
  ةالقانونی اتقوائم مرجعیة لمناصري اإلصالح
اللجنة األفریقیة لحقوق اإلنسان والشعوب أعدتھا  

كیف یمكن لھذه القوائم أن تساعدك؟
المدنير  یس المجتمع  لقوانین  الدولي  قائمتی)  ICNL(  المركز  یشارك  استخدام  رتم تطوین مرجعیتین  أن  لمساعدة األشخاص على  للجنة ھما  التوجیھیة  المبادئ 

المبادئ التوجیھیة ھذه  اعتمدت اللجنة األفریقیة لحقوق اإلنسان والشعوب  وقد  .  حریة تكوین الجمعیات والتجمع في إفریقیا  بشأناألفریقیة لحقوق اإلنسان والشعوب  
  مي.یة تكوین الجمعیات والتجمع السلتعزیز وحمایة حرمن أجل اب المصلحة اآلخرین اللتزاماتھم لتعمیق فھم وامتثال الدول وأصح 2017في عام 

 ما ھي الموضوعات التي تغطیھا القوائم المرجعیة؟
األخرى على حریة على حریة تكوین الجمعیات، بینما تركز    إحدى القوائم المرجعیة• تركز  

 التجمع السلمي.
تسلط   ل•  الرئیسیة  القضایا  على  الضوء  المرجعیة  القوانین   ضمان  علىلمساعدة  القوائم  أن 

تحمي د األحكام التي قد ال  یتحدالمبادئ التوجیھیة، إلى جانب  واألحكام الوطنیة تلبي معاییر  
 .بشكل كامل الحق في تكوین الجمعیات والتجمع

 لماذا تعتبر القوائم المراجعیة مفیدة؟
توحید كیفیة قیام أصحاب المصلحة، وذلك من خالل مراقبة    علىتساعد القوائم المرجعیة   •

 حمایة وتعزیز الجمعیات والتجمع السلمي.امتثال الدولة بالتزاماتھا من أجل 
 والتجمع.لجمعیات أنھا توفر طریقة بسیطة لتحدید أین یمكن أن تنشأ القضایا وكیف أن التشریعات المقترحة قد ال تمتثل بالمبادئ التوجیھیة لحریة تكوین ا •
 ة والعالمیة.أنھا تقدم اقتراحات لجعل قوانین الدولة أو سیاساتھا أو ممارساتھا تتماشى مع المعاییر القاریّ  •
 یمكن للمستخدمین تسلیط الضوء على اإلجراءات المتخذة لتحسین التشریعات، مما یساعد على تقییم التقدم المحرز في التنفیذ: •

ₒ  لمبادئ التوجیھیة.الدول األطراف إلظھار االمتثال با اإلجراءات المتخذة كجزء من تقاریریمكن للدول تضمین 
ₒ  المناصرة.ویمكن للمجتمع المدني استخدام القوائم المرجعیة لتوجیھ تقاریر الظل 

 من یمكنھ استخدام القوائم المراجعیة؟
 صانعو السیاسات •
تكوین الجمعیات (على سبیل المثال: قوانین المنظمات غیر الحكومیة ولوائحھا) وعلى التجمع أولئك الذین یضعون تشریعات تؤثر على الحق في   •

 السلمي (على سبیل المثال: قوانین النظام العام).
 المشرعون الذین یدققون في القوانین المقترحة لضمان االمتثال للمعاییر الدستوریة والقانونیة الدولیة وأفضل الممارسات.  •
 طنیة لحقوق اإلنسان. المؤسسات الو •
 وسائل االعالم. •
 اإلصالحات القانونیة، بمن فیھم منظمات المجتمع المدني والمدافعون عن حقوق اإلنسان وغیرھم من المواطنین. و مناصر •
 األكادیمیون والباحثون القانونیون. •
شریعات الوطنیة المقترحة في المیثاق األفریقي لحقوق اإلنسان مفوضو اللجنة األفریقیة لحقوق اإلنسان والشعوب واإلجراءات الخاصة لتقییم امتثال الت •

 والشعوب. 
 المجتمع الدولي وشركاء التنمیة الذین یسعون إلى دعم مبادرات اإلصالحات القانونیة حول حریة تكوین الجمعیات والتجمع السلمي.•

للجنة األفریقیة لحقوق اإلنسان والشعوب فیما یختص بتعزیز وتنفیذ المبادئ التوجیھیة بشأن حریة   الفني یقدم المركز الدولي لقوانین المجتمع المدني الدعم  
بشأن    تكوین  اإلنسان  بالمدافعین عن حقوق  المعني  الخاص  المقرر  في مجموعة دعم  فعال، وذلك بشكل أساسي بصفتھ عضواً  الجمعیات والتجمع بشكل 

لمعرفة   وانقر ھنا األعمال االنتقامیة وتنفیذ المبادئ التوجیھیة بشأن حریة تكوین الجمعیات والتجمع. انقر ھنا لمعرفة المزید حول والیة مجموعة الدعم،  
 . عمل المركز الدولي لقوانین المجتمع المدني في إفریقیا المزید عن  
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