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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السابعة عشرة

   من جدول األعمال٣البند 
   واالقتصاديةتعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية

  يف التنمية  احلقواالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك

تقرير املقرر اخلاص املعين باإلعدام خارج نطاق القضاء أو بـإجراءات               
  *موجزة أو تعسفاً، كريستوف هايرت

  موجز    
ويناقش أيـضاً   . يقدم هذا التقرير استعراضاً ألنشطة الوالية خالل السنة املاضية          

واستناداً إىل دراسـة    . اء املظاهرات املعايري القانونية املنطبقة على استخدام القوة املميتة أثن       
 بلداً خيلص املقرر اخلاص يف التقرير إىل أن العديد من النظم القانونيـة              ٧٦تغطي عينة من    

تلتزم باملعايري الدولية فيما يتعلق باحلق يف حرية التجمع، واستخدام القوة أثنـاء               ال احمللية
راتيجيات لضمان مزيد من االمتثال  ويقترح املقرر اخلاص بعض املداخل واالست     . املظاهرات

  .للمعايري الدولية
  

__________ 

  .تأخر تقدمي هذه الوثيقة  *  
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  مقدمة  -أوالً  
 خاص معين حباالت اإلعدام خـارج نطـاق         توىل كريستوف هايرت مهامه كمقرر      -١

وهذا هـو أول تقريـر      . ٢٠١٠أغسطس  /آب ١القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً يف        
وهو يقدم، يف هذا التقرير، استعراضـاً ألنـشطة         . سنوي يقدمه إىل جملس حقوق اإلنسان     

يـاة يف سـياق     الوالية خالل السنة املاضية ويركِّز يف اجلزء املواضيعي على احلفاظ على احل           
  .املظاهرات

 من عمل ريـادي     ١٩٨٢ويود املقرر اخلاص أن يعترف مبا قام به أسالفه منذ عام              -٢
متثل يف إنشاء هذه الوالية، وال سيما سلفه األخري فيليب أليستون ملا جلبه إىل هذا املنـصب                 

أرسوها، كما يعرب عن التزامه باإلخالص ألفضل التقاليد اليت          .من شجاعة وصرامة فكرية   
  .مبا يف ذلك التقليد املتمثل يف تطوير الوالية بطريقة مبتكرة من أجل ضمان احلق يف احلياة

  أنشطة املقرر اخلاص  -ثانياً  

  االتصاالت  -ألف  
            /آذار ١٦يغطي هذا التقرير الرسائل اليت وجهها املقـرر اخلـاص يف الفتـرة مـن                  -٣

 ٢٠١٠مـايو   /أيار ١الردود الواردة يف الفترة من       و ٢٠١١مارس  /آذار ١٥ إىل   ٢٠١٠مارس  
وتندرج املعلومات املفصلة للرسائل والـردود الـواردة مـن          . ٢٠١١أبريل  /نيسان ٣٠إىل  

. (A/HRC/17/28/Add.1)احلكومات ومالحظات املقرر اخلاص يف اإلضـافة هلـذا التقريـر            
 جهـات   ٣ بلـداً و   ٥٤ة إىل    رسال ١٢٣الفترة املشمولة بالتقرير، أرسل املقرر اخلاص        وخالل
وكانت أهم املـسائل املـشمولة      ).  رسالة ادعاءات  ٦٦ نداًء عاجالً و   ٥٤مبا يف ذلك    (فاِعلة  

، وعقوبـة اإلعـدام حبـق       )٩(والوفاة أثناء االحتجاز    ) ٢٣(البالغات هي عقوبة اإلعدام      يف
عتـداءات  ، واال )٣(، واإلفالت مـن العقـاب       )٢٩(واستخدام القوة املفرطة    ) ٤(القاصرين  

ويتضمن ). ١٣(، وغريها )٧(، والتهديدات بالقتل )٤(، والرتاع املسلح )٣١(عمليات القتل  أو
  . مرفق هذا التقرير حالة األفراد الذين كانوا مثاراً للقلق فيما يتعلق بتطبيق عقوبة اإلعدام

  الزيارات  -باء  
عي يف أسـاليب     إلجراء حبث مـوق    ٢٠١١مارس  /آذارزار املقرر اخلاص زامبيا يف        -٤

التحكم باملظاهرات، يف حني أن حكومة املكسيك دعته إلجراء بعثة رمسيـة إىل الـبالد يف                
  .٢٠١١ديسمرب /كانون األول ٢إىل نوفمرب /تشرين الثاين ٢٢الفترة من 
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، أرسل املقرر اخلاص طلبات إلجراء زيارات قطريـة إىل إريتريـا            ٢٠١٠ويف عام     -٥
  . النكا وكنداوتايلند وتركيا وإيران وسري

 ١٥وأجرى فيليب أليستون، املكلف بالوالية سابقاً، زيارة إىل ألبانيا يف الفترة مـن             -٦
، وإىل  ) لالطالع على تقرير البعثة    A/HRC/17/28/Add.3انظر   (٢٠١٠فرباير  /شباط ٢٣ إىل

 لالطـالع   A/HRC/17/28/Add.2انظر   (٢٠١٠يوليه  /متوز ١٥ إىل   ٥إكوادور يف الفترة من     
وترد تقارير متابعة البعثات اليت اضطلع هبا املكلف السابق بالواليـة إىل            ). ى تقرير البعثة  عل

 A/HRC/17/28/Add.4كينيا والواليـات املتحـدة األمريكيـة وأفغانـستان يف الوثـائق             
  .، على التوايلA/HRC/17/28/Add.6 وA/HRC/17/28/Add.5و

  )١(البيانات الصحفية  -جيم  
، أصدر املقرر اخلاص بياناً صحفياً مـشتركاً        ٢٠١٠ديسمرب  /ولكانون األ  ٣١يف    -٧

يتعلق بادعاءات االختفاء القسري أو غري الطوعي، واالحتجاز التعسفي، واإلعدام خـارج            
وأصـدر  . نطاق القانون، وأعمال العنف اجلنسي بعد االنتخابات الرئاسية يف كوت ديفوار          

، أعرب فيه عن دعمه لقرار جملس     ٢٠١١أبريل  /نيسان ١املقرر اخلاص بياناً مشتركاً آخر يف       
  .الذي يدين هذه االنتهاكات) ٢٠١١(١٩٧٥األمن 

وصدر عدد من البيانات الصحفية املشتركة تتعلق باستخدام القوة املفرطـة ضـد               -٨
 بشأن البحـرين؛    ٢٠١١مارس  /آذار ٢٢أو إصابتهم، مبا يف ذلك يف       /املتظاهرين وقتلهم و  

 بشأن االنتهاكات يف ٢٠١١فرباير /شباط ٢٢ بشأن اليمن؛ ويف ٢٠١١مارس /آذار ١٨ويف 
كـانون   ١٤ بشأن االنتهاكات يف البحرين وليبيا، ويف        ٢٠١١فرباير  /شباط ١٨ليبيا؛ ويف   

، صدر بيان صحفي مـشترك      ٢٠١١فرباير  /شباط ٣ويف  .  بشأن تونس  ٢٠١٠يناير  /الثاين
خدام القوة املفرطة ضد املتظاهرين، مع      يعرب عن القلق إزاء االنتهاكات العامة للحقوق واست       

  .إشارة خاصة إىل بيالروس وتونس ومصر
وعاجل املقرر اخلاص حاالت قتل األفراد يف بيانات صحفية مشتركة، مبا يف ذلـك                -٩
 ٩ بشأن الوزير الباكستاين لشؤون األقليات، شاهباز هبـايت؛ ويف           ٢٠١١مارس  /آذار ٢ يف

بـاهيزيري، يف    شـيبييا     عن حقوق اإلنسان، فلـوريبري      بشأن املدافع  ٢٠١٠يونيه  /حزيران
، ٢٠١١ فربايـر /شـباط  ٢ويف بيان صحفي مشترك مؤرخ      . مجهورية الكونغو الدميقراطية  

أعرب املقرر اخلاص عن قلقه إزاء زيادة حاالت تنفيذ عقوبة اإلعدام يف إيران وطالب بوقف               
  .اختياري لتنفيذ عقوبة اإلعدام يف ذلك البلد

__________ 

البيانات الصحفية للمقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج نطاق القضاء وبإجراءات موجزة أو تعـسفاً                )١(
 :متاحة على املوقع الشبكي التايل

http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/NewsSearch.aspx?MID=SR_Summ_Executions.  
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  جتماعات الدولية والوطنيةاال  -دال  
شارك املقرر اخلاص يف حلقة دراسية عن القتل املستهدف نظمتها جلنة احلقـوقيني               -١٠

 عن عمل الوالية يف جـامعيت       حماضراتوألقى  . ٢٠١٠سبتمرب  /أيلولالدولية يف جنيف، يف     
  .٢٠١١مارس /آذارترسراند وبريتوريا، خالل شهر وتويو

  بسري النكاشريط الفيديو املتعلق   -هاء  
إعـدام  فيديو ُيدعى أنه ُيظهِر     تقييماً تقنياً إلثبات صحة شريط       املقرر اخلاص    أجرى  -١١

الذي النداء العاجل رد  وي. سجناء من التاميل على يد القوات السريالنكية أثناء احلرب األهلية         
يف الوثيقـة  للتقيـيم   الطـب الـشرعي  وتقـارير  القـضية   إىل احلكومة بشأن هذه     أُرِسل  

)A/HRC/17/28/Add.1.(  

  )٢(محاية احلق يف احلياة يف سياق قيام الشرطة مبهامها خالل التجمعات  -ثالثاً  

  املنطقياخللفية واألساس   -ألف  
بيَّنت األحداث األخرية يف العامل العريب ويف بلدان األخرى، من جديد، كيف أن من     -١٢

. )٣(النطـاق  ةواسـع آسـي   حبمامـات دم وم   السهل أن تنتهي االحتجاجات واملظاهرات      
لكن و. معايري حقوق اإلنسان  يطبق أفراد الشرطة      عندما ال   حيدث ذلك  ،حاالت عديدة  ويف
عفا عليهـا    تتعلق بسياسات ، على أنه مشكلة     أوالً وقبل كل شيء   ينبغي النظر إىل ذلك،      ال

. عارضـة كيف ميكن التعامل مع امل    فاملشكلة األعم هي    . بشأن استخدام القوة املميتة    الزمان
للسلطة أن تتعامل مـع     ينبغي  كيف  ف ؛التاريخعرب  ذه املشكلة العويصة    وقد ابُتليت البشرية هب   

__________ 

ـ            قدم رومي برامر و    )٢(             ا تعليقـات   غوس واشيفورت ونيل جارمن وإيريكـا دي ويـت وروفـارو مافونغ
سـيما   اد، وال املومجع  يف  وقدَّم العديد من األشخاص املساعدة      . على املشاريع السابقة وساعدوا يف البحث     

حقـوق  يف جمـال    اجـستري   امل، مبا يف ذلك طـالب       املختلفةبلدان  الباألحكام القانونية يف    منها  يتعلق   ما
انظـر املوقـع الـشبكي      . ربيـدج يف كام اجملـاين   شروع  امل و ،كسفوردجامعيت بريتوريا وأو   يف اإلنسان

http://www2.ohchr.org/english/issues/executions/index.htm    وُعقدت .  لالطالع على معلومات مفصلة
شرطة وغريهم من الذين شاركوا يف مهام الـشرطة      يف جنوب أفريقيا وزامبيا مناقشات يف املوقع مع ضباط          

 ،اص يف عدد مـن البلـدان األخـرى     مع أشخ بعيدة املدى   أثناء املظاهرات، باإلضافة إىل إجراء اتصاالت       
املوقع سيشملها  ومستمرة  أوسع نطاقاً   ويشكل هذا التقرير جزءاً من دراسة       .  اهلند وآيرلندا الشمالية   هافي مبا

 .الشبكي نفسه
يف هذا التقرير لإلشارة    بعضها حمل بعض    " احتجاج شعيب "و" مجع"و" جتمع"و" مظاهرة"تستخدم عبارات    )٣(

 .بيان مجاعي وسياسـي علـى األرجـح       اإلدالء ب يف حيز عام هبدف     مؤقتاً  ص  عدد من األشخا  وجود  إىل  
 ".مسرية"الصيغة املتنقلة من هذه الظاهرة بعبارة إىل  ويشار
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 عن غريهـا مـن       مبعزل ايري املنطبقة على استخدام القوة    ميكن التعامل مع املع    الواملعارضة؟  
آخر يكتسي نفس األمهية يف معرفة كيف ينبغي إدارة ا ملظـاهرات            سؤال  ن  مكيو. العوامل

  .التجمعات السلميةو
االحتجاجات الشعبية السلمية بشكل يقلل من احتمـال تـصعيدها إىل           أُديرت  فإذا    -١٣

 أو ال ينبغي بشأن ما إذا كان ينبغياجة إىل اختاذ قرار     احلعنيفة، فإن ذلك سيقلل من      مواجهات  
  التجمـع،  أفضل للمعايري الدولية املتعلقة حبق    ضمان امتثال   من شأن   و .استخدام القوة ب الرد

  .احلق يف احلياةأن حيقق تقدماً كبرياً حنو تأمني  ،على املستوى الوطين
نتيجة لرتول  قبله  وخالل القرن املاضي    الرئيسية  تارخيية  التغيريات  ال وقد جاءت بعض    -١٤

ـ إىل حـد كـبري       ىُيعزحركة حقوق اإلنسان نفسها     تطور  ف. اجلماهري إىل الشوارع   ذه هل
علـى  يف البداية   سلمية  ومجاهريية مل يسبق هلا مثيل      دت مظاهرات    أ ،ومؤخراً. االحتجاجات

إىل البحرين وليبيا   ، قبل أن متتد     األقل، إىل حدوث تغيري يف املشهد السياسي يف تونس ومصر         
  .واجلمهورية العربية السورية واليمن وغريها من البلدان

 نمـا حـدث   بيوقد هيمنت بعض هذه املظاهرات الشعبية على عناوين الـصحف             -١٥
مية ويف بعض احلاالت، تظل املظاهرات سل     . عدد من املظاهرات األقل بروزاً    دث  يزال حي  وال

 األشخاص  أعدادتصل   ،رتاع؛ ويف بعض احلاالت   التصاعد  وغري عنيفة، ويف حاالت أخرى ي     
وتشري تقارير منظمات غري حكومية وغريها مـن هيئـات          . املئاتاملصابني أو املقتولني إىل     

األخرى العاملة يف مجيع أحناء العامل إىل قتل وتشويه أعداد مقلقة مـن النـاس أثنـاء    الرقابة  
. هناك تزايداً يف عدوانية العمـل الـذي تقـوم بـه           املظاهرات؛ ويدعي بعض املعلقني أن      

  .خياراً بسبب اخلوف من العواقبالشعيب حتجاج الُيعترب ا  ال،حاالت عديدة ويف
 فمـن جهـة،  . االحتجاجات أن تستمر دون قيدجلميع  ميكن السماح     ال وبالطبع،  -١٦
دفع عدد كبري من القـضايا      يوبالفعل،  . يف كل األحوال   أساس االحتجاج واضحاً  كون  ي ال

املـشاركة يف جتمعـات      ب عن أنفسهم  إىل التعبري    االجتماعية العالقة الناس أياً كان انتماءهم     
عنـدما تكـون    حـىت   ن ذلك، ف  وفضالً ع .  مظاهرات مضادة  ومسريات شعبية وأحياناً يف   

تبقـى  واضحة، فإن الدولـة     قائمة على أسس    األسباب الكامنة وراء عمل احتجاجي معني       
  .على النظام العامملزمة باحلفاظ 

باملـصاحل املـشروعة    أثر غري مباشر وأن يضر       حتجاج الشعيب يكون لال وميكن أن     -١٧
وإتـالف  راب االجتمـاعي  االضـط إىل  االحتجـاج   أن يؤدي   كما ميكن   . للدولة واجملتمع 

  .سائر يف األرواحاخلصابات واإليف وأن يتسبب املمتلكات 
عايري القـانون الـدويل حلقـوق       من م وقد ُوضعت جمموعة واضحة ومتسقة نسبياً         -١٨

اإلنسان فيما يتعلق باستخدام القوة املميتة من جانب املكلفني بإنفاذ القانون بـشكل عـام،     
معايري متباينـة   ُتطبق، كما سُيبني يف هذا التقرير،        ومع ذلك،    .يف ذلك خالل املظاهرات    مبا
  .املعايري الدوليةيستويف   الالعديد منهاحملياً، وحد كبري فيما يتعلق باستخدام القوة املميتة  إىل
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أكثر إحلاحـاً بـسبب األثـر       طابعاً   حلاجة إىل تقييم قانون االحتجاج    اكتسب  وت  -١٩
املظـاهرات الـشعبية    يف  عاصرة اليت تشري إىل احتمال زيادة       التطورات امل من  التراكمي لعدد   

ط علـى املـوارد الـشحيحة،       زيادة الضغ ) أ: (يشمل ذلك ما يلي   و. يف املستقبل وكثافتها  
توجد شرائح كبرية من سكاهنا معرضـة       يؤدي إىل زيادة املنافسة، وال سيما يف جمتمعات          مما

لوجيا املعلومات واالتصاالت، وذلـك يف      دور تكنو اتساع  ) ب(لخطر بسبب الفقر؛    فعالً ل 
السيطرة املباشرة للدولة أو اجملتمع، مع ما يترتب على ذلك مـن آثـار              خارج  أحيان كثرية   

فيها على تقييد   جرت العادة   اليت  تمعات  حىت يف اجمل  ،   للحشود سريعةالتعبئة  البعيدة املنال على    
 حيث حيدث االحتجاج السياسي     ،امييف العامل الن  أساساً   ،التحضر السريع ) ج( ؛االتصاالت

 خالل العقود القليلـة     ،النمو السكاين العاملي  قوة  ) د(يف معظم األحيان يف املدن والبلدات؛       
 وهـم   ،عدد الشباب يف البلدان النامية    يف  بصفة خاصة، زيادة     يسبب،على األقل، مما    املقبلة  
ي ألفكار الدميقراطية وحقـوق     االنتشار العامل ) ه(املشاركني يف االحتجاج السياسي؛     أنشط  
يف البلدان اليت كان التردد     حىت   ،للنشاط السياسي يف حد ذاهتا حافزاً     ، اليت أصبحت    اإلنسان

  .طولهو األالطريق حنو اإلصالح وحيث سائداً فيها يف املاضي 
فاألحداث األخرية اليت وقعت يف العامل      .  من التوسع  إىل مزيد النقطة األخرية   حتتاج  و  -٢٠
لـسنوات  للعديد مـن ا   ، وسيبقى أثرها    يع أحناء العامل  يف مج خفّضت حواجز اخلوف    ريب  الع
حتولت بـصورة   اليت  نتخابات،  االتزامن املظاهرات مع    عالوة على ذلك، غالباً ما ت      و .قادمةال

  .)٤(متزايدة إىل العنف يف السنوات األخرية
مل تترسخ فيهـا     والبلدان اليت أن البلدان النامية    بأعاله  املذكورة  االعتبارات  وحي  وت  -٢١

  .دارة املظاهراتوحقوق اإلنسان، بوجه خاص، ستخضع لضغوط إللدميقراطية اتقاليد 
اُألطر القانونيـة   مالءمة  يف ضوء ما جاء أعاله، حتديد مدى         وسيكون من املناسب،    -٢٢

ومن . واملقبلةلتحديات احلالية   ملواجهة ا والسياسية القائمة فيما يتعلق بالتجمعات اجلماهريية،       
تاج إىل ختطـيط جيـد      معاجلة احلاالت اليت تستوجب مواجهة احلشود حت      أن  احلقائق الثابتة   

  .السيطرة على األوضاعقدت ألن من الصعب قلب اجتاه األحداث إذا فُمسبق 
وتركز معظم الدراسات املتاحة بشأن املظاهرات على احلق يف التجمع الـسلمي يف               -٢٣

. كافية ويسود فيها التزام عام حبقـوق اإلنـسان         على العموم، موارد     ُتتاح فيها، جمتمعات  
نطاقاً أوسع من هذا التقرير يشمل و.  ال ُتفقد يف هذا النوع من احلاالت    معظم األرواح  ولكن
احلاالت الـيت   يتناول  القانونية، كما   سلمية و الظاهرات  املويتناول احلق يف احلياة خالل      ذلك  

  .العاملأماكن خمتلفة حول غري قانونية يف أصبحت ت إىل العنف أو حتولت فيها هذه املظاهرا

__________ 

)٤( A/HRC/14/24/Add.7 ٦٢-٤٩، الفقرات. 
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  والية املقرر اخلاص يف محاية احلق يف احلياة يف سياق التجمعات  -باء  
بـإجراءات   وأتركز والية املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج نطاق القـضاء              -٢٤

ـ    . موجزة أو تعسفاً على احلق يف احلياة        يف  ،ة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان      وقد طلبـت اللجن
مواصلة " أن يقوم، لدى االضطالع بواليته، بأمور منها         إىل املقرر اخلاص  ،  ١٩٩٦/٧٤ قرارها

ولالدعاءات املتعلقة بانتهاكات احلق يف احلياة يف سياق العنف الذي          [...] إيالء اهتمام خاص    
  )).د(٧ الفقرة" (عام السلميوغريها من أشكال التظاهر الملظاهرات ميارس ضد املشتركني يف ا

كان جزء هام من الدافع إىل إنشاء الوالية هو احلد من حاالت استخدام سـلطة               و  -٢٥
ومن الطرق اليت حيدث هبا ذلك اسـتخدام القـوة          . الدولة للقضاء على اخلصوم السياسيني    

م لكـبح   املفرطة من جانب املوظفني املكلفني بتنفيذ القانون، العتقادهم أن ذلك متوقع منه           
حضر أيضاً عندما ُتعرض حياة الناس للخطر يف هذه         ستُتغري أن الوالية    . املظاهرات السياسية 

  .احلاالت، ألي سبب آخر
، قدمت املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باملدافعني عـن حقـوق         ٢٠٠٧ويف عام     -٢٦

وأشار املقـرر   . )٥(اإلنسان تقريراً شامالً عن احلق يف االحتجاج من منظور حقوق اإلنسان          
التقرير  يف   ،اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً           

دراسـة عـن    جري   إىل جملس حقوق اإلنسان، إىل أن واليته ست        ٢٠٠٩عام  الذي قدمه يف    
  .)٦(استخدام القوة املميتة أثناء املظاهرات

 يف سـياق قيـام  تعسفاً  كثرية احلرمان من احلياة      وقد تناول املقرر اخلاص يف أحياناً       -٢٧
 ١٠وخالل الفترة قيد االستعراض، تناولت هذا املوضوع        . الشرطة مبهامها خالل التجمعات   

  .إىل الدول بعثها املكلف بالواليةيف املائة تقريباً من الرسائل اليت 

   الواجبة التطبيقاملعايري القانونية الدولية  -جيم  
 )٧(وكذلك القانون احمللي  ) على املستويني العاملي واإلقليمي   (ون الدويل   يتضمن القان   -٢٨

  . عند القيام بعملها خالل االحتجاجاتاوواجباهتالشرطة املعايري املتعلقة حبقوق 
بينما مييز القانون الدويل بالدرجة األوىل على أساس مستوى احلمايـة املـوفرة يف              و  -٢٩

نيفة، فإن القانون احمللي غالباً ما يفصل بـني التجمعـات           املظاهرات السلمية واملظاهرات الع   
وهذا يعين أن القانون الدويل منشغل بضمان السلم، يف حـني أن            . املشروعة وغري املشروعة  

  .القانون الوطين يركز تركيزاً أشد على إنفاذ القانون
__________ 

)٥( A/62/225 ً؛ انظر أيضاA/61/312. 
)٦( A/HRC/11/2 ٦٥ و٦٤، الفقرتان. 
 Leiden, Martinus (، التنقيح الثاينام الشرطة مبهامهاـحقوق اإلنسان وقيانظر رالف كروشو وآخرون،  )٧(

Nijhoff ،٢٠٠٧(. 
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بالضرورة بلة  غري قا هي  وغالباً ما يشار إىل املعايري الدولية بعبارات عامة وطموحة و           -٣٠
  . حيث يتطلب األمر قدراً أكرب من التفاصيل والدقةعلى املستوى الوطينحرفياً للتطبيق 

  حرية التجمع    
ويف حاالت عديدة، كان    . يؤدي التجمع دوراً تيسريياً فيما يتعلق باحلقوق األخرى         -٣١

سان الـدخول  متكنت من خالهلا طائفة واسعة من حقوق اإلن   اليت  وسيلة  الشعيب ال االحتجاج  
  .املعارضة واألقلياتتستخدمها أساساً واالحتجاج أداة . حلقوق اإلنسانالعاملي شروع املإىل 
منرباً ملن ال يستطيعون من دوهنا      كآلية توفر    أُريد حلرية التجمع أن تؤدي دورها     وإذا    -٣٢

هم يف  من  منحازة لصاحل   يستوجب أال ُتنظم بطريقة جتعلها      ذلك  فإن  اإلعراب عن آراءهم،    
إال يف  (احملتـوى   من حيث   فينبغي أن تكون القواعد اليت تنظم حرية التجمع حيادية          . السلطة

من خالل الترويج للعنف أو الكراهية      مثالً  اليت تقوض فيها أهداف حقوق اإلنسان،       احلاالت  
ني التجمع أو طريقة تطبيق هـذه القـوان    إما ب وإذا كانت األحكام القانونية املتعلقة      ). العرقية

ن منها، فإهنم سيكونون يف وضع أسوأ       أن يكونوا املستفيدين املباشري   ُيفترض  موجهة ضد من    
  .من وضعهم يف حال عدم االعتراف هلم هبذا احلق مطلقاً

أعربت عنه احملكمة الدستورية اإلسـبانية      إدراك ما   دعم حرية التجمع ضمناً     يعين  و  -٣٣
فحـسب،  يكون احليز احلضري ليس حيزاً للتنقل       يف جمتمع دميقراطي،    "بكثري من البالغة أنه     

  .)٨("أيضاً للمشاركةبل 
. الصكوك الدوليـة  يف  على نطاق واسع    باالعتراف واحلماية   حرية التجمع   حتظى  و  -٣٤
لكل شخص احلق يف حرية     "أن  على  تنص  من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان      ) ١(٢٠املادة  ف

 من العهد الدويل اخلـاص  ٢١ووفقاً للمادة ...".  السلميةاجلماعات  االشتراك يف اجلمعيات    
أنه وتنص أيضاً على    ". يكون احلق يف التجمع السلمي معترفاً به      "باحلقوق املدنية والسياسية    

ال جيوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا احلق إال تلك اليت ُتفـرض طبقـاً للقـانون                   "
ة األمن القومي أو الـسالمة العامـة أو         وتشكل تدابري ضرورية، يف جمتمع دميقراطي، لصيان      

". النظام العام أو محاية الصحة العامة أو اآلداب العامة أو محاية حقوق اآلخرين وحريـاهتم              
حظر أو تقييد التجمع من جانب       -وعلى هذا النحو ال ميكن أن ُتفرض قيود على هذا احلق            

  .)٩(أعالهملذكورة اإال يف حال االمتثال لألحكام  -السلطات احمللية والشرطة 

__________ 

 .٣ الورقة، ٦٦/١٩٩٥احلكم  )٨(
 ,Manfred Nowak, UN Covenant on Civil and Political Rights. CCPR Commentaryللمناقشة، انظر  )٩(

2nd rev. ed. (Kehl am Rhein, Engel, 2005), p. 491; also Siracusa Principles (E/CN.4/1984/4), 

annex. Very few reservations have been entered against article 21. 
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امليثـاق  (يعترف امليثاق األفريقي حلقوق اإلنـسان والـشعوب     اإلقليمي  وعلى الصعيد     -٣٥
، دون أن يشترط صـراحة أن  )١١املادة " (آخرينإنسان أن جيتمع حبرية مع  لكل   "بأن) فريقياأل

) األمريكيـة االتفاقيـة   (وتعترف االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنـسان       ". سلمياً"يكون التجمع   
 مـن االتفاقيـة   ١١يف حني أن املـادة  ) ١٥املادة " (سالحدون بالسلمي، االجتماع "يف   باحلق

 مـن   ٦-٢٤واملـادة   ) االتفاقية األوروبية (األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية       
  ".يالتجمع السلم"تعترفان باحلق يف ) امليثاق العريب(امليثاق العريب حلقوق اإلنسان 

العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية،          ورد يف   ويف صيغ مشاهبة ملا       -٣٦
قيود تفرض على هذا احلق متطابقـة مـع         وجوب أن تكون أي     الصكوك اإلقليمية على     تنص

حيتـرم  "أو يف جمتمـع     ) الصكان األورويب واألفريقي  " (يف جمتمع دميقراطي  "ضرورية  والقانون  
لصاحل األمن القومي أو السالمة العامـة أو النظـام     ) امليثاق العريب " (ساناحلريات وحقوق اإلن  

. ، أو محاية حقوق اآلخرين    )امليثاق األفريقي " (األخالقيات"العام أو محاية الصحة واألخالق أو       
الشروط اليت جيوز يف إطارهـا فـرض قيـود      حتدد  تكون األحكام القانونية اليت       ال وينبغي أن 

  .)١٠( الدولة تفويضاً مطلقاًتعطيمفتوحة حبيث 
ـ  يودون  وينبغي أن تكون القيود املفروضة على الذين          -٣٧ وقهم يف التجمـع    ممارسة حق

وقد اعُترف  . ينبغي أن تكون قابلة للطعن أمام حمكمة قانون مستقلة        متناسبة وضرورية كما    
 االحتجاجـات   بااللتزام اإلجيايب الذي يقع على عاتق الدولة لتيـسري قضايا دولية متعددة يف  

  .)١١(السلمية
جيوز استخدام حقوق اإلنسان بطريقة هتـدف         ال ووفقاً لعدد من الصكوك الدولية،      -٣٨

ضئيل مـن   اللعدد  لوهذه األحكام تشكل أساساً قانونياً      . )١٢(إىل القضاء على حقوق أخرى    
لتـرويج  اواملسموح هبا، مثل     غري احملايدة من حيث احملتوى املفروضة على املظاهرات       القيود  
  .للعنف
املقـررة   باملظـاهرات اإلخطـار   ليس شرط   ووفقاً للجنة املعنية حبقوق اإلنسان،        -٣٩

علـى نظـام   ينطبق نفس الشيء رمبا و )١٣(بالضرورة انتهاكاً للحق يف حرية التجمع السلمي    
  .اشتراط باحلصول على ترخيص، شريطة أن يفترض أن هذا الترخيص سيصدر

__________ 

 .AHRLR 297 (ACHPR 1999)) ٢٠٠٠ (منظمة العفو الدولية وآخرون ضد السودانانظر  )١٠(
 .Plattform Ärtze für das Leben v. Austria, ECHR 10126/82 (21 June 1988) ، على سبيل املثال،انظر )١١(
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة      و؛  ٣٠انظر على سبيل املثال اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، املادة           )١٢(

ليت تنص علـى أن      ا ٢-٢٧امليثاق األفريقي، املادة    و؛  ١٧االتفاقية األوروبية، املادة    و؛  ٥والسياسية، املادة   
 .ينممارسة حقوقه مع مراعاة كاملة حلقوق اآلخرعلى كل فرد واجب 

 ).CCPR/C/50/D/412/1990 (٤١٢/١٩٩٩، أويل كيفنمان ضد فنلنداانظر  )١٣(
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لتقدمي تكون هناك أية فرصة إلشعار مسبق أو          ال ية عندما وحتدث املظاهرات العفو    -٤٠
ينبغـي  بالفعل أية فرصة من هذا القبيـل،        وإذا مل تكن هناك     . ترخيصحلصول على   طلب ا 

  .)١٤(تهينبغي محايمن مث وقانونياً اعتبار التجمع 
ـ           ٤جتيز املادة   و  -٤١ ق  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية التحلل من احل

  .)١٥(يف حرية التجمع خالل حالة الطوارئ
هذا احلـق   محاية  يفقد    ال  الفرد ولكن". التجمع السلمي "وال حيمي هذا احلكم إال        -٤٢

  .)١٦( يف احلشدةأو معزولمتفرقة عنف أعمال دث عندما حت

  احلق يف احلياة    
 للخطـر أثنـاء   يف احليـاة معرضـاً      ملتظاهرين والشرطة واجلمهور    احق  قد يكون     -٤٣

، قاعدة  "حقوق اإلنسان " الذي يوصف أحياناً بأنه أمسى       ،ويشكل احلق يف احلياة   . املظاهرات
من قواعد القانون العريف الدويل وهو أحد احلقوق املركزية املعترف هبا يف املعاهدات الدولية              

والغرض األساسي من االعتراف باحلق يف احلياة هو محاية النـاس مـن أن              . حلقوق اإلنسان 
  .)١٧(، إىل حد بعيد، استخدام القوة وحيتكرالدولة، أي الكيان الذي يدعيم تقتله
لكل فرد احلق يف احلياة     "أن   من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على        ٣وتنص املادة     -٤٤

وق  من العهد الدويل اخلاص بـاحلق ١-٦يف حني أن املادة    " واحلرية ويف األمان على شخصه    
وعلـى القـانون أن   . احلق يف احلياة حق مالزم لكل إنسان  " أن املدنية والسياسية تنص على   

األمهيـة  " مالزم"وتؤكد كلمة    )١٨("حيمي هذا احلق، وال جيوز حرمان أحد من حياته تعسفاً         
احلماية الـيت تقـدمها      "القانون حيمي هذا احلق   "عبارة  ال تعين   األساسية هلذا احلق، يف حني      

وجتـدر  .  احترام أعوان الدولـة    تمع فحسب، بل أيضاً   أفراد آخرين يف اجمل   اعتداء  الدولة من   
احلرمان غري التعسفي   وخيرج  من احلياة مشمول هبذا احلق؛      " تعسفاً"اإلشارة إىل أن احلرمان     

  .عن نطاق محايتهمن احلياة 

__________ 

احلريـات األساسـية     و ، االتفاقية األوروبية حلماية حقـوق اإلنـسان       بوكتا وآخرون ضد هنغاريا   انظر   )١٤(
 .٣٢، الفقرة )٢٠٠٧يوليه / متوز١٤ (٢٥٦٩١/٠٤

 تنصان أيضاً على التحلل من التقيـد حبريـة          ١٥ واالتفاقية األوروبية املادة     ٢٧االتفاقية األمريكية، املادة     )١٥(
 .التجمع السلمي

       / أيـار  ٤ (٦١٨٢١/٠٠، اتفاقية محاية حقوق اإلنسان واحلقـوق األساسـية          زنرببرغ ضد مولدوفا  انظر   )١٦(
 ١١٨٠٠/٨٥، اتفاقية محاية حقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية            إيزلني ضد فرنسا  و) ٢٠٠٤مايو  

 ).١٩٩١أبريل /نيسان ٢٦(
، )٢٠٠٦ ليدن مارتنيس جنوف، (حاالت أساسية حلقوق اإلنسان للشرطةنظر رالف كروشو ولييف هوملستروم،      ا )١٧(

 .٣٩الصفحة 
 .٣انظر أيضاً اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، املادة  )١٨(
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 للجنة املعنية حبقوق اإلنسان بـشأن احلـق يف احليـاة            ٦ووفقاً للتعليق العام رقم       -٤٥
منـع أعمـال القتـل      للقيام بأمور منها    أن تتخذ تدابري    األطراف  للدول   ينبغي   ،)٣ الفقرة(

ويعد حرمان أي إنسان من حياته من قبل سلطات          .الدولهذه  التعسفي اليت ترتكبها قوات     
الظروف الـيت   بصرامة  لقانون أن يضبط ويقيد     جيب على ا  لذلك  . الدولة أمراً بالغ اخلطورة   

  .من حياتهأي شخص أن حترم ميكن فيها للسلطات 
 البلدان األمريكية والعربيـة     اوعلى الصعيد اإلقليمي، يعترف الصك األفريقي وصك        -٤٦

". النيـة "إىل   يف حني تستند االتفاقية األوروبية       )١٩(حلياةمن ا " التعسفي"باحلماية من احلرمان    
. نونحق كل إنسان يف احلياة حيميه القـا     " من االتفاقية األوروبية على أن       ١-٢وتنص املادة   

أي إنسان عمداً إال تنفيذاً حلكم قضائي بإدانته يف جرمية يقضي فيها القانون             إعدام  ال جيوز   و
  ".بتوقيع هذه العقوبة

  : من االتفاقية األوروبية على ما يلي٢-٢املادة تنص وفيما يتعلق باحلرمان من احلياة،   -٤٧
تتجـاوز    ال تخدام القوة اليت   حلكم هذه املادة إذا وقع نتيجة اس        يعترب القتل خمالفاً   ال  

  : الضرورةحالة
  للدفاع عن أي شخص ضد عنف غري مشروع؛  )أ(  
إللقاء القبض على شخص تنفيذا لقرار مشروع، أو ملنع شخص مقبـوض              )ب(  

  كام القانون من اهلرب؛عليه وفقا ألح
اخلـروج عـن    الختاذ اإلجراءات املشروعة اليت هتدف إىل قمع الشغب أو            )ج(  
  .لشرعيةالسلطة ا

يف أعمـال الـشغب،     فض  استخدام القوة يف النظام األورويب، مبا يف ذلك         يتمثل  و  -٤٨
وينبغي أن يكون اسـتخدام القـوة        .)٢٠("ضرورة قصوى "ما إذا كان استخدام القوة      معرفة  

  .متناسباً وضرورياً

__________ 

 .٥امليثاق العريب، املادة و؛ ٤االتفاقية األمريكية، املادة و؛ ٤امليثاق األفريقي، املادة  )١٩(
    / أيلـول  ٢٧ (١٨٩٨/٩١، االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان      خرون ضد اململكة املتحدة   ماكان وآ انظر   )٢٠(

 ).١٩٩٥سبتمرب 
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د املنـشو هلـدف   املقرونة با يتطلب أن تتجاوز الفوائد     " التناسب"ويف حني أن مبدأ       -٤٩
كن من القـوة    ما مي يتطلب استخدام أقل    " الضرورة"فإن مبدأ    العنف،سيسببه  الضرر الذي   

  .)٢١(الضرورية لبلوغ هدف مشروع
تتحمل الدولـة     ال  من االتفاقية الدولية على ثالثة سياقات      ٢-٢املادة  تنص   ،لذلك  -٥٠

إلقاء القـبض    أوالدفاع عن النفس    : فيها مسؤولية احلرمان من احلياة بسبب استخدام القوة       
يعترب فيها القتل   اليت  حاالت  لورمبا تشكل هذه السياقات اجملموع الكلي ل      . الشغبأعمال   أو

  .)٢٢(غري تعسفي مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
اص بـاحلقوق املدنيـة      وفقاً لتعريفه يف العهد الدويل اخل      ،ال خيضع احلق يف احلياة    و  -٥١

الوطنية اليت ميكن االحتجاج هبا فيما يتعلق بالعديد من احلقـوق           التقادم  ألحكام  والسياسية،  
يعترب احلياة ومع ذلك، فإن هذا احلق ليس حقاً مطلقاً ألن احلرمان غري التعسفي من            . األخرى

  .أمراً مقبوالً
  .)٢٣(لحق يف احلياةلال جييز العهد الدويل أي استثناء و  -٥٢

   دام القوةاألحكام اليت تنظم استخ    
 على استخدام القوة من جانـب       هاتطبيقثور على تفصيل للقواعد الواجب      ميكن الع   -٥٣

 غـري   ونيةناصكوك الق ال يف عدد من     - احلاالت   مجيع يف   -املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني     
" تعسفياً"امللزمة، اليت حتدد أيضاً السياقات اليت ُيعترب فيها احلرمان من احلياة خالل املظاهرات              

  . )٢٤( من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية٦مبفهوم املادة 
املعـايري،  ) املدونة ()٢٥(ملوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني   اسلوك  وحتدد مدونة قواعد      -٥٤

. مكملة بالتعليقات، اليت ينبغي أن ميتثل هلا املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني يف أداء واجباهتم        
__________ 

 ، رقــمســواريز دي غرييــرو ضــد كولومبيــا؛ وكــذلك ٤٥-٤٠، الفقــرات A/61/311انظــر  )٢١(
R.11/45 (A/37/40)  ٨٥٩/١٩٩٩، رقم   وخيمينيس فاكا ضد كولومبيا   ؛) CCPR/C/74/D/859/1999( ؛

؛ )٢٠٠٠ديسمرب  / كانون األول  ٤ (٢٢٦٧/٩٣١، االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان      د تركيا ويلي ض وغ
ضـد  أليغويا نريا و؛ I/A Court H.R. Series C No.166 (2007)  وآخرون ضد إكوادورفيليز -زامربانو و

االتفاقيـة  ] 1993 [كيلي ضد اململكة املتحـدة وكونترا ؛ I/A Court H.R. Series C No. 20 (1995) بريو
 ).١٩٩٣يناير / كانون الثاين١٣ (١٧٥٧٩/٩٠األوروبية حلقوق اإلنسان 

 .١٢٨ الصفحة )٩، احلاشية ٣٤انظر الفقرة  (نواك، العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةانظر  )٢٢(
؛ ٢٧ املـادة    ؛ انظر أيضاً االتفاقيـة األمريكيـة،      ٤العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، املادة         )٢٣(

 ).٢(٤امليثاق العريب، املادة و؛ ١٥االتفاقية األوروبية، املادة و
 Crawshaw et al., Human rights and policing (see: لالطالع على مناقشة هلذا املوضوع، انظر ما يلـي  )٢٤(

para. 28, fn.7)(؛ وانظر أيضاً ما يلي: Nigel Rodley, The treatment of prisoners under international 

law (Oxford, OUP, 2009), p. 495.  
  ).١٩٧٩(٣٤/١٦٩اعتمدهتا اجلمعية العامة يف قرارها  )٢٥(
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ن بإنفاذ القوانني وحيمـوا حقـوق       أن حيترم املوظفون املكلفو   نة  و من املد  ٢وتقتضي املادة   
      وتـنص املدونـة علـى   . اإلنسان جلميع األشخاص، مبا فيها احلق يف حرية التجمع السلمي       

   " إال يف حالة الضرورة القصوى ويف احلـدود الالزمـة ألداء واجبـهم            "أال ُتستعمل القوة    
  .)٣املادة (

  : إىل ما يلي٣بشأن املادة ) ج(ق ويشري التعلي  -٥٥
وينبغي بذل كل جهد ممكن لـتاليف       . يعترب استعمال األسلحة النارية تدبرياً متطرفاً       

وينبغي، بوجـه عـام، عـدم       . استعمال األسلحة النارية، وال سيما ضد األطفال      
ابه جرماً مقاومة   استعمال األسلحة النارية إال عندما يبدي الشخص املشتبه يف ارتك         

مسلحة أو يعّرض حياة اآلخرين للخطر بطريقة أخرى وتكون التدابري األقل تطرفـاً         
  . غري كافية لكبح املشتبه يف ارتكابه جرماً أو إللقاء القبض عليه

املبادئ األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب املوظفني           وتشري    -٥٦
  : إىل ما يلي٩يف املبدأ ) املبادئ األساسية ()٢٦(ننيفني بإنفاذ القوااملكل

يتعني على املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني عدم استخدام أسلحة نارية ضد األفراد              
      إال يف حاالت الدفاع عن النفس، أو لدفع خطر حمدق يهـدد اآلخـرين بـاملوت                

نطوي على هتديد خطـري     أو بإصابة خطرية، أو ملنع ارتكاب جرمية بالغة اخلطورة ت         
لألرواح، أو للقبض على شخص ميثل خطراً من هذا القبيل ويقاوم سلطتهم، أو ملنع              
فراره، وذلك فقط عندما تكون الوسائل األقل تطرفاً غري كافيـة لتحقيـق هـذه               

 ويف مجيع األحوال، ال جيوز استخدام األسلحة النارية القاتلة عن قـصد            . األهداف
  . اماً جتنبها من أجل محاية األرواحإال عندما يتعذر مت

 حتت عنوان القيام بعمل الشرطة أثناء التجمعات غري القانونية باحلق           ١٢ويقر املبدأ     -٥٧
يف املشاركة يف التجمعات غري القانونية والسلمية وحيذر الدول من أنه ال ميكـن اسـتخدام                

  .)٢٧(القوة واألسلحة النارية إال يف بعض الظروف
" التجمعات غري املشروعة، إمنا اخلالية مـن العنـف،        " على تفريق    ١٣بدأ  وينص امل   -٥٨

على املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني أن يتجنبوا استخدام القوة أو، إذا كان            "ويشري إىل أنه    
  ". ذلك غري ممكن عملياً، أن يقصروه على احلد األدىن الضروري

__________ 

  .١٩٩٠اعتمدها مؤمتر األمم ملتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني، كوبا،  )٢٦(
 Standard 5 of Amnesty International, Basic human rights standards for law :انظر أيضاً مـا يلـي   )٢٧(

enforcement officials, AI Index POL 30/04/98 of 1998; see Giuliani Gaggio v. Italy App.           

No. 23458/02, decision of 24 March 2011.  
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 على أال ُتستخدم األسلحة النارية      ١٤دأ  ، ينص املب  "التجمعات العنيفة "وفيما خيص     -٥٩
" إال عندما يكون من املتعذر عملياً استخدام وسائل أقل خطراً وباحلـد األدىن الـضروري              "

  ).  أعاله٥٦انظر الفقرة  (٩ومبوجب الشروط املنصوص عليها يف املبدأ 
هـو   ماً قاتالً استخدااملبدأ التوجيهي فيما يتعلق باستخدام القوة أو األسلحة النارية      و  -٦٠
والظروف الوحيدة اليت تربر استخدام األسلحة      .  الفرد عن حياته أو عن حياة اآلخرين       دفاع

النارية، حىت خالل املظاهرات، هي خطر املوت الوشيك أو اإلصابة البالغة، وخيـضع هـذا               
  .ستخدام لشرطي الضرورة والتناسباال
 ص دون متييز على حشد من النـاس        ومن الناحية املبدئية، ال ُيسمح بإطالق الرصا        -٦١

 املوت أو اإلصابة    خطروال ميكن أن ُيستهدف سوى الشخص أو األشخاص الذين يشكلون           
مبجرد كون جتمع معني غري قانوين وجيب  وال ميكن تربير استخدام األسلحة النارية. )٢٨(البالغة

  . احمللية يف القواننيذلكوغالباً ما ال ُيدرج . أن ُيفّرق، أو حبماية امللكية
 باالستخدام املتعمد للقوة  فيما يتعلق ووفقاً للمدونة واملبادئ األساسية، تبقى القاعدة         -٦٢

 عن النفس أو إلقـاء القـبض أو إمخـاد     للدفاعنفسها يف مجيع الظروف، سواء      هي  القاتلة  
  .هي محاية احلياةهذه القاعدة ي ظروف أخرى، وألالشغب أو 

؛ ويتمثل عنـصر    د عناصر تأمني احلق يف احلياة      أح  هو فيمنع حاالت القتل التعس   و  -٦٣
وتقتضي املدونة أن ُيقدم تقريـر فـوراً إىل         . )٢٩(آخر يف املساءلة عندما يكون القتل قد وقع       

 إجـراءات  أن ُتتخذ وينبغي  . )٣٠(السلطات املختصة، يف كل حالة ُيستخدم فيها سالح ناري        
  .تأديبية عند االقتضاء

 هام من االتساق فيما خيص      بقدرلصكوك القانونية غري امللزمة     ويف حني أتت هذه ا      -٦٤
املعايري الدولية، فإن املبادئ األساسية انُتقدت لعدم وضوحها بشأن ما إذا كان من املمكـن               

وتتـسم  . ميثلون التهديد باخلطر  استخدام األسلحة النارية ضد األشخاص غري أولئك الذين         
 أُشري إىل أن املبادئ األساسية ال تعّرف مفاهيم مـن           وقد. )٣١( باإلطناب  أيضاً بعض املبادئ 

__________ 

، )٧، احلاشـية  ٢٨انظر الفقرة (انظر املناقشة يف مؤلف كراوشو وآخرون، حقوق اإلنسان وعمل الشرطة           )٢٨(
سؤال الصعب املتعلق مبعرفة ما إذا كان ميكن استخدام القوة حلماية احلياة من فـرد   ، بشأن ال  ١٥٠الصفحة  

  .ال يشكل بالضرورة خطراً وشيكاً، ولكنه جزء من جمموعة تشكل هذا اخلطر
  ).٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٤(٩٧ /٣٦٨٣٢٧، احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان سولومون وآخرون ضد تركياانظر  )٢٩(
  .٣دة التعليق على املا )٣٠(
  .١٥٠، الصفحة )٧، احلاشية ٢٨انظر الفقرة  (حقوق اإلنسان وعمل الشرطةكراوشو وآخرون،  )٣١(
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، وتضع معايري عامة، بدالً من مبادئ توجيهية لإلجراءات         "األسلحة النارية "أو  " القوة"قبيل  
  .)٣٢(امللموسة

 استخدام القوة   يستويفجيب أن    ،)٣٣(ومبوجب املدونة األوروبية آلداب مهنة الشرطة       -٦٥
  ).٣٧ة الفقر(شرطي الضرورة والتناسب 

  حاالت الطوارئ واملظاهرات
املفروضة على احلق يف التجمـع الـسلمي،   " العادية"يف حني يتعلق ما سبق بالقيود       -٦٦

على هذا احلق وعلى حقوق أخرى،      " استثنائية" قيود   فيها ميكن أن ُتفرض     هناك أيضاً ظروف  
حلقوق املدنية  با اص اخل  من العهد الدويل   ٤مثالً من خالل إعالن حالة طوارئ، وفقاً للمادة         

الـيت ُتعلـق    قائمة احلقوق ضمنوغالباً ما ُيدرج احلق يف حرية التجمع السلمي   . والسياسية
  .خالل حاالت الطوارئ

من استخدام حاالت الطوارئ     إساءة   وكما هو احلال مع مجيع القيود، هناك خماطر         -٦٧
دول اليت اسُتخدمت فيها وكان عدد من ال . الدول اليت تسعى إىل قمع حقوق اإلنسان      جانب  

  .املظاهرات األخرية لتغيري النظام العام تعيش فعالً حتت حاالت الطوارئ منذ عدة عقود
ن أثناءها إعـالن حـاالت       اإلنسان بأن هناك ظروفاً ميك     وبينما يقر قانون حقوق     -٦٨

 بطريقة مـشروعة عنـدما تكـون الـسلطات       أن ُتعلق  ميكنالطوارئ، وأن بعض احلقوق     
 السلطات االستثنائية أن تستويف نظاماً ممارسة اليت تود جيب على الدول هنائية قائمة، فإن  االستث

  .)٣٤(حمدداً من الضمانات اليت هتدف إىل احلد من إساءة االستخدام
، حىت  اجلماهرييةوهناك قرينة ضد السماح بتقييد حرية التجمع رداً على املظاهرات             -٦٩

  .على الدول أن تقدم أدلة دامغة لنقض هذه القرينةو.  حاالت العنفتكون هناكعندما 
 خـالل حـاالت      بطريقة مشروعة  ولكن، بينما ميكن تقييد حرية التجمع السلمي        -٧٠

، مثل احلق يف احلياة، تبقى قائمة       األخرى غري القابلة للتقييد   ن  املتظاهريالطوارئ، فإن حقوق    
  .)٣٥(وجيب أن ُتحترم

__________ 

   ,Anneke Osse, Understanding policing (Netherlands, Amnesty International, 2006) :انظر ما يلي )٣٢(
p. 129, available at www.amnesty.nl.  

  .٢٠٠١سبتمرب / أيلول١٩ الوزارية جمللس أوروبا يف  اليت اعتمدهتا اللجنة١٠)٢٠٠١(التوصية  )٣٣(
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية على أنه ال ميكن اإلعالن عن حالـة   ٤مثالً، تنص املادة     )٣٤(

  .وال ميكن استخدامها إلنقاذ حكومة حمددة" هتدد حياة األمة؛"طوارئ وتبقى نافذة عندما تكون الطوارئ 
، ٣٤انظر الفقرة    ("عهد األمم املتحدة اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية      " ع نوفاك يف مؤلفه   ويتناىف ذلك م   )٣٥(

، الذي يشري إىل أن املشاركني يف املظاهرات العنيفة يفقدون حقوقهم اإلنسانية            ٤٨٧، الصفحة   )٩احلاشية  
  . يف احلماية
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  القانون اإلنساين الدويل
ل الرتاع املسلح، يبقى القانون الدويل حلقوق اإلنسان سارياً كقانون عام طاملا            خال  -٧١

وُيحظر القتل غري القانوين    . )٣٦(مل ُتعلق حقوق بعينها، ورهناً مبا ميليه القانون اإلنساين الدويل         
 ٣ يف حالة الرتاع املسلح غري الدويل، وفقـاً للمـادة            حىتمبوجب القانون اإلنساين الدويل،     

  .)٣٧(١٩٤٩شتركة بني اتفاقيات جنيف لعام امل

  القانون اجلنائي الدويل    
ميكن أن يشكل القتل غري القانوين خالل أوقات السلم واحلرب جرمية دولية مبوجب               -٧٢

 أيضاً علـى أولئـك الـذين         ذلك ينطبقاسي للمحكمة اجلنائية الدولية، و    نظام روما األس  
حالة األخرية إىل احملكمة اجلنائية الدولية للحالـة         اإل دل عليه يشاركون يف املظاهرات، كما ت    

  .)٣٨( احلكوميةمساملون من جانب القواتيف اجلماهريية العربية الليبية، حيث قُتل متظاهرون 
ابـات يف كينيـا،     وفقد أكثر من ألف شخص حياهتم خالل العنف املتصل باالنتخ           -٧٣

 يف   جـارٍ  حتقيـق وهناك أيضاً   .  الدولية  حالياً حماكمة يف احملكمة اجلنائية     الذي ُتجرى بشأنه  
  .حاالت هندوراس وغينيا وكوت ديفوار

  دور حفظة السالم التابعني لألمم املتحدة يف التعامل مع االحتجاج    
 قوات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة أحيانـاً حبـاالت تواجـه فيهـا               تعيش  -٧٤

  .معايري الدولية يف إدارة هذه احلاالتومن املهم أن متتثل قوات حفظ السالم لل. املتظاهرين

__________ 

الـرأي  " سلحة النووية أو اسـتخدامها،    مشروعية التهديد باستخدام األ   "انظر أيضاً حمكمة العدل الدولية،       )٣٦(
  .٢٥، الفقرة ١٩٩٦يوليه / متوز٨االستشاري املؤرخ 

  .٢٦٠، الصفحة )٣١، احلاشية ٥٣انظر الفقرة (انظر املناقشة يف  روديل، معاملة السجناء مبوجب القانون الدويل  )٣٧(
 احملكمة اجلنائيـة الدوليـة      احلالة يف اجلماهريية العربية الليبية إىل     ) ٢٠١١(١٩٧٠أحال قرار جملس األمن      )٣٨(

 ٢٣؛ ويف   "االنتهاكات اجلسيمة واملمنهجة حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك قمع املتظاهرين املـساملني           "بسبب  
      ، أعرب جملس السالم واألمن التـابع لالحتـاد األفريقـي، يف بـالغ صـادر عـن                ٢٠١١فرباير  /شباط

شجب بشدة االستخدام العشوائي للقوة واألسلحة الفتاكة        عن بالغ قلقه إزاء احلالة يف ليبيا         ٢٦١االجتماع  
؛ وأمرت احملكمة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب باختاذ تدابري مؤقتة ضد ليبيا            "ضد املتظاهرين املساملني  
اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب ضد اجلماهريية العربية الليبيـة الـشعبية            لنفس األسباب، انظر    

  .٢٠١١مارس / آذار٢٥ املؤرخ ٠٠٤/٢٠١١ االلتماس رقم ية العظمى،االشتراك
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التطبيق احمللي للقواعد الدولية يف محاية احلق يف احلياة عند القيام بعمل الشرطة               -دال  
  أثناء التجمعات

 التعامل مـع االحتجـاج     املتعلق بطريقة سؤال  الليس مثة جواب سريع ووحيد على         -٧٥
اب واألوسـاط االجتماعيـة تطـرح        واألسب هافاالختالفات يف نوع احلشود وحجم    . العام

 يف  وهنجهـا واجملتمعات ختتلف من حيث نزوعها إىل العنف        .  من التحديات  متنوعةجمموعة  
لحاجة إىل املوازنة بني املصاحل املشروعة للمحتجني واجملتمع على نطاق  نظراً ل و. حل الرتاعات 

ب فيه اتباع هنج واحد      من املستحيل ومن غري املرغو     ، فإن أوسع يف السياق الوحيد لكل حالة     
  .جلميع احلاالت

انونيـة  ولكن ميكن كسب الكثري من دراسة الطريقة اليت تتبعها خمتلف الـنظم الق              -٧٦
  . ، والنظر إىل املمارسات اجليدة والسيئة يف مجيع أحناء العاملالوطنية لتنظيم االحتجاج

ني تأميناً كافيـاً يف     وأما فيما خيص معرفة ما إذا كان حقا التجمع واالحتجاج مؤمن            -٧٧
 احليز السياسي املتاح لالختالف يف الـرأي يف          مدى املمارسة العملية فإن ذلك يتوقف على     

 وبينما يالحظ هـذا     )٣٩(فهل ُتطبق القوانني بطريقة عادلة، إن كان ُتطبق أصالً؟        . البلد املعين 
، فإنه يركز أساساً    حيان بروزاً طاغياً يف أغلب األ     العتبارات السياسية والعملية  االتقرير بروز   

  .على احلماية بواسطة القانون
 إنشاء األمم املتحدة     قبل  القوانني الواجبة التطبيق   ويف بعض النظم القانونية، اعُتمدت      -٧٨

        فقـوانني املظـاهرات يف مـصر، مـثالً، تعـود إىل            . وبقيت دون تغيري خالل عدة عقود     
 ريـر إىل   خضعا للدراسة ألغراض هذا التق    ، وتعود يف بلدين آخرين      ١٩٢٣ و ١٩١٤عامي  
  .لآلخر  بالنسبة١٨٩٧ إىل عاموبالنسبة ألحدمها  ١٨٥٧ عام
كوهنـا  بقدر  ( بلداً   ٧٦ ألغراض هذا التقرير، تشريعات حوايل       ،خضعت للبحث  و  -٧٩

 بعض البلدان؛   خيصووجهت صعوبات يف احلصول على صورة شاملة فيما         ). متاحة للجميع 
 عدد من القـوانني      فيها  يعاجل اليتاحلاالت  ووجهت صعوبات يف    الحتادية،  مثالً، يف الدول ا   
 من هـذه    اسُتخلصتومع ذلك،   .  مكتوبة  فيها  ليست مجيع القوانني   واليتاستخدام القوة،   

  .حكام القائمة على الصعيد احملليالعينة داللة عن نوع األ
غـري أن دسـاتري     . سلميوتعترف دساتري معظم البلدان باحلق يف احلياة والتجمع ال          -٨٠

اإلمارات العربية املتحدة والبحرين وبروين وبنما وجزر القمر واجلمهورية العربية الـسورية            
ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية والصني وعمان وكوبا    

الـيمن ال تعتـرف     والكويت ولبنان ومصر واملغرب واملكسيك واململكة العربية السعودية و        
__________ 

ـ                       )٣٩( ة من القضايا ذات الصلة يف هذا املقـام آليـات مراقبـة الـشرطة؛ انظـر يف هـذا الـصدد الوثيق
A/HRC/14/24/Add.8، ١٤-٨ الفقرات.  
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من بـاحلق يف    صراحة باحلق يف احلياة، وال تعترف دساتري بروين وجيبويت وغابون وقطر والي           
  .حرية التجمع السلمي

. وميكن أن ُتعلق بعض احلقوق خالل حاالت الطوارئ مبوجب الدسـاتري الوطنيـة     -٨١
 يف حريـة التجمـع      وبينما ال ميكن تعليق احلق يف احلياة مبوجب القانون الدويل، فإن احلق           

السلمي ميكن أن ُيعلق، وتنص أيضاً معظم الدساتري، ولكن ليس مجيعها، على تقييـد هـذا                
  .احلق
 اليت مشلها البحث تشريعات خاصـة بـشأن         ٧٦ لوتوجد يف حوايل ثلث البلدان ا       -٨٢

  ويف بلدان أخرى، ُتنظم املظاهرات إىل جانب قضايا أخرى تتعلق بالنظام العـام            . املظاهرات
ويف . وتعترف بعض البلدان بواجب حقيقي لتيسري املظاهرات      . أو يف القوانني اجلنائية للبلدان    

شرطة من ضباط الرب جرمية جنائية أال يفرق ضابط تاثنني من البلدان اليت خضعت للدراسة، ُيع
  .جتمعاً غري قانوين

ريـة الـسياسية    وميكن أن ُتستعمل النظم القانونية احمللية بطرق متعددة لقمـع احل            -٨٣
،  نفسه لتقليص احليز املتاح للتجمـع      يف الوقت كما ميكن أن ُتستعمل     ،  واملخالفني يف الرأي  

مبا فيها قوانني مكافحة    (وميكن فعل ذلك عن طريق القوانني األمنية        . غالباً بشكل غري صريح   
لذات وحماربة ا " اخلطورة" جرائم غامضة وغري حمددة مثل       عن طريق ، ولكن أيضاً    )اإلرهاب
 يف انتـهاك    ويف بعض احلاالت، ُتحظر املنظمات اليت متارس االحتجاج       ). حماربة اهللا (اإلهلية  

  .للحق يف حرية التجمع
ويتبع العديد من البلدان املعايري الدولية فيما يتعلق بالقيود املفروضة على املظاهرات،              -٨٤

ام العام ومحاية حقـوق     من خالل قوانني تستهدف غايات مشروعة مثل األمن الوطين والنظ         
 يف عدد من البلدان، التجمعات اليت تشجع خطاب الكراهية واسـتخدام     ،ُتحظر و. اآلخرين
  .العنف
ـ           ُتعطى الشرطة  ولكن  -٨٥ دة ، يف عدد مقلق من احلاالت، قدرة متييزية صرحية غري مقيَّ

لعبـارات  وحتدد القوانني ذات الصلة األسباب اليت تسمح بذلك، ولكن ا         . حلظر املظاهرات 
فعلى سبيل املثـال، ال ُيـسمح       . تقريباً املستخدمة غامضة وغري حمددة، مما يسمح بأي قيد       

ينشروا اإلشاعات والدعاية الكاذبة اليت تـسبب الـصدمة         "للمتظاهرين يف أحد البلدان أن      
تعزز األهداف "بينما ال ميكن للمواطنني يف بلد آخر أن ينظموا جتمعات " والرعب يف اجملتمع، 

  ".ن أخرى أو ملواطنيهاالقتصادية والسياسية واالجتماعية لبلداا
راءات للجـوء إىل حمكمـة       إج ، ولكن ليس يف أغلبها،    من البلدان وتوجد يف عدد      -٨٦

. على إجراءات االحتجاج املخطط هلا    ملن يشعرون بالظلم من جراء القيود املفروضة        مستقلة  
قيا، أن من غري الدستوري إعطـاء املـوظفني         وقد رأت احملاكم، مبا فيها عدد كبري يف أفري        

  . حمددة أو واسعة أكثر مما ينبغيسلطات غري
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  . يف بعض البلدان، من املشاركة يف املظاهرات،ُيمنع غري املواطنني و  -٨٧

  اإلشعار والتراخيص    
، يف  جيـب  ولكن. تنظيم املظاهرات لال ُيشترط يف بعض البلدان إشعار أو ترخيص           -٨٨

، رغم أن مـن     ، إما اإلشعار بالتجمعات املخطط هلا أو احلصول على تراخيص          البلدان معظم
  . بأن ُتمنح التراخيصقرينة أن هناك غري الواضح يف الغالب

  القيود املفروضة على املكان والزمان والطريقة    
تتمتع الدولة بقدرة متييزية واسعة لفرض قيود حمايدة من حيـث احملتـوى علـى                 -٨٩

ل أي أثر مسبب للخلل، مع االحتفاظ نصب العني بأمهية تنظيم التجمعـات             املظاهرات لتقلي 
  . اجلمهور املستهدف" مرأى ومسمع"على 
وتوجد، يف جل البلدان اخلاضعة للدراسة، قيود على االحتجاجات يف اجلوار املباشر              -٩٠

وتشمل أماكن أخرى ُتحظر فيها أو ميكن أن ُتحظـر االحتجاجـات            . للمحاكم والربملان 
  . بإقامة الرئيس، والفنادق اليت يقيم فيها ضيوف الدولة، وحمطات القطارةاملنطقة احمليط

  استخدام القوة القاتلة من جانب الشرطة    
يوجد لدى أغلب البلدان اخلاضعة للدراسة جمموعة واحدة من القواعد فيما يتعلـق               -٩١

 -يف مجيع احلـاالت      القواعد   هذهُتطبق  و .باستخدام القوة من جانب الشرطة يف البلد املعين       
  . املظاهراتللدفاع وإلقاء القبض وتفريق

ـ  مهم من البلدان، مثة نظام خاص يُ        ولكن ،ويف عدد أصغر    -٩٢ ـ عق بالتحديـد    طّب ى ل
ويف معظم هذه البلدان، تتمتع الشرطة بـسلطات        . استخدام القوة خالل جتمعات االحتجاج    

وسُينظر يف البدايـة يف     . ت منه يف حاالت أخرى    أكرب الستخدام القوة القاتلة خالل املظاهرا     
  .النظم القانونية املعمول هبا يف هذه البلدان

 خالل العمل االحتجاجي أساساً     ويتمثل االختبار يف البلدان اليت تطبق نظاماً خاصاً         -٩٣
 دواعـي ومـن   . ، دون مزيد من القيود    "ضرورياً"أو  " معقوالً"ما إذا كان استخدام القوة      في

 لفرادى ضباط   يترك ى أهنا تشكل اختباراً ذاتياً، مما     لعأن هذه األحكام ميكن أن ُتفسر       القلق  
ن أن ُيعتـرب    وميك. ر ما إذا كان جيب إطالق النار هبدف القتل        يقرلتلقدرة التمييزية   االشرطة  

  .ذلك ترخيصاً بالقتل
قوة اليت   ال استخدامميكنها  " حواجز كما    بإقامة للشرطة   ُيرخصويف بعض احلاالت،      -٩٤

  ".من عبور احلاجزما تراها ضرورية، مبا فيها استخدام األسلحة الفتاكة، ملنع شخص 
ة يف الواقع    القوة، ُتعطى الشرط   ذا النوع اخلاص من أنظمة استخدام     نطبق ه يوعندما    -٩٥

خاصة هبا فيما يتعلق باملظاهرة املعنية، دون أي مـن          " صغريةحاالت طوارئ   "سلطة إعالن   



A/HRC/17/28 

21 GE.11-13316 

وعالوة على ذلك، فإن احلق يف احلياة غري        .  على هذا اإلعالن   اعتيادياًليت تنطبق   الضمانات ا 
  .القابل للتقييد يكون معلقاً يف هذه احلاالت من الناحية العملية

 البلدان اليت مشلتها الدراسة، تنظم استخدام القوة خالل املظاهرات نفس           أغلبويف    -٩٦
ن كان من األسـلم     لئو. ام للقوة من جانب الشرطة    القواعد اليت ُتطبَّق على أي حالة استخد      

اتباع هذا النهج بشكل عام، فإن ذلك ال يعين بالضرورة أن هناك امتثاالً للمعايري الدولية يف                
  .ومثة ثالث فئات فرعية بني هذه البلدان. مجيع احلاالت

مـن جانـب     العام للقوة    االستخدامففي احلالة األوىل، تتسم املعايري املنطبقة على          -٩٧
الشرطة يف عدد كبري من البلدان بكوهنا غامضة وحمددة حتديداً فضفاضاً، وال تقدم توجيهات              

ميكن ألي ضابط شرطة أن يستخدم القوة اليت : "وفيما يلي منوذج من هذه األحكام. واضحة
  ".قد تكون ضرورية بشكل معقول يف ظروف احلالة املعنية

عندما حيدد معياراً عاماً الستخدام القوة هو نفس        واملشكل الذي يطرحه هذا احلكم        -٩٨
كما سبقت مناقـشته    ملظاهرات،  خاصة با دة  ظم حمدَّ  يف نُ  الذي يطرحه عندما يوجد   املشكل  
وميكن يف الواقع أن    ( أن املعايري غالباً ما تبدو جديرة بالثناء من الناحية النظرية            ورغم. أعاله

 أي حـد    بسبب عدم وجود   ، فإهنا، )عايري الدولية تستنسخ الصياغة املستخدمة يف جزء من امل      
  .حبيث ميكن متديدها لتربير االستخدام املفرط للقوةإضايف، غري دقيقة مبا يكفي 

يف هذا السياق، فإن املعىن غالبـاً مـا         " القوة الضرورية "وعندما ُيستخدم مصطلح      -٩٩
مجيـع  "ح القانون الـدويل     يكون أكثر متشياً مع املفاهيم املتساهلة اليت ينطوي عليها مصطل         

منه مع التفسري التقييدي املناسب يف احلاالت اليت تكون فيهـا احلقـوق   " الوسائل الضرورية 
، ميكـن   هذا هو احلـال    وعندما يكون . الالزمة القوة الدنيا    غري لكفالة عدم استخدام     مقيدة

خاصة هبم فيمـا    " صغريةحاالت طوارئ   "لواقع، أن ينشئوا أيضاً     ملوظفي إنفاذ القوانني، يف ا    
  .يتعلق باملظاهرات

على  فيها القواعد املتعلقة باالستخدام العام للقوة        تنطويويف احلالة الثانية، مثة بلدان        -١٠٠
ففي أحد البلدان، ميكن لقوات األمن الداخلي أن تـستخدم          . لمعايري الدولية ل انتهاك واضح 

للـدفاع عـن    "و" داريـة  السلطة اإل  بأمر من "األسلحة النارية ألسباب متنوعة، مبا يف ذلك        
  ".مواقعها
  . ويف احلالة الثالثة، مثة بلدان متتثل للمعايري الدولية أو متتثل هلا إىل حد بعيد  -١٠١
ويف بعض البلدان، ولكن ليس كلها، مثة نظام تلقائي للتحقيق فيما إذا كان ينبغـي                 -١٠٢

  . استخدام األسلحة النارية خالل املظاهرات
 أن ُيستنتج من النظرة العامة السابقة أن األحكام القانونية احمللية فيما يتعلـق              وميكن  -١٠٣

باالستخدام املميت للقوة خالل املظاهرات يف نسبة مئوية هامة من البلدان ال متتثل للمعـايري               
  .الدولية
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  التجهيزات واللوجستيات والتدريب    
ففي أحد البلدان، وجه   . ع املظاهرات تواجه البلدان أيضاً حتديات عملية يف التعامل م         -١٠٤
لتجهيـزات، مـثالً    لمقابلة أُجريت معه إىل االفتقار      يف   رجال الشرطة السابقني االنتباه      أحد

إذا كان رجال الشرطة حيملون ذخرية حية، ومل يكن لديهم غري           : "األسلحة األقل من فتاكة   
وشدد عدد من   ". ديةاعمداً  ذلك، فإهنم سيستخدموهنا عاجالً أو آجالً عندما يواجهون حشو        

من املفهوم أن الشرطة اليت ال متلـك العـّدة          أن  األشخاص الذين أُجريت معهم مقابلة على       
الواقية الضرورية ستلجأ بسهولة أكرب إىل استخدام القوة أو األسلحة النارية القاتلة للـدفاع              

يف آيرلنـدا   وعلق شخص من الذين أُجريت معهم مقابلة لديه خـربة عمليـة             . عن نفسها 
 بعد أن ُمنح ضباط الشرطة دروعاً بطـول         االخنفاض احلاد يف استخدام القوة    الشمالية على   

  .اجلسم ووزرات مضادة للحريق

تطـور  : ج االجتماعية القانونية حلماية احلق يف احلياة يف سياق التجمعات         ُهالُن  -هاء  
  فهم سلوك احلشود

وغريهم، مثل املخططني احلضريني، دفقـاً       علماء النفس واالجتماع واإلجرام      أنتج  -١٠٥
أن ُتؤخـذ يف     جيـب     اليت مستمراً من املعارف اجلديدة بشأن عمل الشرطة وسلوك احلشود        

أصبحت التكنولوجيات اجلديـدة    قد  و. فهم العوامل املؤثرة فهماً صحيحاً    احلسبان إذا أُريد    
  .ا يليها من مساءلةُتتاح أيضاً باستمرار، مما يؤثر يف طبيعة املظاهرات العامة وم

ة املؤثرة خالل املظـاهرات     يوقد منا مع مر السنني فهمنا للقوى االجتماعية والنفس          -١٠٦
رف أن يسمح بفهم الظاهرة، ويـساعد     ا من املع  اجملموعة  وميكن إلدراك هذه   .)٤٠(اجلماهريية

  .على اختاذ قرارات مستنرية بشأن إدارة االحتجاج واستخدام القوة
فبينمـا  . ، ُتكمَّل اهلوية الفردية باهلوية االجتماعيـة       ما ضمام إىل جمموعة  وعند االن   -١٠٧

حتققت بعض أكرب إجنازات اإلنسانية بفضل القوة اجلماعية، فإن العضوية يف جمموعة ما ميكن              
أن تؤدي أيضاً إىل إزالة الطابع الفردي؛ فُيحرر السلوك املضاد للسلوك املعيـاري وحيـدث               

 مشاعر احلد من املسؤولية الفرديـة       تؤدي إىل كن لعضوية اجملموعة أن     ومي". اجملموعة"تفكري  
  . وقلة احترام السلطة وعدم اخلوف من اخلطر

، ُتفهم احلشود يف أحسن األحوال على أهنا وحدات         "النظرة الكالسيكية  "وحسب  -١٠٨
بع يف معظم   وانطالقاً من هذه الفرضية، اتُّ    . خطرية وميالة إىل العنف   وغري عقالنية ومتجانسة    

 أسلوب لعمل الشرطة يف احلفاظ على النظام العام          القرن املاضي  البلدان الغربية حىت ستينيات   
__________ 

 Donatella della Porta and Herbert Reiter, eds., Policing Protest: The control of mass : انظـر مـا يلـي    ) ٤٠(

demonstrations in Western democracies (Minneapolis, University of Minnesota Press, 1998), and David 

Waddington, Policing Public Disorder: Theory and practice (Devon, Willan Publishing, 2007).  
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وحىت أشكال االنتهاك الصغرية كانت ُتواجه بصرامة لترسـيخ         ". تصعيد القوة  " على يعتمد
  .ثقافة القانون والنظام

، لفلـسفة   القرن املاضـي   مثانينياترك هذا النهج اجملال، يف منتصف سبعينيات و       وت  -١٠٩
 القرن وعلى إثر صدامات موهنة بني املتظاهرين والشرطة يف ستينيات". إدارة متفاوض عليها"

، استنتج أولئك املسؤولون عن القيام بعمل الشرطة للحفاظ على النظام العـام أنـه               املاضي
وجب هذا  ومب. سيكون من األجدى العمل مع احلشود، عند اإلمكان، بدالً من العمل ضدها           

وهنـاك  . النهج، تكون مهمة الشرطة هي محاية احلقوق وتيسري املظاهرات بدالً من إحباطها           
تسامح مع تعطيل اجملتمع احمللي إىل حد ما من جانب احملتجني، وال ُتستخدم القوة إال عندما                

  . العنف، على أال ُتستخدم إال باعتدالحيدث
 والتفاوض  الً حنو استعمال أكثر نشاطاً لالتصال     ثر اعتداالً حتو   النهج األك   هذا وميثل  -١١٠

واعترب النـهج اجلديـد     . والتعاون ومجع املعلومات والتشديد على سياسات الشرطة الوقائية       
القوالب النمطية املصاحبة للفهم الكالسيكي لسلوك احلشود خاطئة ورمبا خطرية ألن الشرطة        

  . مما ميكن أن يصعد الرتاعميكن أن تسيء فهم احلالة وتستخدم القوة املفرطة، 
، حقاً فالكل،   -ومبوجب هنج اإلدارة املتفاوض عليها، ختتلف اجملموعات عن األفراد            -١١١

.  ولكنها ال تتصرف بالضرورة بطريقة عشوائية وغري مفهومـة         -ال يساوي جمموع األجزاء     
رجية، مبـا فيهـا   فاجملموعات ترد على األفعال وفقاً ملنطقها اخلاص، ولعدد من املؤثرات اخلا   

على أنه جمموعـة غـري      ما  وباختصار، إذا عومل حشد     .  السلطات اليت تعاملها هبا  طريقة  ال
  .عقالنية من اجملرمني الذين ال يفهمون إال لغة القوة، فإهنم سيتصرفون على هذا النحو

واحلشود أكثر نزوعاً إىل العنف عندما تعترب أعمال الشرطة جائرة ومـن مث غـري                 -١١٢
ومن شأن استخدام القوة دون متييز ضد حشد ما مبجمله أن يقنع أعضاء اجملموعة              . عةمشرو

  . األكثر انضباطاً باللجوء أيضاً إىل استخدام القوة حلماية زمالئهم من أعضاء اجملموعة
ويستتبع هنج اإلدارة املتفاوض عليها قبول بعض األثر اجلانيب لالحتجاج يف مقابـل               -١١٣

ومن مث فإن التشديد يف هذا النهج يقع على ضمان          . يعة السلمية للحدث  ضمانات بشأن الطب  
القانون، ينبغي أن ُتستخدم   " نقص إنفاذ "ويف هذا النموذج من     . السلم بدالً من إنفاذ القوانني    

  . القوة من جانب الشرطة دفاعاً عن النفس، وليس لفرض سلطة القانون بشكل عام
تيـسري  :  هذا النمـوذج   املمارسات اليت يتضمنها  ة من    الشرطة التالي  ُتعد ممارسات و  -١١٤

وصول احملتجني إىل الطرقات، وهو أمر لن ُيتاح هلم فيما عدا ذلك، مع توقع بعض تـدابري                 
؛ وضـمان   ل يف عمل الشرطة أثناء االحتجـاج      عمل الشرطة الذايت؛ وإشراك النساء والرجا     

؛ وإبقاء  )ض األمساء على الزي الرمسي    مثالً عر (إمكانية حتديد هوية كل فرد من أفراد الشرطة         
  .شرطة الشغب بعيدة عن األنظار عند غياب احلاجة إليها
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" مثلث الـسالمة  "وقد أضفى عدد من البلدان اليت تتبع هذا النهج صبغة رمسية على               -١١٥
 املنظمني والسلطات احمللية أو احلكومية والشرطة، الذين ُيطلب منهم          مبعىنخالل املظاهرات،   

  .)٤١(صل بعضهم ببعض لتجنب خماطر السالمة وإمخاد جذوة الرتاعأن يت
األسباب وعند إدارة القوى املؤثرة خالل االحتجاجات، ينبغي إيالء االعتبار ملعرفة             -١١٦
هل (ويشمل ذلك طبيعة هيكل الدولة      .  إىل استخدام تدابري قسرية    عموماًدفع الشرطة   ت اليت

رأي العام والقواعد؛ والتهديد الذي تشكله املظـاهرة        ؛ وال )هناك رقابة مدنية على الشرطة؟    
  .؛ واألساليب اليت ينتهجها املدعون العامون)هايتعلى أساس حجمها ومدى نضال(

، أي فهم الشرطة الواضح ملهامها والتحـديات الـيت          )٤٢(وسيكون ملعرفة الشرطة    -١١٧
شرطة تعمل ضمن إطار ورغم أن ال. تواجهها، أثر قوي على احتمال جلوء الضباط إىل العنف  

قانوين، فإهنا متلك سلطات متييزية هامة، خاصة عندما جيب أن ُتتخذ قرارات فورية، كما هو               
احلال غالباً يف عمل الشرطة أثناء االحتجاجات، وتلك هي احلاالت اليت تأيت فيها نظمهـا               

  . ومن مث فإن من الضروري تدريب الشرطة تدريباً مناسباً. الواجهةالقيمية إىل 
وبينما عم هنج اإلدارة املتفاوض عليها خالل العقود القليلة املاضية يف أحناء كثرية من              -١١٨

 ليس مقبوالً من اجلميـع يف       باملالحظة أن هذا النهج    اجلديرالواليات املتحدة وأوروبا، فإن     
حياناً جاً أخرى أقل تساحماً، وتوصف أ     ُهويف الواقع، مثة مؤشرات تدل على أن نُ       . هذه املنطقة 

، على  بعمل الشرطة شبه العسكري، قد تكون بدأت تعود إىل الرواج، وال سيما فيما يتعلق             
وقد تشعر احلكومات أيضاً . جات عرب الوطنية املضادة للعوملة  باالحتجا سبيل املثال ال احلصر،   

تتخـذ موقفـاً   و فُتحت بفعل األحداث يف تونس وغريها من البلدان           قد بأن أبواب الطوفان  
  .دداً من االحتجاجمتش

  تطور املبادئ: عمل الشرطة أثناء االحتجاج  -واو  
، أن  د، مثل تلك الواردة أدنـاه     يقترح املقرر اخلاص أن من شأن جمموعة من القواع          -١١٩

  :توفر أساساً إلدارة املظاهرات بطريقة حتمي أرواح مجيع املعنيني
محتجني بالوصول إىل   من واجب الدولة تيسري االحتجاج العام بالسماح لل         )١(  

  ؛األماكن العامة، ومحايتهم، عند الضرورة، من التهديدات اخلارجية

__________ 

 Philip B. Heymann, ed., Towards Peaceful Protest in South Africa (Pretoria, HSRC :انظر ما يلـي  )٤١(

Publishers, 1992), p. 6.  
 della Porta and Reiter, eds., Policing Protest: The control of mass demonstrations in :انظر ما يلي )٤٢(

Western democracies (see para. 106, fn. 40), p. 228.  
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تتوقف اإلدارة السليمة للمظاهرات على االتصال والتعاون بني احملـتجني            )٢(  
، ولـيس   هـو احلـل    واحلـوار ". مثلث السالمة " ما ُيسمى    - والشرطةوالسلطات احمللية   

  ؛التشريعات الشديدة القسوة
 هـا مبـا في  (ينبغي أن تكون مثة قرينة ضد القيود املفروضة على التجمعات             )٣(  

وينبغي أن تكون القيود مفروضة مبوجب القانون وأن تكون ضرورية، يف           ). احلظر والشروط 
ينبغي، مبدئياً، أن   مشروع، مثل محاية حقوق اآلخرين، كما       ، لتحقيق غرض    دميقراطيجمتمع  

ينبغي أن ُتتاح إمكانية الطعن يف القيود أمام جهاز قضائي          و. تكون حمايدة من حيث احملتوى    
  ؛مستقل

انشغال مساعدي الدولة العـادي     ي  لأن خي خالل االحتجاج الفعلي، ينبغي       )٤(  
، ومحايـة  احلفاظ على الـسلم   بالقانون والنظام السبيل، قدر اإلمكان، للتركيز األضيق على         

  ؛املمتلكات من الضررواألشخاص 
ايري الدولية فيما يتعلق باستخدام القوة من جانب الشرطة حـول           تدور املع   )٥(  

وال ينبغي استخدام األسلحة النارية إال ملنع الضرر اجلسدي اخلطـري أو            . الضرورة والتناسب 
وال ميكن استخدام القوة القاتلة عمداً إال إذا كان اهلدف هو محاية احلياة، وكانـت               . الوفاة

  ؛يةالتدابري األقل ضرراً غري كاف
 على احلـق يف  املطبقةينبغي أن يكون بإمكان اجلمهور أن يصل إىل املعايري           )٦(  

 مـن    النـاس  التجمع واستخدام القوة، مثالً من خالل تشريعات متاحة بسهولة، ليـتمكن          
  ؛قالنية بشأن طريقة محاية مصاحلهمعقرارات التخطيط بشكل مالئم واختاذ 

ءات للتحقيق يف أي استخدام للقـوة       ينبغي أن توجد، كأمر بديهي، إجرا       )٧(  
القاتلة أو لألسلحة النارية خالل املظاهرات، وينبغي أن ُتتخذ اإلجراءات التأديبية املالئمة عند          

  .االقتضاء

   إلصالح قانون التجمعاملداخلبعض   -زاي  
 القائمة الوسائلح قانون التجمع يف حتديد   ال فيما يتعلق بإص   البدءنقاط  تتمثل إحدى     -١٢٠

  .وفيما يلي أمثلة على ذلك. ليت ميكن استخدامهاا

  على الصعيد العاملي    
ميكن أن ُيعقد فريق خرباء يف إطار األمم املتحدة للنظر يف خمتلف اخليارات، مثـل                 -١٢١

صياغة مبادئ توجيهية أو بروتوكول إضايف للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية            
 تنظر جلنة حقوق اإلنسان يف اعتماد تعليق عام بشأن حريـة            وميكن أن . بشأن هذا املوضوع  
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ومبا أن املعايري الدولية غالباً ما ُتصاغ بعبـارات عامـة،           . التجمع السلمي واستخدام القوة   
  .فسيكون من املفيد ضمان تكييف هذا الصك الدويل ليصبح شيئاً شبيهاً بتشريع منوذجي

ظام فرصة التعليق على تقارير الدول األطراف       وُتتاح ملختلف هيئات املعاهدات بانت      -١٢٢
اليت تتناول مسأليت التجمع واستخدام القوة، وكذلك القيود األوسع نطاقاً املفروضـة علـى      

  .تفعيل حقوق التجمع، مثل حاالت الطوارئ
. اً يف هذا الصدد   ويف جملس حقوق اإلنسان، يوفر االستعراض الدوري الشامل فرص          -١٢٣

 مرحبـاً هبـا     ستكون إضافة  )٤٣(اص املعين حبرية التجمع وتكوين اجلمعيات     والية املقرر اخل  ف
لإلجراءات اخلاصة، مع حمافظة والييت املقرر اخلاص املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان             

 علـى   واملقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعـسفاً            
  . حباجة إىل التعاون فيما بينها إلدارة املظاهراتلوالياتهذه اتكون وقد . أمهيتهما
       ويف إطار الوالية املتعلقة حباالت اإلعدام خارج القـضاء أو بـإجراءات مـوجزة                -١٢٤

 على أساس عدد من بنود جـدول         قطرية توخى أن ُتجرى يف املستقبل دراسات     ُي،  أو تعسفاً 
وسيكون أحد بنود جدول .  نقاط مرجعية  حتديد هبدفاألعمال اليت سُتستعمل جلميع البلدان      

  .األعمال املذكورة اللوائح واملمارسات املتعلقة باستخدام القوة من جانب الشرطة
 -وتوفر مدونات سلوك منظمات من قبيل إنتربول والرابطة الدولية لرؤساء الشرطة              -١٢٥

  .ة على الصعيد العاملي طريقة للوصول إىل قوات الشرط-اليت ختضع للمراجعة من حني آلخر 
ويتحمل اجملتمع املدين أيضاً مسؤولية مستمرة من حيث حتديد القواعـد الواجبـة               -١٢٦

  .التطبيق ورصدها

  على الصعيد اإلقليمي     
للجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب مقرر خاص معين باملدافعني عن حقـوق              -١٢٧

   قضايا حقوق اإلنـسان وتـضع حقوقـاً يف          وتعتمد اللجنة بانتظام قرارات بشأن    . اإلنسان
  .امليثاق األفريقي

وميكن تفسري والية برملان البلدان األفريقية على أهنا تشمل صياغة تشريعات منوذجية              -١٢٨
  .  أن تتناول احلق يف التجمع، مثالً،ميكن
ـ              -١٢٩ رر وتعاجل جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان هذه القضية بانتظام ولـديها مق

  .خاص حلرية التعبري يضطلع بدور هام يف هذا الصدد

__________ 

  .٥لفقرة ، ا١٥/٢١قرار جملس حقوق اإلنسان  )٤٣(
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وتتمثل إحدى املبادرات اإلقليمية األكثر إثارة لإلعجاب بشأن قانون التجمـع يف              -١٣٠
، اليت حددت ستة مبادئ توجيهية فيما يتعلـق حبريـة           )٤٤(منظمة األمن والتعاون يف أوروبا    

 للتشريعات اليت تعاجل حقوق التجمع،      ويشمل هذا املشروع االستعراضات القانونية    . التجمع
جمعات، وميكن اعتباره منوذجاً إلجـراءات      توكذلك رصد القوانني واملمارسات املتصلة بال     

  .مماثلة يف أماكن أخرى

  على الصعيد احمللي    
 لالستعاضة عـن نظـام      اًداً واعي نتقالية، حيث تبذل اجملتمعات جه    تتيح الفترات اال    -١٣١

  . الدولية حلقوق اإلنسان يف النظم احملليةقراطية، فرصاً لدمج املعايريقمعي بنظام أكثر دمي
.  اجملتمعات كلومثة حاجة مستمرة للتقييم واإلصالح فيما يتعلق حبقوق التجمع يف             -١٣٢

. وينبغي أن تتبىن املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان وجلان إصالح القوانني أيضاً هذه القضية            
 وافرة يف عدد من البلدان لكي ُتدرج طعون احملاكم يف قـوانني             وميكن أن تكون هناك فرص    

  . التجمع ضمن دساتري هذه البلدان
معـارف  "ومن الضروري إجراء حتديث منتظم ملدونات سلوك الـشرطة وزيـادة        -١٣٣
  . ، كما أن من الضروري أن توجد وكاالت مستقلة للشكاوى املقدمة ضد الشرطة"الشرطة

  االستنتاجات  -رابعاً  
يتمثل اثنان من األسباب الرئيسية اليت ميكن االستناد إليها للحد من احلقوق يف               -١٣٤

وتـدور اآلراء   . سياق املظاهرات يف احلفاظ على النظام العام ومحاية حقـوق اآلخـرين           
املتضاربة بشأن القيود املفروضة واستخدام القوة خالل االحتجاج العام حول التـشديد            

 ويعكس هنج تصعيد القوة تفضيالً حلماية النظام العـام؛ وهنـج   .على أحد هذين السببني  
اإلدارة املتفاوض عليها، الذي يركز على احلفاظ على السلم، يعلق مسألة ما إذا كـان               

  .ينبغي تقليص االحتجاج على معرفة ما إذا كانت حقوق اآلخرين مهددة
لية إىل التمييـز بـشكل      وباملثل، فكما سبقت اإلشارة، متيل النظم القانونية احمل         -١٣٥

رئيسي بني االحتجاجات القانونية واالحتجاجات غري القانونية، بينما مييل القانون الدويل           
ويـدور قلـق الـنظم      . إىل الفصل بني االحتجاجات غري العنيفة واالحتجاجات العنيفة       

__________ 

 OSCE/ODHIR, Guidelines on freedom of peaceful assembly (Warsaw, 2007), available at :انظر ما يلـي  )٤٤(

http://www.osce.org/odihr/24523وانظر أيضاً ما يلـي ؛ : Neil Jarman and Michael Hamilton, “Protecting 

Peaceful Protest: The OSCE/ODIHR and freedom of peaceful assembly,” in Journal of Human Rights 

Practice 1:2 (2009), pp. 208-235.  
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 على السلم القانونية احمللية حول النظام العام؛ بينما يعطي القانون الدويل األولوية للحفاظ      
  .بوصفه هدف الشرطة أو غريه من تدخالت الدولة

 مبا فيها   -ويف إطار منوذج النظام العام، ليس من الصعب االحتجاج بأن احلقوق              -١٣٦
ولكن، إذا كانت نقطة االنطالق .  ميكن أن ُتقيد خالل أعمال االحتجاج-احلق يف احلياة    

حقوق اآلخرين، فإن األمـر يـصبح أكثـر         هي أنه ال ينبغي أن ُتقيد احلقوق إال حلماية          
وال ميكن التضحية حبياة شخص واحد إال إذا كان ذلك ضرورياً حلماية حيـاة              . صعوبة
  .اآلخرين
وال ميكن أن يكون مثة أي شك بشأن أمهية كل من احلفاظ على النظـام العـام                   -١٣٧

ين النـهجني،  غري أن من الواضح أيضاً أن التشديد على أحد هذ  . ومحاية حقوق اآلخرين  
 يف بعض حاالت احلياة واملوت الناجتة عن املظاهرات، سيسفر عن قرارات خمتلفة بـشأن              

ونظراً ملركز احلق يف احلياة بوصفه أمسى حق        . ما إذا كان جيب استخدام األسلحة النارية      
عايري إنساين، وللطابع النهائي للقرارات املنطوية على القوة القاتلة، فإن النهج املقترح يف امل
  .الدولية األكثر سخاء بوجه عام ال ميكن أن يكون له أبداً أي دور إال يف هذا السياق

وعلى أساس النظرة العامة السابقة للقواعد املتعلقة باستخدام القوة من جانـب              -١٣٨
الشرطة خالل املظاهرات، ميكن استنتاج أن من الصعب القيام بتمييز صارم بني أسـباب           

حلياة بتقسيمها إىل فئات الدفاع عن النفس وإلقـاء القـبض ومكافحـة             تقييد احلق يف ا   
فذلك يعطي االنطباع بأن املعايري ختتلف، وحقاً، كما رأينا على الصعيد احمللي،            . الشغب

غالباً ما تنفذ البلدان معايري تدقيق دنيا فيما يتعلق باسـتخدام القـوة القاتلـة خـالل                 
كرب، مع مرور الوقت، على املكانة احملورية لقاعـدة         وُيقترح اإلصرار بقوة أ   . املظاهرات

   .الدفاع عن النفس، بوصفها املبدأ املوجِّه الستخدام القوة القاتلة
ويف املستقبل، عندما ُتنقّح مدونة سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني واملبادئ             -١٣٩

 املكلفني بإنفاذ القـوانني     األساسية الستخدام القوة واألسلحة النارية من جانب املوظفني       
       وغريمها من الصكوك، ينبغي أن يكون مبدأ الدفاع عن الـنفس هـو املبـدأ الـشامل                 

وينبغي . فيما يتعلق باستخدام األسلحة الفتاكة من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني          
التنفيـذ يف   أن تكون اإلحالة إىل إلقاء القبض أو مكافحة الشغب ثانوية ومركزة علـى              

وتتمثل طريقة أخرى للتعبري عن ذلك يف النظر إىل القاعـدة الطاغيـة             . ذلكما السياقني 
  .)٤٥("تدابري ضرورية إلنفاذ القوانني من أجل محاية احلياة"بوصفها 
وقد قيل الكثري عن احلاجة إىل ضمان مزيد من االمتثال للمعايري الدوليـة بغيـة          -١٤٠

ولكن، إذا تراجعنا بضع    . ي النقطة الرئيسية يف هذا التقرير     محاية األرواح، وكانت تلك ه    

__________ 

  .Rodley, The treatment of prisoners under international law (see para. 53, fn. 24), p. 252  :انظر ما يلي ) ٤٥(
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خطوات إىل الوراء، ال يسعنا إال أن نستنتج أن من شأن تقّيد أقوى مبعايري حقوق اإلنسان 
  .بوجه عام أن يزيل كثرياً من األسباب األساسية لتحول املظاهرات إىل العنف

ع االختالف يف الـرأي، الـذي       ومن خصائص اجملتمع احلر رغبته يف التسامح م         -١٤١
وقد يعرف اجملتمع احلر، بوصفه كـذلك،       . ُيعَرب عنه أيضاً من خالل العمل االحتجاجي      

وهذا موقف سليم ألن خمالفي الرأي يف هذا اجملتمـع          . بعض االنزعاج من اختالف الرأي    
 بعيـد   ويف اجملتمع احلر، ختتفي إىل حد     . لن يضطروا للجوء إىل مهامجة النظام يف حد ذاته        

  .وتكون احلياة أكثر أماناً يف هذا اجملتمع. الرغبة يف اختاذ تدابري متطرفة

  التوصيات  -خامساً  
ينبغي هليئات األمم املتحدة املعنية برصد حقوق اإلنسان أن تدقق عن كثـب يف                -١٤٢

لـصلة  قوانني البلدان املعنية وممارساهتا فيما يتعلق مبراعاة االمتثال للمعايري الدولية ذات ا           
. املتعلقة حبرية التجمع، مبا فيها استخدام القوة، وعلى اخلصوص استخدام القوة القاتلـة            

وينبغي . ويشكل أثر حاالت الطوارئ على حقوق التجمع، على اخلصوص، مصدراً للقلق
  .أن يكون مثة تركيز على الدور الذي تضطلع به املؤسسات احمللية فيما يتعلق بالتجمع

ضع املبادئ األساسية إلدارة املظاهرات مبزيد من الوضوح، حبيـث          وينبغي أن تو    ١٤٣
غـري العنيفـة والعنيفـة؛      (حتدد معايري القانون الدويل الواجب تطبيقها على املظاهرات         

من جانب  ) املميتة(، مع اإلشارة بوجه خاص إىل استخدام القوة         )والقانونية وغري القانونية  
وم بذلك فريق من اخلـرباء، أو جلنـة حقـوق           وميكن أن يق  . الشرطة خالل املظاهرات  

 من العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة         ٢١ و   ٦اإلنسان كتعليق عام على املادتني      
ونظراً لإلصالحات القانونية احمللية الواسعة اليت سيتطلبها األمر، ينبغي صياغة         . والسياسية

وهذه العمليـة   .  السياق قانون منوذجي بشأن إدارة االحتجاج واستخدام القوة يف ذلك        
مهمة، ليس من حيث توفري الوضوح بشأن املعايري الواجبة التطبيق فحسب، بل أيضاً بغية            
  .التوعية وطلب التعاون من أجل جهد عاملي إلصالح القوانني فيما يتعلق حبقوق التجمع

ك وينبغي لألمم املتحدة أن تتعاون مع مبادرات حقوق اإلنسان اإلقليمية، وكذل            -١٤٤
احمللية، مثل تلك املوجزة يف التقرير بوصفها نقاط دخول لضمان مزيـد مـن االمتثـال               

  .للمعايري الدولية
وينبغي تدريب حفظة السالم التابعني لألمم املتحدة الذين قـد يكـون علـيهم            -١٤٥

التعامل مع االحتجاجات وجتهيزهم بشكل مستمر لكي يفعلوا ذلك بطريقة متتثل للمعايري           
  .الدولية

        


