وإصدار هذا التقرير الدفاععن المجتمع المدني  ،واألنشطة الترويجية:

أراء المؤلفين الواردة في هذا التقرير ال تعبر بالضرورة عن آراء المساهمين المذكورين أعاله أو الحكومات
التي قد يمثلونها.

تعرب الحركة العالمية من أجل الديمقراطية ولجنتها التسييرية أيضا عن تقديرهما العميق ألمانة الحركة في
الصن��دوق الوطن��ي للديمقراطية وللمركز الدولي للقانون الذي ال يهدف للربح لتعاونهما ودعمهما لمش��روع
الدفاع عن المجتمع المدني وإعداد هذا التقرير.
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