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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة التاسعة عشرة

   من جدول األعمال٣ و ٢البندان 
التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان         

  لعاموتقريرا املفوضية واألمني ا
 املدنيـة والـسياسية     ،تعزيز ومحاية مجيـع حقـوق اإلنـسان       

  واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية

موجز حلقة نقاش جملس حقوق اإلنسان بشأن تعزيز حقوق اإلنـسان               
ومحايتها يف سياق االحتجاجات السلمية أعدته مفوضية األمم املتحدة         

  حلقوق اإلنسان

  وجزم    
 الصادر عن حقوق اإلنسان، الذي قـرر        ١٧/٢١٠أُعد هذا املوجز وفقاً للمقرر        

اجمللس مبوجبه أن يعقد يف دورته الثامنة عشرة حلقة نقاش بشأن تعزيز حقوق اإلنـسان               
ومحايتها يف سياق االحتجاجات السلمية، مع التركيز بشكل خاص على سبل ووسـائل             

. لسياقات متشياً مع القانون الدويل حلقـوق اإلنـسان        حتسني محاية هذه احلقوق يف هذه ا      
 ١٣وانعقدت حلقة النقاش، اليت نظمتها مفوضية األمم املتحدة حلقـوق اإلنـسان، يف              

  .٢٠١١سبتمرب /أيلول
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  مقدمة  -أوالً   
ه الثامنة عشرة    خالل دورت  ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ١٣عقد جملس حقوق اإلنسان، يف        -١

، حلقة نقاش بشأن تعزيز حقـوق اإلنـسان ومحايتـها يف سـياق              ١٧/١٢٠وعمالً باملقرر   
االحتجاجات السلمية، مع التركيز بشكل خاص على سبل ووسائل حتسني محاية هذه احلقوق             

وعالوة على ذلك، طلب اجمللـس      . يف هذه السياقات متشياً مع القانون الدويل حلقوق اإلنسان        
اخلاصـة ذات الـصلة،     تنسق مع اإلجـراءات     وضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان أن       إىل مف 

والدول، وغريها من أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا املعنية، من              
  .وطُلب أيضاً إىل املفوضية أن تعد هذا املوجز". أجل ضمان مشاركتها يف حلقة النقاش

إعادة التأكيد على أمهية حق كـل فـرد يف          ) أ: (نقاش ما يلي  وكان هدف حلقة ال     -٢
توجيه االنتباه إىل   ) ب(أو طموحاته عن طريق االحتجاجات السلمية؛       /التعبري عن تظلماته و   

أن الدول تتحمـل املـسؤولية      مع مراعاة   التزامات الدول، يف سياق االحتجاجات السلمية،       
حتديد السبل والوسائل الكفيلـة بتحـسني       ) ج(تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها؛     عن  األوىل  

  ذلـك محاية حقوق اإلنسان يف سياق االحتجاجات السلمية متشياً مع القانون الدويل، مبا يف           
وضع توصيات بشأن طريقة حتسني تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتـها          ) د(أفضل املمارسات؛   

  . حقوق اإلنسانيف سياق االحتجاجات السلمية على مجيع األصعدة، مبا فيها جملس
ويسرت حلقة النقاش رئيسة جملس حقـوق اإلنـسان، الورا دوبـوي السـري                -٣
وألقـى  . هوا كانغ  - ، وافتتحتها نائبة املفوضة السامية حلقوق اإلنسان، كيونغ       )أوروغواي(

ماينا كياي،  : وكان احملاورون هم  . حممد نشيد، رئيس ملديف، كلمة رئيسية رفيعة املستوى       
املعين باحلق يف حرية التجمع السلمي وتكوين اجلمعيات؛ وسانتياغو كـانتون،      املقرر اخلاص   

األمني التنفيذي للجنة الدول األمريكية حلقوق اإلنسان؛ ومايكل هاملتون، أمني فريق اخلرباء            
مكتـب املؤسـسات    /املعين حبرية التجمع يف منظمة األمن والتعاون يف امليدان االقتـصادي          

نسان؛ واليك يت كهاو، نائبة رئيس جلنة حقوق اإلنسان يف ماليزيـا،  الدميقراطية وحقوق اإل 
  .سوهاكام؛ وهبي الدين حسن، املدير العام ملعهد دراسات حقوق اإلنسان يف القاهرة

بيان من نائبة املفوضة السامية حلقوق اإلنـسان، ورئـيس ملـديف،              - ثانياً  
  وإسهامات احملاورين

  قوق اإلنساننائبة املفوضة السامية حل  -ألف   
أشادت نائبة املفوضة السامية حلقوق اإلنسان، يف مالحظاهتا االفتتاحيـة، بـاجمللس          -٤

لوضعه قضية مهمة هي قضية تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف سياق االحتجاجات السلمية             
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والحظت أن احللقة انعقدت على خلفية حتول تارخيي لألحـداث          . على رأس جدول أعماله   
ر العشرة األخرية، اليت شهدت نساء ورجاالً من الشباب والشيوخ الـشجعان            خالل األشه 

يرتلون إىل الشوارع سلمياً يف عدد من بلدان الشرق األوسط ومشال أفريقيـا، ويف منـاطق                
غـري أن  . أخرى، تدفعهم رغبة عميقة يف زيادة احتـرام حقـوقهم اإلنـسانية األساسـية     

االت بالقمع الوحشي، مـن خـالل اإلعـدام         احتجاجاهتم السلمية ووجهت يف أكثر احل     
؛ واالحتجاز التعسفي؛ واالختفـاء القـسري؛   بإجراءات موجزة أو خارج القضاء أو تعسفاً   

وأبرزت نائبة . والتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة     
اكات حلقوق اإلنسان يف تقاريرهـا      املفوضة السامية أن املفوضة السامية شجبت هذه االنته       

وبياناهتا املتعلقة باحلاالت يف عدد من البلدان، مبا فيها البحرين، وبيالروس، وكوت ديفوار،             
ومجهورية إيران اإلسالمية، ومصر، وما كان ُيسمى آنذاك اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة،              

على أن الدول تتحمـل،     وشددت  . ومالوي، واجلمهورية العربية السورية، وتونس، واليمن     
عند حدوث احتجاجات سلمية، مسؤولية االستجابة بطريقة تعزز حقوق اإلنسان وحتميها،           

وينبغي للسلطات أال تنظر إىل االحتجاجات السلمية علـى   . ومنع انتهاكات حقوق اإلنسان   
أهنا هتديد، بل أن تدخل باألحرى يف حوار وطين صريح وشامل وذي مغزى لتلبية املطالـب           

  .ملشروعة للمحتجنيا
وذكّرت نائبة املفوضة السامية اجمللس بأنه تناول قضية تعزيـز حقـوق اإلنـسان                -٥

ومحايتها يف سياق االحتجاجات السلمية يف مناسبات متكررة من خالل حبثه حلاالت خاصة             
 بالبلدان، مبا فيها تلك املتعلقة ببيالروس، وكوت ديفوار، وما كان ُيسمى آنذاك اجلماهريية            

 بشأن  ١٥/٢١العربية الليبية، واجلمهورية العربية السورية، وكذلك من خالل اعتماد القرار           
  .احلق يف التجمع السلمي ويف تكوين اجلمعيات

جـه املتبعـة    والحظت نائبة املفوضة السامية أهنا على يقني من أن آراء الفريق وهنُ             -٦
أمهية حق كل فرد يف التعـبري عـن         ملعاجلة القضية ستقوي تصميم اجمللس على إعادة تأكيد         

أو طموحاته عن طريق االحتجاجات السلمية، وتسهم يف وضع استجابة مناسـبة         /تظلماته و 
  .من هذا اجمللس ومن اجملتمع الدويل ككل

  حممد نشيد  - باء  
أشار حممد نشيد، رئيس ملديف، إىل أنه ُدعي إىل حلقة النقاش كرئيس، ولكنـه                - ٧

 سلمي، شخص قضى الكثري من حياته بعد البلوغ رافعاً صـوته      يقف أمام اجمللس كمحتج   
ضد زعماء يضعون مصاحلهم اخلاصة فوق مصاحل شعبهم، زعماء يسعون إىل السلطة من             

وشدد على أن األحداث األخرية اليت عمت مشال أفريقيا والشرق األوسـط            . أجل السلطة 
ن يف مجيع أحناء العامل وقفة      متثل حلظة جيوسياسية حامسة، ساعة صحوة وقف فيها املسلمو        

وقدمت تلك  . رجل واحد للمطالبة باملساواة وحقوق اإلنسان والدميقراطية وسيادة القانون        
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          التطورات رّداً مناسباً ألولئك الذين يدعون، داخل اإلسالم وخارجـه، أن هـذا الـدين               
  .ال يتالءم مع الدميقراطية

 سـُيعترب نقطـة حتـول       ٢٠١١ إىل أن عام     ، عالوة على ذلك   ،وأشار السيد نشيد    -٨
استخدام اإلنترنت، ومواقع   : املعلوماتجمال  لالحتجاجات السلمية، مع حتقيق الدميقراطية يف       

وقـال  . التواصل االجتماعي، واهلواتف النقالة لفك قبضة الدولة اخلانقة على وسائط اإلعالم    
. ت بأن حيتشدوا وينشروا رسالتهم    لديهم تظلما ملن  إن تكنولوجيا االتصاالت احلديثة مسحت      

وعلى حنو حاسم، وفرت وسائط اإلعالم احلديثة أيضاً عدسة أمكن للعـامل اخلـارجي أن               
وأظهرت احتجاجات هذا العام    . يشاهد من خالهلا األحداث وهي تنجلي وأن يعلم احلقيقة        

يوم للـدول   ومل يبق ال  . أن قدرة احلكومات على التحكم يف املعلومات قد حتطمت إىل األبد          
  .من خيار قابل للبقاء سوى االستماع لتظلمات احملتجني وحماولة االستجابة هلا

وأعرب السيد نشيد عن أسفه لكون حكوميت ما كان ُيسمى آنـذاك اجلماهرييـة                -٩
فقـد  . العربية الليبية أوالً واجلمهورية العربية السورية حالياً اختارتا إنكار ذلك الواقع اجلديد          

وقـرأ  . زيادة االحتجاج الشعيب ليس باحلوار واإلصالح وإمنا بالتخويف والعنـف       استجابتا ل 
اجملتمع الدويل بقلق استنتاجات جلنة التحقيق بشأن ما كان يسمى آنذاك اجلماهريية العربيـة              
الليبية وجلنة تقصي احلقائق بشأن اجلمهورية العربية السورية بأن انتهاكات حقوق اإلنـسان             

ومبجرد أن ختتـار أي حكومـة أن   . البلدين قد تشكل جرائم ضد اإلنسانيةاملرتكبة يف كال    
  . بدالً من التوافق، فإهنا تفقد شرعيتها وحقها يف احلكم،حتكم حبد السالح

وأضاف السيد نشيد أن االحتجاجات السلمية جزء هام مـن عمليـة إصـالحية                -١٠
جات قبل مثانية أعوام ضـد      ده حيث انطلقت حركة احتجا    لوضرب املثل بب  . وانتقالية أوسع 

نظام حكم استبدادي، من أجل نظام حكم أفضل وأعدل ومن أجل املساواة والعدالة، فأشار              
وأوضح أن نتـائج تلـك    . إىل أن ملديف، مثل تونس ومصر وغريمها، تعيش مرحلة انتقالية         

د ما إذا    هي اليت حتد   - وليس إسقاط نظام ما على املدى القصري         -العملية على املدى البعيد     
  .كان هناك جناح يف حتقيق طموحات احملتجني

وبعد ذلك، حدد السيد نشيد بعض التحديات املشتركة بني البلدان اليت تعيش مرحلة               -١١
وقال إن أحد التحديات يتمثل يف إنشاء مؤسسات مستقلة وتقويتها،          . انتقالية، مبا فيها ملديف   

ويتصل حتّد  . غض النظر عمن يوجد يف السلطة     الدميقراطية وحقوق اإلنسان ب   للتأكد من ضمان    
ثاٍن بالعدالة االنتقالية واملصاحلة؛ فللمضي قدماً، جيب أن يوضع البحث عن احلقيقة والعدالة يف              

يف إعادة بناء النسيج االقتصادي للبلد، إذ       يتمثّل  حتّد ثالث   هناك  و. إطار عام للمصاحلة الوطنية   
  .دميقراطية إذا مل ُتلّب احتياجاهتم األساسيةال ميكن أن يتمتع الناس باحلريات ال

معرباً عن أمله يف أن تبعث حلقة النقاش رسالة واضحة إىل           حديثه  واختتم السيد نشيد      -١٢
احلكومات يف كل مكان بأن االحتجاج السلمي ينبغي أال ُيعترب هتديداً، بل فرصـة لالتـصال                

وإذا مل تعتمد احلكومات ذلك النـهج       . بالناس، وفهم شواغلهم، والعمل معاً لتحسني اجملتمع      
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بدالً من اإلصالح، فإن مـن الواضـح        رس  الّتمتبدالً من احلوار و   العدوان  املستنري، واختارت   
  . أهنا ستفشل، بل من األرجح أهنا ستسقطالذي تسوده العوملة،، يف هذا العامل باطراد

  ماينا كياي  -جيم   
 باحلق يف حرية التجمع السلمي ويف تكـوين         أشار ماينا كياي، املقرر اخلاص املعين       -١٣

 ذلـك   أو طموحاهتم للتغيري، مبا يف    /اجلمعيات، إىل أن حق اجلميع يف التعبري عن تظلماهتم و         
املدين والسياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقايف، عن طريق االحتجاجات السلمية         التغيري  

ل جتربته كمدافع عن حقوق اإلنسان      وغريها من السبل غري العنيفة، احتل مكانة حمورية خال        
وقال إن ذلك احلق يكمـن فعـالً يف         .  عاماً ٢٥يف كينيا وعلى الصعيد الدويل، اليت دامت        

صميم أي جمتمع دميقراطي ألنه هو السبيل الذي ميكن أن يتبعه املواطنون العـاديون للتـأثري              
ركة يف االحتجاجات السلمية    ومن املهم أن املشا   . سلمياً يف قضاياهم ولتنبيه حكوماهتم إليها     

ومن مث، جيـب    . ينبغي تأييده وهو أمر   بديل للعنف والقوة املسلحة كوسيلة للتعبري والتغيري،        
  .محاية االحتجاج السلمي محاية شديدة

وشدد السيد كياي على أن االحتجاج بشكل سلمي يستتبع التمتع باحلق يف حرية               -١٤
. ات، يف مجلة حقوق أخرى، وممارسة هذه احلقـوق  التجمع السلمي والتعبري وتكوين اجلمعي    

وأوضح أن هذه احلقوق مضمونة مبوجب القانون الدويل واإلقليمي حلقوق اإلنسان، وهـي             
ويف الواقع، تقع على عاتق الـدول       . تيسر التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     

ا يف ذلك االستعمال املفرط للقـوة       اإلحجام عن ارتكاب االنتهاكات، مب    ) أ: (ثالثة التزامات 
محاية األفراد  ) ب(ضد أفراد ميارسون حقهم يف التجمع السلمي والتعبري وتكوين اجلمعيات؛           

         الذين ميارسون هذه احلقوق من التجاوزات اليت ترتكبها اجلهات الفاعلة من غـري الـدول؛               
ث أي انتهاكات، وكفالـة متكـن       إحقاق هذه احلقوق باختاذ تدابري إجيابية ملنع حدو       ) ج(

وعندما حتدث االنتهاكات، تكـون الدولـة       . اجلميع من ممارسة هذه احلقوق حبرية وفعالية      
وأضاف أن  . ملزمة بإجراء حتقيق شامل يف هذه األفعال وتوفري سبل انتصاف فعال للضحايا           

شوب الرتاعات  عند ن هذين االلتزامني مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان يبقيان ساريني          
وجيب تطبيقهما على حنو مماثـل يف حـاالت         . ، إىل جانب القانون اإلنساين الدويل     املسلحة

  .االضطرابات والتوترات الداخلية اليت ال ترقى إىل مستوى الرتاع املسلح
والحظ السيد كياي أنه ميكن احلد من حق احلرية يف التجمع الـسلمي والتعـبري                 -١٥

 على أسس جد حمدودة وفقاً للقانون الدويل، وجيب أن تكون هذه     وتكوين اجلمعيات، ولكن  
عدم مراعاة هذه احلقوق خالل     جيوز  وباإلضافة إىل ذلك،    . القيود متناسبة مع اهلدف املنشود    

ومع ذلك، جيب على الدول أن تضمن جلميع األفراد يف مجيع الظـروف             . حاالت الطوارئ 
السلمية، من قبيل احلق يف احلياة واحلـق يف         حقوقاً أخرى ذات صلة يف سياق االحتجاجات        

وأضاف السيد  . عدم التعرض للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة           
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كياي أن استخدام املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني للقوة خالل االحتجاجات السلمية خيضع          
والقواعد . أ فيه معظم االنتهاكات والصعوبات    للقانون الدويل وأن ذلك هو اجملال الذي تنش       

القانونية غري امللزمة، أي مدونة قواعد السلوك للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني واملبـادئ             
األساسية املتعلقة باستخدام القوة واألسلحة النارية من جانب املـوظفني املكلفـني بإنفـاذ              

بإنفاذ القوانني عند القيام بعمل الشرطة خـالل        القوانني، هتدف إىل توجيه املوظفني املكلفني       
  . االحتجاجات السلمية

 زيادة استعمال اإلنترنـت وغريهـا مـن         ، عالوة على ذلك   ،والحظ السيد كياي    -١٦
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مبا فيها اهلواتف النقالة، كـأدوات ميكـن للمـواطنني أن              

غري أنه أعرب عن قلقـه ألن بعـض         .  وسلمية يستعملوها لتنظيم احتجاجات وجتمعات فعالة    
  .الدول حتاول، يف الوقت نفسه، اختاذ تدابري صارمة بشأن هذه األدوات لردع التجمع السلمي

والحظ السيد كياي أن االحتجاجات السلمية عرب العامل ما زالت تتعرض للقمـع               -١٧
يف القـانون   لبس فيهـا    اليت ال   الوحشي يف العديد من البلدان رغم تلك األحكام الواضحة          

وقال إن ذلك شيء متعمد، وإن العديد من الدول تفتقد اإلرادة السياسية الحتـرام              . الدويل
كرامة مواطنيها الذين يسعون سلمياً إىل إحقاق حقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة            

لتعـبري عـن   وأضاف أن على اجلميع أن يدافعوا عن حق احملـتجني يف ا    . والسياسية واملدنية 
  .روق للجميعمطالبهم سلمياً رغم أن هذه املطالب قد ال ت

وشجع السيد كياي اجمللس على مواصلة مداوالته بشأن هذه القضية امللحة، وقـدم               -١٨
على غرار املثـل اإلجيـايب      ) أ: ( اجمللس  ذلك التوصية التالية لينظر فيها اجملتمع الدويل، مبا يف       

من والتعاون يف أوروبا بشأن حرية التجمع الـسلمي، ينبغـي           للمبادئ التوجيهية ملنظمة األ   
تصميم أداة مماثلة لتوجيه الدول األعضاء يف األمم املتحدة يف التعامل مـع االحتجاجـات               
        السلمية، مبا فيها االحتجاجات العفوية، وذلك بالتشاور مع أصحاب املـصلحة املعنـيني؛             

قيام بعمل الشرطة خالل االحتجاجات بطريقة حتترم       ينبغي للدول األعضاء أن تكفل ال     ) ب(
لدول األعضاء اليت حتتاج إليهما؛     لوينبغي إتاحة بناء القدرات والدعم التقين       . حقوق اإلنسان 

ينبغي أن ُتحمَّل السلطات املكلفة بإنفاذ القوانني املسؤولية الشخصية والكاملـة عـن             ) ج(
 احلرية يف التجمع السلمي والتعبري وتكـوين        انتهاكات حقوق اإلنسان املتصلة مبمارسة حق     

وينبغي أن ُتكفل تلك املساءلة داخلياً، يف إطار املنظمـة الواحـدة، وكـذلك              . اجلمعيات
ينبغي ) د(خارجياً، بواسطة هيئة رقابة مستقلة ودميقراطية، وأيضاً بواسطة احملاكم القانونية؛           

 األفراد، مع أقل قدر ممكن من القيود؛        للدول األعضاء أن تيسر الوصول إىل اإلنترنت جلميع       
ح يف بلداهنا، بوسائل منـها الـسماح   تفنينبغي للدول األعضاء أن تدعم وجود جمتمع م   ) ه(

بالتعبري عن املعارضة وتوفري سبل من خالل انتخابات حرة ونزيهة لكي يستطيع املواطنـون              
  .تغيري حكومتهم إن أرادوا ذلك
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  سانتياغو كانتون  -دال   
ار سانتياغو كانتون، األمني التنفيذي للجنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، إىل  أش  -١٩

أن هذه اللجنة حددت أن عدم امتثال دول املنطقة اللتزام احترام احلق يف التجمع الـسلمي                
وحرية التعبري وضمانه أسفر عن أعمال عنف معممة أثرت أيضاً تأثرياً خطـرياً يف احلـق يف           

مة البدنية، وحرية األشخاص املشاركني يف االحتجاجـات العامـة وأمنـهم            احلياة، والسال 
واعتربت اللجنة أن من واجب الدول أن تسمح مبمارسة ذلك احلق منذ اللحظة             . الشخصي

. اليت تتلقى فيها السلطات اإلدارية إخطاراً بعزم أشخاص على تنظيم احتجاج عام وسـلمي             
ضي األشخاص الذي يرتكبون أعمال عنف ضد حياة        غري أن على الدول أيضاً أن حتقق وتقا       

ويف هذا الصدد، تتحمـل     . احملتجني أو سالمتهم، مبا فيها األعمال اليت يرتكبها أعوان الدولة         
املؤسسات املختصة للدولة واجب تصميم اخلطط التشغيلية واإلجراءات اليت تيسر ممارسـة            

  .احلق يف التجمع
ة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان ترى أنه ال ميكن         وأشار السيد كانتون إىل أن جلن       -٢٠

           أن يكون الغرض من تنظيم التجمع السلمي هو وضـع األسـاس حلظـر االجتمـاع أو                 
مثالً، اإلخطـار املـسبق لغـرض إخبـار      بل على العكس، توجد لوائح تقتضي،     . التظاهر

ارسة احلق دون إعاقة هامة لألنشطة      السلطات حىت تتمكن من اختاذ التدابري الالزمة لتيسري مم        
  .العادية لباقي اجملتمع

وشدد السيد كانتون على أنه ال ميكن احلد من االحتجاجات العامة إال ملنع أخطار                -٢١
جدية ووشيكة هتدد سالمة األشخاص املعنيني أو أشخاص آخرين وإال بعد حماولة منع اخلطر              

وملنع تدخل القـوات    . مثالً بتغيري وقته وتارخيه   املفترض بتغيري الظروف األصلية لالحتجاج،      
 - مما قد يسفر عن انتهاك حلقوق اإلنـسان        -احلكومية بطريقة غري مالئمة يف احتجاج عام        

يقع على الدولة واجب ضمان كون قوات الشرطة على علم بقواعد سلوكها وأهنا تلقـت               
الظروف هّيأ  ن الناس حبيث تُ   التدريب املهين الالزم للعمل يف حاالت تشمل جتمعات كثيفة م         

  .اليت تسمح بسري تلك األحداث وفقاً للوائح املعمول هبا ودون انتهاك حقوق إنسان أخرى
وقال إن جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان أبرزت أنه إذا أصبح من الضروري               -٢٢

ن حصراً  التدخل يف احتجاج ما بسبب حدوث العنف، فإن التحكم يف الوضع ينبغي أن يكو             
من اختصاص قوات الشرطة، املدربة كما ينبغي، وليس أبداً من اختصاص القوات املسلحة؛             
وإذا أصبح من الضروري اللجوء إىل الوسائل البدنية ملواجهة اضطرابات النظام العام، فـإن              

يلجـأوا إال إىل الوسـائل الـضرورية        األمنية احلكومية لن    األجهزة  أفراد القوات املسلحة و   
 ومتناسبة، ومع احترام احلـق يف احليـاة ويف املعاملـة            طرة على الوضع بطريقة عقالنية    للسي

وأضاف أن اللجنة أوردت، يف تقريرها عن حالة املدافعني عن حقوق اإلنسان يف             . اإلنسانية
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ها الدول لكفالة عدم استخدام     تضع، جمموعة من الضوابط اإلدارية اليت ينبغي أن         )١(األمريكتني
 تـدابري   طريـق  عـن املظاهرات العامة إال استثنائياً، يف احلاالت اليت تقتضي ذلك،          القوة يف   

  . للقوةاستخدامللتخطيط والوقاية والتحقيق يف احلاالت اليت قد يكون حدث فيها سوء 
وأوضح أن اللجنة تعترب أنه، عندما يصبح من الضروري فرض قيود علـى ذلـك                 -٢٣

ي للدولة أن جتري حتليالً دقيقاً للمصاحل اليت تنوي محايتها       الشكل من أشكال التعبري، فإنه ينبغ     
بواسطة القيد، مراعية يف ذلك املستوى العايل من احلماية اليت يستحقها احلـق يف التجمـع                
وحرية التعبري بوصفهما حقني يساعدان على حتقيق مشاركة املواطنني ومراقبة أعمال الدولة            

حق التجمع قد تؤثر يف بعض املناسبات يف احلياة العادية          ورغم أن ممارسة    . يف الشؤون العامة  
ملكان ما أو يف حقوق تستحق احلماية من الدولة، مثل حرية التنقل، فإن اللجنة ترى أن تلك                 
التغريات جزء من آليات جمتمع تعددي، حيث تتعايش مصاحل متنوعة ميكن أحياناً أن تكون              

كون قادرة على إجياد األماكن والقنوات الالزمة ، ولكن عليها أن ت البعضمتناقضة مع بعضها
مـن  وأخرياً، فإن اللجنة على وعي بزيادة استخدام القانون اجلنائي ضد           . للتعبري عن نفسها  

يشاركون يف االحتجاجات العامة وُيتهمون بالتسبب يف اضطراب النظـام العـام أو حـىت           
  .حقوقهم بطريقة سلميةارتكاب جرائم أخرى، يف حني أهنم يف الواقع يدافعون عن 

  مايكل هاملتون  -هاء   
أشار مايكل هاملتون، أمني فريق اخلرباء املعين حبرية التجمع التابع ملنظمـة األمـن                -٢٤

مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان، إىل أن زخم إنشاء فريق          /والتعاون يف أوروبا  
 يف االجتماع التنفيذي املعـين بالبعـد   اخلرباء املعين حبرية التجمع السلمي نشأ عن نقاش دار        

مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنـسان،      /اإلنساين ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا     
الذي الحظ الظروف املتدهورة للتمتع حبرية التجمع يف عدة دول مشاركة يف منظمة األمن              

بني الشواغل اليت تضع حريـة      وقال إن من    . والتعاون يف أوروبا أو فشالً كامالً يف محايتها       
التجمع على رأس جدول أعمال مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنـسان حـاالت             
مضايقة منظمي التجمعات، واالعتقال التعسفي للمـشاركني يف املظـاهرات، واسـتخدام            
 الشرطة املفرط للقوة لفض االحتجاجات السلمية والتأثري السليب للتدابري املعتمدة ملكافحـة           

وما زالت هذه الشواغل تزداد يف العديد من الـدول          . التشدد واإلرهاب على حرية التجمع    
وبدهاء أكرب، غالباً ما يكون اإلطار التشريعي       . املشاركة يف منظمة األمن والتعاون يف أوروبا      

. الذي ينص على تنظيم حرية التجمع هو الذي يتسبب يف محاية غري كافيـة هلـذا احلـق                 
العديد من البلدان متنح سلطات تقديريه واسعة للمسؤولني احملليني واملـوظفني           فالقوانني يف   

__________ 

وهـي  . ٦٨، الفقرة OEA/Ser.L/V/II.124, Doc. 5 rev.1جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، الوثيقة  )١(
 .www.cidh.oas.org/countryrep/Defenders/defenderstoc.htm: العنوان التايل على اإلنترنتمتاحة على 
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؛ أو تفرض أعبـاء     )مما ينتج عنه قيود تعسفية ومتييزية وغري متناسبة       (املكلفني بإنفاذ القوانني    
بريوقراطية وأحياناً مالية مرهقة على منظمي التجمعات؛ أو حتظر دون مربر التجمعـات يف              

؛ أو ختفق يف تـوفري      ) مثالً أثناء االنتخابات (حمددة أو يف أوقات معينة      ) مركزيةغالباً  (مواقع  
  .سبل انتصاف فعال ويف الوقت املناسب ألولئك الذين حياولون الطعن يف أي قيود مفروضة

 ١٠يتكون مـن    هو   و ٢٠٠٤وأفاد السيد هاملتون بأن فريق اخلرباء ُشكّل يف عام            -٢٥
متثيالً إقليمياً جلميع أحناء منطقة املنظمة، ويعينهم ألربعة أعـوام          أكادمييني وممارسني يوفرون    

وقال إن أحد األدوار األولية للفريـق  . رئيس مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان   
متثل يف مساعدة الدول املشاركة يف كفالة اتساق تشريعاهتا وممارساهتا مع التزاماهتا يف املنظمة              

 الطبعـة األوىل   ٢٠٠٧مـارس   / وهلذا الغرض، نشر املكتـب يف آذار       .ومعايري دولية أخرى  
للمبادئ التوجيهية املتعلقة حبرية التجمع السلمي، اليت أعدها فريق اخلرباء، بالتـشاور مـع              

، الـيت   )جلنة فينيسيا (املفوضية األوروبية للدميقراطية من خالل القانون التابعة جمللس أوروبا          
وأصـدر املكتـب    . ٢٠٠٨يونيه  /بادئ التوجيهية يف حزيران   دعمت الحقاً بشكل رمسي امل    

وتعتمـد املبـادئ   . )٢(، طبعة ثانية حمّدثة من املبادئ التوجيهية    ٢٠١٠وجلنة فينيسيا، يف عام     
 ال سيما السوابق القضائية للمحكمة األوروبية -التوجيهية على السوابق القضائية ذات الصلة 

وتتضمن املبادئ التوجيهية أيضاً أمثلة للممارسة      . لوطنيةحلقوق اإلنسان واحملاكم الدستورية ا    
  . حرية التجمعالتاجليدة حيث أظهرت الدول حلوالً قابلة للتطبيق ملعض

االفتـراض املؤيـد لعقـد      ) أ": (مبادئ إرشـادية  "وحتدد املبادئ التوجيهية سبعة       -٢٦
واجب الدولة  ) ب(ح؛  التجمعات، الذي ينبغي مبوجبه التمتع باحلق قدر اإلمكان، دون لوائ         

الشرعية، وضرورة قيام أية قيود مفروضة علـى        ) ج(اإلجيايب يف محاية التجمعات السلمية؛      
          ؛ )الذي ينبغي أن يكون هو نفسه مطابقاً ملعايري حقـوق اإلنـسان           (أسس رمسية يف القانون     

ـ  أية قيود مفروضة أقل القيـود ال ضمان أن تكون التناسب واحلاجة إىل  ) د( دخالً الزمـة ت
عدم التمييز، والتشديد على ضرورة متتع مجيع األفـراد       ) ه(لتحقيق اهلدف الشرعي املنشود؛     

حسن اإلدارة، مبا فيها إمكانية الوصول إىل       ) و(واجلماعات حبرية التجمع على قدم املساواة؛       
الوفـاء  مساءلة السلطات إذا أخفقـت يف       /مسؤولية) ز(السلطة التنظيمية وشفافية العملية؛     

  . بالتزاماهتا القانونية
وقد استحثت املبادئ التوجيهية مبادرات اإلصالحات التشريعية يف عدة بلدان متـر              -٢٧

وهي، يف الواقع، قانون    . يف الدميقراطيات األكثر رسوخاً   استقطاب  مبرحلة انتقالية، وهلا قوة     
مبا يف  (ة بتنظيم حرية التجمع     نقطة مرجعية للسلطات احمللية املكلف    ) أ: (غري ملزم يوفر ما يلي    

للمحـاكم؛  أداة مساعدة تفسريية    ) ب(؛  )ذلك واضعو التشريعات ووكاالت إنفاذ القوانني     
__________ 

املبـادئ  مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان وجلنة فينيـسيا،         /منظمة األمن والتعاون يف أوروبا     )٢(
:  العنـوان التـايل    علـى متاح  ). ٢٠١٠وارسو،  . (، الطبعة الثانية  التوجيهية بشأن حرية التجمع السلمي    

www.osce.org/node/73405?download=false. 
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يسعون إىل الطعن يف املمارسات التقييدية ومساءلة السلطات البلدية؛       ملن  منهاجاً للدعوة   ) ج(
وقدمت املبـادئ   . ةأساساً جملموعة من أنشطة االستعراض والرصد والتدريب ذات الصل        ) د(

  .التوجيهية مساعدة مفيدة للمشرعني واستشهد هبا كل من احملامني والقضاة يف قضايا قانونية
فريق اخلرباء  ذهب  وفيما يتعلق باحلاجة إىل وجود قانون حمدد لتنظيم حرية التجمع،             -٢٨
كن أن تضفيها   أن أكرب فائدة هلذه التشريعات هي الدقة والوضوح وإمكانية التنبؤ اليت مي           إىل  

 التجمعات اليت ختضع اللتزامات قانونيـة معينـة    هوية   حتديد   -على العملية التنظيمية ككل     
ويف ظل . ، وإظهار األسباب املشروعة للتقييد، وحتديد العملية واإلطار الزمين بشكل عام    بدقة

ن ذلك، جيب أن يكون الغرض من أي تشريع حمدد تيسري التمتع باحلق يف التجمع وجيـب أ                
            جتتنب الدول إنشاء جهاز تنظيمي بريوقراطي إىل أقصى حـد يـسعى إىل فـرض قـوانني        

  . ميع املسائل ومن مث ميكن أن ينتهك احلقوق األساسيةفيما يتعلق جب
الرغبـة يف وجـود إجـراء       ) أ: (وشدد فريق اخلرباء على أمور، من مجلتها ما يلي          -٢٩

حلاجة إىل وضع حكم لعقد التجمعات العفوية، عندما        ا) ب(؛  )بدالً من ترخيص  (لإلخطار  
أمهية أن ختطـر الـسلطات      ) ج(يكون من غري العملي االمتثال لشروط اإلخطار املطلوبة؛         

منظمي التجمعات يف الوقت املناسب بأسباب فرض أية قيود، وإمكانية اختاذ إجراء طعـن              
 بالنسبة حلرية تدفق    اًثانويأمراً  مع  احلاجة إىل مقاومة احلجج اليت جتعل حرية التج       ) د(معجل؛  

احلاجة إىل بناء القدرات مع املنظمات غري احلكومية واملدافعني عن حقوق           ) ه(حركة املرور؛   
  .اإلنسان العاملني يف امليدان لرصد التجمعات وعمل الشرطة اخلاص هبا على حنو منتظم

ات التاليـة لينظـر فيهـا       ه اخلطي املعمم، التوصي   ـواقترح السيد هاملتون، يف بيان      -٣٠
      اختاذ اخلطوات الالزمة إلنشاء وتعزيز شبكة من الشركاء الدوليني واإلقليمـيني           ) أ: (اجمللس

مبا يف ذلك أفريقيا، واألمريكتان، ورابطة أمم جنوب شرق آسيا، ومنظمة األمن والتعاون يف (
مارسات فيما يتصل حبريـة     ، واالجتماع دورياً ملناقشة التحديات، وتقاسم أفضل امل       )أوروبا

تنسيق االحتفاظ بقاعـدة بيانـات      ) ب(التجمع السلمي، وزيادة تعزيز محاية هذه احلرية؛        
لقضايا حرية التجمع اليت تنشأ يف سياق االستعراض الدوري الشامل وغريه من آليات رصد              

ية، واجلهات  دعم وتيسري الدورات التدريبية اإلقليمية للمنظمات غري احلكوم       ) ج(املعاهدات؛  
الفاعلة يف اجملتمع املدين، واملدافعني عن حقوق اإلنسان، وكذلك السلطات البلديـة احملليـة              
واملوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، بشأن إطار حقوق اإلنسان الذي ينظم حريـة التجمـع              

يكون يف احلاالت اليت ) وأثرها(دعم دراسة الستخدام آليات املساءلة ) د(ورصد التجمعات؛  
فيها استخدام القوة ضد املتظاهرين إما يشكل جرمية ضد اإلنسانية أو يؤدي إىل املوت أو إىل                

بدالً من استخدام   (نظراً للتشديد على اإلدارة التفاوضية لالحتجاجات       ) ه(إصابات خطرة؛   
 إىل  ، على اخلصوص  ،بالنظر(، التشاور بشأن دليل للتفاوض على االحتجاج وصياغته         )القوة
رق السلطة القائمة يف غالب األحيان وأمهية عدم التخلي عن جوانـب محايـة حقـوق                فوا

  ).اإلنسان األساسية
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  اليك يت كهاو  - واو  
قدمت اليك يت كهاو، نائبة رئيس جلنة حقوق اإلنسان يف ماليزيـا، سـوهاكام،                -٣١

ف من أجـل    معلومات بشأن عمل اللجنة قبل وخالل وبعد التجمع العام الذي نظمه االئتال           
يف ") نظيف"، الذي يعين    "بريسيه"املعروف أيضاً مبختصره املاليزي     (انتخابات نظيفة ونزيهة    

  .، للدعوة إىل إجراء انتخابات نظيفة ونزيهة يف البلد٢٠١١يوليه / متوز٩كواال لومبور، يف 
، عقب خمتلف البيانات اليت أدلـت هبـا احلكومـة     ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٨ففي    -٣٢

طة لإلعالن عن عدم السماح بالتجمع، ظاهرياً للحفاظ على السلم واألمـن ومنـع              والشر
الفوضى يف حركة املرور، أصدرت سوهاكام بياناً صحفياً حتثّ فيه السلطات على السماح             

 ٢٩ويف  . بالتجمع السلمي املقرر وتذكّر املنظمني مبمارسة حقوقهم بطريقة سلمية ومسؤولة         
كام رسالة رمسية إىل املفتش العام للشرطة تطلب إليه أن يسمح           يونيه، أرسلت سوها  /حزيران

يوليه، طلب ممثلون من ائتالف بريسيه إىل       / متوز ٤ويف  . بسري التجمع العام حسبما هو مقرر     
شريطة أن يتم   سوهاكام أن تتدخل كوسيط بني الشرطة وبريسيه، وهو طلب قبلته سوهاكام            

يوليه، طلب رئيس بريسيه إىل سوهاكام أن تتدخل        / متوز ٧ويف  . رئيس برسيه تأكيده من قبل    
كوسيط، وعندئذ حتدث رئيس سوهاكام إىل املفتش العام للشرطة، عارضاً مساعدة اللجنـة             

 ما زال أمـراً  غري أن املفتش العام للشرطة رأى أن إشراك سوهاكام   . يف التوسط بني الطرفني   
ى بياناً صحفياً حتث فيه الطرفني      وعشية التجمع، أصدرت سوهاكام مرة أخر     . سابقاً ألوانه 

وأخربت أيضاً اجلمهـور بأهنـا      . على إجراء مناقشات إضافية حسبما اقترحه ملك ماليزيا       
  .سترصد التجمع العام، إذا ما ُعقد

. يوليه، ُعقد جتمع بريسيه يف عدة أجزاء من مركز مدينة كواال لومبور           / متوز ٩ويف    -٣٣
.  شخصا١ً ٦٦٧فادت التقارير بأن الشرطة اعتقلت       من ذلك اليوم، أ    ٠٠/١٧وعلى الساعة   

 موظفاً يتنقلون ضمن    ٣٢وراقب فريق الرصد التابع لسوهاكام، املؤلف من مفوضني اثنني و         
وحضر بعض أعضاء الفريق يف مراكز االحتجاز       . جمموعات صغرية، التجمع يف أماكن خمتلفة     

وبقوا حىت ساعة متأخرة من     .  احُتجزوا خالل التجمع   نوأجروا مقابالت مع األشخاص الذي    
وُسّجلت مالحظات فريق الرصد مجيعها يف شكل       . تلك الليلة ملعاينة إطالق سراح احملتجزين     

، ٢٠١١يوليه  / متوز ١٢ويف  . صور وفيديوهات، وكذلك يف شكل مذكرات خطية وتقارير       
خدام تلقت سوهاكام أول مذكرة من احلزب السياسي بيمودا باس بشأن مجلة أمور منها است             

وعند تسليم املذكرة، وردت كذلك شـكاوى أفـراد         . الشرطة املفرط للقوة خالل التجمع    
يوليه، تلقت سوهاكام مذكرة مشتركة     / متوز ١٤ويف  . يدعون انتهاكات حلقوقهم اإلنسانية   

من بريسيه ومنظمة حقوق اإلنسان سوارا راكيات ماليزيا بشأن أمور من مجلتها اسـتخدام              
ومـرة  . ة وإطالق الغاز املسيل للدموع داخل جممع أحد املستـشفيات         الشرطة املفرط للقو  

وأعلنت . انتهاكات حلقوق اإلنسان  حدوث  أخرى، تلقت سوهاكام شكاوى أفراد يدعون       
سوهاكام، يف اليوم نفسه، باالستناد إىل املذكرة وإىل عدد من الشكاوى املقدمة، قرار إجراء              
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يوليه، قدم حزب بيمودا باس مذكرة حيث / متوز١٦يف و. حتقيق عام يف االدعاءات اليت تلقتها
الشرطة احترام حرية الشعب يف التعبري والتجمع وفقاً ملا ينص          تناشد  فيها سوهاكام على أن     
، أعلنت سوهاكام عن أعضاء فريقهـا       ٢٠١١يوليه  / متوز ٢٢ويف  . عليه الدستور االحتادي  

إىل تقدمي البيانات واألدلـة املتعلقـة       ودعت أيضاً اجلمهور    . واختصاصاته يف التحقيق العام   
  .باالنتهاكات املزعومة حلقوق اإلنسان قبل التجمع وخالله

وأبرزت السيدة كهاو أن سوهاكام أجرت، يف وقت العرض، ثالثة حتقيقات عامة              -٣٤
 ٢٠٠١يف األعـوام    : يف ادعاءات استخدام السلطات املفرط للقوة خالل التجمعات العامة        

بانـدار   (٢٠٠٨، و )مركز كواال لومبور للمـؤمترات     (٢٠٠٦، و )ئيسيطريق كيساس الر  (
وميكن تلخيص عدد من التوصيات اهلامة اليت اسُتخلصت من التحقيقات          ). ماهكوتا تشرياس 

ينبغـي إخطـار الـشرطة خطيـاً     ) أ: (العامة للجنة فيما يتعلق بالتجمع السلمي يف ما يلي  
ي لكل من الشرطة واجملتمع املدين التعاون لوضع        ينبغ) ب(بالتجمعات أو املسريات املقترحة؛     

لضمان أدىن حد من    ) ج(التفاصيل املتعلقة بإطار زمين مناسب لإلخطار وحمتويات اإلخطار؛         
اإلعاقة حلركة املرور، ومن اإلزعاج لعامة اجلمهور، ومن الضرر للملكيـة، وملنـع إصـابة               

التجمع وضباط الشرطة املعنـيني     األشخاص، ينبغي أن تلي اإلخطار اجتماعات بني منظمي         
ينبغي أن ُيسمح ألي شخص ميكن أن تتأثر        ) د(لتأكيد الترتيبات العملية للتجمع أو املسرية؛       

حقوقه بالتجمع أو بأي ترتيب ذي صلة بالتجمع أن يقدم طلباً طارئاً إىل احملكمة لتتـدخل؛                
  . مبكافحة الشغبالترتيبات الالزمة فيما يتعلقاختاذ ينبغي للمنظمني أيضاً ) ه(

  هبي الدين حسن  -زاي   
أشار هبي الدين حسن، املدير العام ملعهد دراسات حقوق اإلنسان يف القـاهرة، إىل                -٣٥

أن عرضه سُيخصص ملاليني املواطنني داخل املنطقة العربية وخارجها الذين ضحوا وما زالوا             
 من أجل املطالبة حبياة يضحون حبياهتم وسالمتهم يف احتجاجات سلمية وأعمال عصيان مدين

ا السيد حسن الشجاعة واالتساق اللذين أظهرهتما املفوضة الـسامية يف تعزيـز             وحّي. كرمية
حدثت يف مجيع   املطالبة بالدميقراطية واليت    حقوق اإلنسان ومحايتها فيما يتعلق باالحتجاجات       

  . أحناء العامل العريب خالل األشهر العشرة السابقة، وما زالت مستمرة
وأكد السيد حسن أن االحتجاجات السلمية احلالية اليت اجتاحت املنطقة العربيـة              -٣٦

ساعدت على إيقاع اهلزمية بالقاعدة وفلسفتها القائمة على العنف السياسي أكثر من اغتيـال       
من قبل  ليت أُنفقت على أنشطة مكافحة اإلرهاب       األموال واملوارد الطائلة ا   أسامة بن الدن أو     

  . كوماتخمتلف احل
وأشار السيد حسن، عالوة على ذلك، إىل أن غياب حوار جدي وبناء وشامل مع                -٣٧

اجلماعات اليت تنظم االحتجاجات والـرفض املنـهجي لالسـتجابة ملطالبـهم الـسياسية          
، إىل األزمـات    ٢٠١٠ديسمرب  /واالقتصادية واالجتماعية املشروعة أدى، منذ كانون األول      
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وأعلـن أن  . نسان احلالية اليت تنتشر يف مجيع أحناء املنطقة العربيةالسياسية وأزمات حقوق اإل 
مجيع احلكومات العربية تقريباً جلأت إىل العنف، مبا يف ذلك اسـتخدام الـذخرية احليـة،                
وحاالت القتل خارج نطاق القانون، واالعتقاالت اجلماعية، والتعذيب وسـوء املعاملـة،            

وأُصدرت قوانني حتاول إعطـاء     . هذه االحتجاجات واستخدام االختفاء القسري للرد على      
السلطات غطاء قانونياً الستخدام أساليب التخويف والقمع، مبا يف ذلك استخدام حـاالت             

واسُتخدمت مصادر وسائل اإلعالم احلكومية، وهي يف غالب        . الطوارئ بطرق غري مشروعة   
مة املفروضة على حرية وسـائط      األحيان املصدر اإلخباري املنتظم الوحيد نظراً للقيود الصار       

اإلعالم، للتحريض على العنف والكراهية وتشويه مسعة املصلحني واحلركات االحتجاجيـة           
  .واجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين وأهدافهم

والحظ السيد حسن أن املسؤولية األولية لضمان احترام حقوق اإلنسان يف سـياق               -٣٨
ولكنـه  . هذه االحتجاجات حتدث فيه   لبلد الذي   االحتجاجات تقع بوضوح على حكومة ا     

رأى أن من الضروري، يف اجملال الدويل، التحذير من عدم إمكانية االعتماد على الـسياسة               
إطـار  يف وضـع    وهلذا الغرض، ينبغي للمجتمع الدويل أن يبدأ        . لتوفري محاية سريعة ودائمة   

يقة توفري محاية حقوق اإلنسان     مشويل إلرشاد احلكومات واجلهات الفاعلة الدولية بشأن طر       
  .وتعزيزها يف الرد على االحتجاجات

ودعا السيد حسن اجمللس إىل وضع إعالن تعتمده اجلمعية العامة بـشأن املبـادئ                -٣٩
. التوجيهية واملبادئ من أجل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف سياق االحتجاجات السلمية           

بادئ التوجيهية واملبادئ اليت نشأت من الدروس املستفادة وأشار إىل قائمة األمثلة التالية من امل
جيب أن تضمن الدول احلق يف      ) أ: (داخل املنطقة العربية، كما وردت يف بيانه اخلطي املعمم        

احلياة واحلق يف عدم التعرض للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة                
احلكوميني ورئيس الدولة يف بلـد      للمسؤولني  ينبغي  ) ب(ظروف؛  جلميع األفراد ويف مجيع ال    

، ودون تأخري ال مربر له، عن       وعلى املأل احتجاجات واسعة النطاق أن يعربوا بوضوح       يشهد  
نية احلكومة يف ضمان احترام احلقوق األساسية للمحتجني وأن أي قوات حكومية ترتكـب          

من دون وجه حـق ميكـن أن ُتحمَّـل          أعمال عنف أو تسبب ضرراً للمحتجني السلميني        
حظر استخدام املواطنني   ينبغي، كما ينّص على ذلك القانون الدويل،        ) ج(مسؤولية جنائية؛   

واملرتزقة األجانب للرد على املظاهرات واالحتجاجات العامة، وكذلك استخدام القوات غري           
 النظامية للـرد علـى      ينبغي حظر استخدام القوات املسلحة وامليليشيات غري      ) د(النظامية؛  

ينبغي أال تكون قوات مكافحة الشغب والشرطة اليت ترد على ) ه(املظاهرات العامة السلمية؛ 
ينبغي ) و(االحتجاجات ممثلة جلماعة إثنية أو عرقية أو دينية أو سياسية بعينها داخل بلد ما؛               

ريها من أشكال   االحتجاجات واالعتصامات واملظاهرات ذات الطابع السلمي، وغ      عدم جترمي   
من قـوات   جزء  ينبغي تدريب   ) ز(التعبئة االجتماعية املصاحبة لألنشطة السياسية السلمية؛       

األمن يف أي بلد حتديداً على طريقة الرد على االحتجاجات والقيام حبفظ النظـام بطريقـة                
نيـة  ينبغي أال تقوم قوات األمـن املد      ) ح(سلمية مطابقة للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان؛       
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باحتجاز أي من املشاركني يف األنشطة املصاحبة لالحتجاجات السلمية وغريها من أشكال            
لفترة الزمنية الالزمـة  وذلك خالل ااملظاهرات العامة إال ألغراض السالمة الشخصية والعامة      

ويف مجيع احلاالت اليت ُيحتجز فيها   .  ساعة ٢٤، وملدة ال تتجاوز      ال غري  لضمان هذه السالمة  
، ينبغي أن ُيسمح هلم بالوصول إىل       بسبب جرائم شاركون يف االحتجاجات أو املظاهرات      امل

حمام مؤهل وأن ُتمنح هلم ضمانات كاملة مبراعاة األصول القانونية أمام ممثل للسلطة القضائية              
ينبغي أن ُتعرَّف بوضوح ومن دون لبس مصطلحات السالمة العامة، والنظـام            ) ط(املدنية؛  

حة العامة يف إطار قوانني أي بلد وينبغي أن تكون مطابقة للمعايري الدولية حلقوق            العام، والص 
يف احلاالت اليت تستخدم فيها قوات األمن احلكومية معدات مكافحة الشغب           ) ي(اإلنسان؛  

والعتاد العسكري استخداماً منهجياً الرتكاب انتهاكات حلقوق اإلنـسان ضـد األفـراد             
واالحتجاجات الشعبية، ينبغي أن تكف الدول والشركات اخلاصة        املشاركني يف املظاهرات    

 بتلـك   احلكومة اليت ترتكب االنتـهاكات    تزويد  األخرى اليت توفر هذه املعدات فوراً عن        
ينبغي أن تكـون املعونـة      ) ك(، وينبغي تعليق أي التزامات تعاقدية لذلك الغرض؛         املعدات

ني الدول مشروطتني حتديداً باالحترام الكامل حلرية        األطراف ب  ان واملتعددت اواملساعدة الثنائيت 
التجمع وتكوين اجلمعيات، وينبغي وضع ضمانات قوية لكفالة عدم استخدام احلكومـات            
املستفيدة هلذه املعونة بأي حال من األحوال لتكملة قدرهتا على تنفيذ قمع هذه احلقوق على               

ينبغي حظر  ) ل(الواسعة النطاق؛   االحتجاجات السلمية   عند حدوث   نطاق واسع، ال سيما     
مبـا فيهـا   اللجوء، على حنو واسع النطاق، إىل تعطيل النظم األساسية للتواصل والتجـارة،   

. اإلنترنت، وخدمات اهلاتف النقال واألرضي، والقنوات الساتلية، وغري ذلك من الوسـائط           
كات املتورطـة يف هـذه      وينبغي أن ُتوضح يف النظم اجلنائية الوطنية املسؤولية اجلنائية للشر         

ينبغي مكافحة مجيع حاالت التحريض على العنـف والكراهيـة وكـره            ) م(املمارسات؛  
وينبغي حظر حاالت التحريض على العنـف يف        . األجانب والتمييز يف إطار وسائط اإلعالم     

  .يرها الدولةدمصادر وسائط اإلعالم اليت ت

  موجز املناقشة  -ثالثاً   
 ١٧/١٢٠املقرر   )٣(ملفوضية وسويسرا واملشتركني يف رعاية    شكرت معظم الوفود ا     -٤٠

 رئيس ملـديف ونائبـة      ، عالوة على ذلك   ،وشكرت الوفود . على عقد حلقة النقاش هذه    
وشددت عدة وفود على حسن توقيت حلقـة        . املفوضة السامية واحملاضرين على عروضهم    

  .بية، ولكن أيضاً يف باقي العاملالنقاش، مشرية إىل األحداث األخرية واجلارية يف املنطقة العر
__________ 

يرلندا وآيسلندا وإيطاليا والربتغال وبلجيكا وبلغاريا والبوسنة      آاألردن وإسبانيا وأستراليا وإستونيا وإسرائيل و      )٣(
 ليشيت واجلبل األسود واجلمهورية التشيكية ومجهورية كوريا وجورجيا         -واهلرسك وبولندا وتركيا وتيمور     

ل وفرنسا وفلسطني وفنلندا وكرواتيـا وكنـدا        والدامنرك وسلوفاكيا وسلوفينيا والسويد وصربيا والصوما     
يرلنـدا  آوكوستاريكا وكينيا والتفيا وليتوانيا وليختنشتاين وملديف واململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى و           

 .الشمالية والنرويج والنمسا وهنغاريا وهولندا والواليات املتحدة األمريكية واليابان واليونان
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  القضايا اليت أثارها أصحاب املصلحة  -ألف   
شددت عدة وفود على بعد قضية االحتجاجات السلمية الشامل لعدة قطاعـات،              -٤١

واملرتبط ارتباطاً وثيقاً مبمارسة احلق يف حرية التجمع السلمي، وحرية التعبري، وحرية تكوين             
وُربطـت  . لوجدان والدين، واحلق يف املشاركة يف شؤون الدولة       ا/اجلمعيات، وحرية التفكري  

االحتجاجات السلمية عالوة على ذلك بتعزيز احلوكمة الرشيدة وسيادة القانون، وحتـسني            
حياة أفضل، مـن    إىل  إىل نفس الشيء، أي     ذلك أن الناس يطمحون يف الواقع       . الدميقراطية

تساوية والثابتة، وظروف أفـضل لتنميتـهم       خالل االعتراف بكرامتهم املتأصلة وحقوقهم امل     
  .االجتماعية واملادية

وُشّدد كذلك على أن قضية االحتجاجات الـسلمية ال تنحـصر يف املظـاهرات                -٤٢
. الـسلطة اليت متسك بزمام   السياسية الكربى اليت تعرب عن السخط األساسي على احلكومة          

 همفقر الناس الذين ُيطردون من أراضي     فعلى الصعيد احمللي، ال حتظى االحتجاجات السلمية أل       
ويعانون من املشاريع اإلمنائية الكبرية اليت تضر بصحتهم أو الذين يشجبون فساد املـسؤولني            

  .بنفس االهتمام
وأشارت عدة وفود أيضاً إىل أن االحتجاجات السلمية فرصـة سـاحنة لتـدخل                -٤٣

الدميقراطية والسلم واألمـن،    احلكومات يف حوار وطين مفتوح وبناء من أجل احلفاظ على           
لشواغل واملطـامح املـشروعة للـشعوب       اإلنصات إىل ا  مربزة مسؤولية الدول األعضاء يف      

وأُشري إىل  . ويف هذا الصدد، كان هناك اعتراف واسع بأمهية حتسني احلوار         . ومعاجلتها جبدية 
التمييـز  أن االحتجاجات السلمية فرصة للتصدي لألسباب اجلذرية مثل عـدم املـساواة و            

ويف هذا السياق، أُشري . والفساد والعوائق اليت حتول دون املشاركة الفعلية يف النقاش السياسي
  .إىل أمهية تعزيز ثقافة الالعنف والسلم

غري أن أحد الوفود الحظ أنه ينبغي أال يكون من املـسلمات أن االحتجاجـات                 -٤٤
جني ينقادون أحيانـاً ألهـداف      ألن احملت ) صوت الشعب (تعكس دائماً رأي اجملتمع ككل      

  .سياسية شخصية
وشددت أغلبية الوفود على املسؤولية األولية للدول يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان              -٤٥

واحلريات األساسية لألفراد، مبا يف ذلك النساء والشباب، الذين يـشاركون يف جتمعـات              
هـو مـن    ت السلمية   وأشارت إىل أن ضمان حقوق اإلنسان يف سياق االحتجاجا        . سلمية

صميم املشاركة الدميقراطية وأن العنف ضد احملتجني السلميني حماولة ملكافحة الدميقراطية من            
  .شأهنا أن هتدد السالم واألمن الدوليني

بني تعزيز حقوق اإلنسان    املوازنة  وأشارت بعض الوفود إىل أن على الدول األعضاء           -٤٦
. وبني ضرورة احلفاظ على النظام العام والـسالمة       ومحايتها يف سياق االحتجاجات السلمية      

ويف ذلك السياق، ذكّرت الوفود بأن من واجبات الدول األعضاء اختاذ التدابري الـضرورية              



A/HRC/19/40 

17 GE.11-17455 

للحفاظ على األمن العام، والنظام العام، واالستقرار االجتماعي، وفقـاً للقـانون احمللـي              
لغرض، ميكن أن خيضع احلق يف حرية التعبري        وهلذا ا . والتزامات القانون الدويل اليت تقيدت هبا     

 للقانون والضرورية يف جمتمع دميقراطي ملصلحة       والتجمع السلمي لبعض القيود املفروضة طبقاً     
األمن الوطين أو السالمة العامة أو النظام العام أو محاية الصحة العامة أو اآلداب العامـة أو                 

ك، ال ميكن تفسري ممارسة حقوق اإلنسان       وعالوة على ذل  . محاية حقوق اآلخرين وحرياهتم   
واحلريات األساسية على أنه يعين أن من حق أي دولة أو مجاعة أو شخص املشاركة يف أي                 

وبالنسبة لبعض الوفود، يكمـن  . نشاط أو القيام بأي عمل يهدف إىل تدمري حقوق اإلنسان        
إنفاذ القوانني على اإلحجام    أحد التحديات الرئيسية يف قدرة املتظاهرين واملوظفني املكلفني ب        

ويف هذا الصدد، ذُكـر     . عن ارتكاب أي أعمال عنف تضر بالتمتع الفعلي حبقوق اإلنسان         
وهلـذا  . تسلل عناصر خمربة إىل االحتجاجات السلمية على أنه يتطلب مزيداً مـن اليقظـة             

ـ                ع الغرض، أُشري إىل حاجة الدول األعضاء واملنظمات الدولية إىل توخي الدقـة عنـد مج
  .املعلومات عن االحتجاجات السلمية

اعترفت وفود أخرى بوجود قيود مفروضة على احلـق يف حريـة التجمـع              لئن  و  -٤٧
اختبار النسبية وُتخفَّض إىل أدىن     يف  السلمي، فإهنا شددت على ضرورة أن تنجح هذه القيود          

ثل احلق يف   حد ممكن، وأشارت إىل وجود حقوق ال ميكن االنتقاص منها يف ذلك السياق، م             
احلياة واحلق يف عدم التعرض للتعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو        

وقالت إن فقدان احلياة يف سياق االحتجاج السلمي أمر ال ميكن تربيره، . الالإنسانية أو املهينة
اظ على  وإن واجب الدولة يف ضمان احلق يف احلياة يف ذلك السياق أكرب من واجبها يف احلف               

متييزية وأساساً، ال ميكن أبداً تربير استخدام قوات األمن للسلطات التقديرية بطريقة            . النظام
      . كما ال ميكن أن تكون سيادة الدولة مربراً النتهاك حقوق اإلنـسان           . غري قابلة للمساءلة  و

سالم والنظـام   صاحل إعادة ال  الغامشة ل وال ميكن أن يكون إمخاد االحتجاجات السلمية بالقوة         
  .واألمن املزعوم حالً ناجحاً يف املدى الطويل

لتعبري ال يؤدي ا  وباملثل، أُشري إىل أن املتظاهرين السلميني يتحملون مسؤولية ضمان أ           -٤٨
وهلذا الغـرض، اقُتـرح   . سالمة اآلخرين وسالمتهم للخطرإىل تعريض املشروع عن آرائهم   

وأُثري أيضاً التزام الدول اإلجيايب بتيسري      . ء املدنيني تطوير قنوات اتصال بني السلطات والزعما     
االحتجاج السلمي، وعلى اخلصوص أمهية احلفاظ على هياكل مناسبة لضمان قدرة احملتجني            

وعالوة على ذلك، ُوّجه نداء يدعو إىل ضرورة اإللغـاء          . املشروعني على التعبري عن آرائهم    
ربر وعلى حنو هام ممارسة احلق يف حرية التجمـع          الفوري للتشريعات احمللية اليت تقيد دون م      

وعندما تكون التشريعات مطابقة لصكوك القانون الدويل، ينبغي أن تنفذ تنفيـذاً            . السلمي
  .صحيحاً

وأثارت بعض الوفود قضية املساءلة عن انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة يف سياق              -٤٩
شاملة ومستقلة ملكافحة اإلفـالت مـن       االحتجاجات السلمية واحلاجة إىل إجراء حتقيقات       
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وأُثريت قضية الوصول إىل آليات الشكاوى العامـة        . العقاب والردع عن تكرار هذه األفعال     
  .وفعاليتها بالنسبة ألية أعمال عنف وقُّدم توضيح هلا من خالل جتارب بعض البلدان

نفاذ القوانني،  وشددت بعض الوفود على احلاجة إىل تعزيز قدرة السلطات املكلفة بإ            -٥٠
وأُثـريت  . اليت ميكن أن تؤدي إىل منع انتهاكات حقوق اإلنسان بتقليل استخدام العنـف            

الدول األعضاء يف تشريعاهتا الوطنية أحكاماً قانونية غري ملزمة بشأن القيـام            إدراج  ضرورة  
. بعمل الشرطة خالل االحتجاجات السلمية موجهة للموظفني املكلفـني بإنفـاذ القـوانني        

أُثريت أيضاً احلاجة إىل توفري التدريب يف جمال حقوق اإلنسان للسلطات املكلفـة بإنفـاذ               و
القوانني واملعنية بالتعامل مع االحتجاجات السلمية، على أن يكون هذا التدريب متسقاً مـع              

وهلذا الغرض، ذُكر الدعم املقدم مـن اجملتمـع         . محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية    
حتضري دولة ما ملعاجلة حالة احتجاجات سلمية بطريقة متناسبة وُحثّت آليات جملس الدويل يف   

حقوق اإلنسان ذات الصلة، وهيئات املعاهدات، وهيئات األمم املتحدة ووكاالهتا املعنية على            
، املشورة واملساعدة التقنية بشأن طريقة تعزيز القـدرات         إذا ما طلبت الدول ذلك    أن تقدم،   

  .تعامل مع حاالت حمددة من االحتجاجاتالوطنية يف ال
وأُشري يف عدة مرات إىل املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خـارج القـضاء أو                 -٥١

بإجراءات موجزة أو تعسفاً، الذي أوصى بشكل خاص، يف تقريره عن محاية احلق يف احلياة               
ع بعملية دولية   ، باالضطال )A/HRC/17/28(يف سياق القيام بعمل الشرطة خالل التجمعات        

  .للعمل يف سبيل تدوين أمشل لقانون التجمعات، مبا يف ذلك استخدام القوة خالل املظاهرات
وأبرزت بعض الوفود أيضاً الدور املهم الذي تضطلع به وسائط اإلعالم االجتماعية              ٥٢

 وأُشري إىل أن مجيع نظم االتصاالت األساسية، مبـا فيهـا          . يف سياق االحتجاجات السلمية   
اإلنترنت، واهلواتف النقالة، والقنوات الساتلية، ونظم أخرى ينبغي أن ُيعترف هبا كمحركات 

وينبغي عدم وقف التدفق احلـر      . أساسية تتحقق من خالهلا حرية التجمع وتكوين اجلمعيات       
للمعلومات أو االستخدام الفعال لوسائط اإلعالم االجتماعية للتنظيم، خاصة مـن خـالل             

ض قيود شاملة على التعبري أو على استعمال اإلنترنت أو وسـائط اإلعـالم              اللجوء إىل فر  
ويف هذا الصدد، تبني خالل حلقة النقاش أن        . االجتماعية مثل فيسبوك أو تويتر أو بالكبريي      

تقرير املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري الذي قدمه إىل اجمللس يف                
عشرة املعنية باالجتاهات الرئيسية والتحديات اليت تواجه حق مجيع األفراد يف           دورته السابعة   

ذو ) A/HRC/17/27(استقاء األنباء واألفكار من كل نوع وتلقيها وإذاعتها عـرب اإلنترنـت         
غري أن بعض الوفود حذرت من سوء استعمال وسـائل اإلعـالم            . عالقة وثيقة باملوضوع  

ورأت . ح مشكلة يف إطار االضطرابات االجتماعية األخرية      االجتماعية، الذي ميكن أن يصب    
أن قضية معاجلة اآلثار السلبية لوسائط اإلعالم مع استعماهلا على أحـسن وجـه مـشكلة                

  .مشتركة تواجهها وتنظر فيها مجيع البلدان
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وذُكر أيضاً استهداف الصحفيني واملدونني يف سياق االحتجاجات السلمية؛ ودور            -٥٣
ملوضوعيني الذين يوثقون االنتهاكات والذين يسهمون يف توفري محاية حبكم الواقـع          املراقبني ا 

للمحتجني السلميني؛ واإلسهام القيِّم للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف التعزيز واحلماية           
  .يف سياق االحتجاجات السلمية

  ردود احملاورين واملالحظات اخلتامية لرئيس جملس حقوق اإلنسان  -باء   
أُعطي احملاورون فرصة للرد على جمموعة أوىل من األسئلة اليت أثارهتا الدول األعضاء               -٥٤

  .واملنظمات غري احلكومية
رد على سؤال يتعلق بالدروس املستفادة وقـال إن قـضية تـساوي        : السيد كياي   -٥٥

 .استجابات الدول عند التعامل مع االحتجاجات والتجمعات السلمية تكتسي أمهية حامسـة           
. فاالحتجاجات على القضايا اليت توافق عليها سلطات الدول ُيسمح هبا دائماً دون مـشكلة             

وجيـب  . وال تبدأ املشاكل إال عندما تتعلق االحتجاجات بقضايا ال توافق عليها الـسلطات         
أو ال،  روق للدول   إعطاء الناس احلق يف التجمع والتعبري عن أنفسهم، سواء كان ما يقولونه ي            

ورداً على سؤال . عطاؤهم احليز املكاين الالزم لتنظيم احتجاجاهتم وتنفيذها سلمياًكما جيب إ
بشأن االحتجاجات السلمية اليت تصبح غري سلمية، شدد السيد كيـاي علـى الواجـب               

غري . األساسي للدولة املتمثل يف توفري األمن والتأكد من عدم حتول االحتجاجات إىل العنف            
وينبغي إيقـاف العناصـر العنيفـة       . ب أال ُيستعمل ضد احملتجني    أن هذا الواجب األمسى جي    

  .والتعامل معها وفقاً للقانون اجلنائي
رد على سؤال بشأن األنشطة اليت ميكن أن يضطلع هبا اجمللس فيمـا             : السيد كانتون   -٥٦

يتعلق بالقضية الراهنة، وقال إن جلنة البلدان األمريكية أسهمت يف وضع مبـادئ توجيهيـة               
ات واضحة للحكومات لتمتثل لتعهداهتا والتزاماهتا، اإلجيابية منها أو السلبية، يف سياق            وأدو

وباملثل، وافقت  . ومشل ذلك التشريعات واستراتيجيات عمل الشرطة وأدواته      . االحتجاجات
جلنة الدول األمريكية على اختاذ تدابري محائية يف بعض احلاالت، داعية الدول األعـضاء إىل               

وكذلك أرسلت إىل الـدول األعـضاء طلبـات         . اءات حمددة حلماية املتظاهرين   اختاذ إجر 
وأوضح أن تلك املبادئ التوجيهية مفيدة جداً لعمل اجملتمـع املـدين الـوطين              . للمعلومات

  .والدويل، ال سيما عند التعاون مع احلكومات فيما يتعلق بقضايا حقوق اإلنسان
رزت أمهية التعاون الدويل واإلقليمي لتعزيز املعـايري        قال إن املناقشة أب   : السيد هاملتون   -٥٧

وفيما يتعلق بالتمييز بني التجمعات السلمية وغري السلمية،        . واألمثلة واملمارسات اجليدة الدولية   
قال إن األفراد ال يفقدون حقهم يف حرية التجمع السلمي فقط ألن أشخاصاً آخرين يف نفس                 

ويصبح دور القوات املكلفة بإنفاذ القوانني هو       . أنشطة عنيفة املظاهرة قد خيتارون املشاركة يف      
وجيـب أن يعكـس   . العنفأعمال يشاركون يف من ن يتصرفون بطريقة سلمية و   مالتمييز بني   

ويستتبع ذلـك يف الوقـت      . التنظيم القانوين حلرية التجمع السلمي مبدأي التسامح والتعددية       
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وكرر . ة عند حدوثها، حىت عندما تعارض السلطات      املناسب أنه ينبغي تيسري التجمعات السلمي     
السيد هاملتون التأكيد على اقتراح إجراء دراسة بشأن استخدام آليات املساءلة وأثرهـا علـى        
احلاالت اليت يشكل فيها استخدام العنف ضد املتظاهرين جرمية ضد اإلنسانية، أو يـؤدي إىل               

ار واحلفاظ على قنـوات االتـصال بـني    وشدد على أمهية احلو  . املوت أو إىل إصابات خطرة    
يد إذا كان الغرض منه هو تيسري ممارسـة حريـة           أمٌر ج وقال إن احلوار    . احملتجني والسلطات 

ولكن ال ينبغي أبداً أن يكون حق احلريـة يف التجمـع            . التجمع السلمي إىل أقصى حد ممكن     
. ر باجلماعات املستضعفة  السلمي مشروطاً بنجاح عمليات التفاوض، ال سيما عندما يتعلق األم         

  .من املفيد وضع إرشادات تتعلق بالتفاوض على املمارسة العملية حلرية التجمعلعلّ و
الحظت التزام الدول األعضاء باحلفاظ على األمن والنظام العـامني،          : السيدة كهاو   -٥٨

ولكنها أعربت عن قلقها إزاء ممارسات الدول غري املتـسقة املتمثلـة يف عـدم الـسماح                 
عنـد  (وقالت إن هناك يف الغالب عدم شفافية يف إصدار التراخيص           . باالحتجاجات السلمية 

ومن األساسي أن تتصرف السلطات حبسن نية، وبطريقة مناسـبة          . للتجمع السلمي ) احلاجة
ويـتعني أيـضاً علـى      . وغري انتقائية ومعقولة عندما يقدم إليها طلب للتجمع سلمياً        زمناً  

رائق معقولة وغري عنيفة ومتناسبة يف التعامل مع العنف إذا حـدث            السلطات أن تستخدم ط   
ويف هذا الصدد، ينبغي أن تكون هناك مبادئ توجيهيـة بـشأن            . خالل التجمعات السلمية  

وأضافت أن هناك دوراً تـضطلع بـه        . ممارسة التدابري الالزمة الحتواء أي عنف قد حيدث       
صد والتعامل مـع أي انتـهاكات خـالل         املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان للتوسط والر     

الطريقة اليت  فيما يتعلق ب  وأخرياً، ينبغي أن تكون مثة مبادئ توجيهية        . املظاهرات ويف أعقاهبا  
  .ينبغي أن تنفذ هبا السلطات املعنية توصيات املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان

ن إىل إنـشاء    أشار إىل أن املناقشة أكدت حاجة جملس حقوق اإلنسا        : السيد حسن   -٥٩
إطار عام ينظم عمل نظام األمم املتحدة حلقوق اإلنسان يف التعامل مع قضية االحتجاجـات               

شـهدت  وشدد على حدوث قمع وحشي وواسع النطاق يف البلدان العربية الـيت             . السلمية
 رغم أهنا مجيعاً صدقت على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية           ، يف اآلونة األخرية،   ثورات

سياسية؛ وأن القوانني الوطنية حلقوق اإلنسان ذات الصلة يف املنطقة العربية للتعامل مـع              وال
بغي أن يكون للمجلس معيـار      نوي. من قانون حقوق اإلنسان   ستق  االحتجاجات العامة مل ت   

           وحيد للتعامل مع حقوق اإلنسان يف سياق االحتجاجـات الـسلمية لتجنـب التـسييس              
وفيما يتعلق بقضية طريقة تعزيز احلوار الوطين بني الدولة واحملتجني، قال           . ايريأو ازدواجية املع  

إن املنظمات غري احلكومية واألحزاب السياسية ال توجد يف بعض البلدان إال على الـورق،               
  . ومن مث ال ميكن أن جيري أي حوار، خاصة يف البلدان الستة اليت حدثت فيها الثورات

 حقوق اإلنسان قائالً إن املناقشة كانت جد مثمرة وذات فائدة           واختتم رئيس جملس    -٦٠
  .قصوى وذات عالقة وثيقة بأحداث الساعة

        


