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 الدورة السبعون
 )ب( من جدول األعمال املؤقت* 73البند 

تقرير حقوق اإلنسان ومحايتها: مسائل حقوق اإلنسـان   
مبا يف ذلك النُّـُهـج البديلة لتحسني التمتع الفعلي حبقوق 

   اإلنسان واحلريات األساسية
 ويف تكوين اجلمعيات احلق يف حرية التجمُّـع السلمي  

  
 مذكرة من األمني العام  

  
يتشرف األمني العام بـنن ييـل  أ ضعءـاجل اجلمعيـة العامـة تقريـر املقـرر اينـا  املعـ            

باحلق يف حرية التجمع السلمي ويف تكوين اجلمعيات  ماينا كياي  املقـدمم عمـب بقـرار  لـ      
 .24/5اإلنسان  حقوق
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ــا       ــرر اينـ ــر املقـ ــلمي ويف    تقريـ ـــع السـ ــة التجمُّـ ــاحلق يف حريـ ــ  بـ املعـ
 اجلمعيات تكوين

  

 موجز 
هــذا التقريـــر عبـــارة عـــن ةراســـة مقارنــة للبيعـــات املواتيـــة للجمعيـــات واملؤسســـات    

التجارية. ويؤكد املقرر اينا  ضن املؤسسات التجاريـة تعمـل عامـة يف بيعـات ض ءـل  وذلـك       
واملنظمــات املتعــدةة األ،ــراف  وســائر األ،ــراف الفاعلــة مــرةُّإ  أ حـــد بعيــد  أ ضن الــدول  

الرئيسية تبذل جهوةا عظيمة لتهيعة تلك البيعات  على حـني ضن تلـك األ،ـراف الفاعلـة تبـذل      
جهــدا قلـيب نســبيا لتحسـني البيعــة الـي تعمــل  يهـا اجلمعيــات. وخلتــتم املقــرر اينـا  تقريــرإ        

تقوم  يف معظم احلـاتت  بتعييـي ومحايـة احلـق يف     بقوله  ن الدول واأل،راف الفاعلة األخرى 
حريــة التجمُّـــع الســلمي ويف تكــوين اجلمعيــات  علــى  ــو ض ءــل   ذا هــي ارتفعــت مبعاملتــها 

 للجمعيات  أ نف  مستوى معاملتها للمؤسسات التجارية.
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 مقدمة -ضوت  
ريـر الثالـا الـذي يقدمـه املقـرر اينـا   أ اجلمعيـة العامـة  عمـب          التقرير هو التقهذا  - 1

 .24/5بقرار  ل  حقوق اإلنسان 
ويف هـــذا التقريـــر  يقـــارن املقـــرر اينـــا  بـــني البيعـــات املواتيـــة الـــي  ي ؤهــــا الـــدول  - 2

ــة و واملنظمــات املتعــدةة األ،ــراف وســائر األ،ــراف    ــة للمؤسســات التجاري ــاتالفاعل   اجلمعي
ــة        ــن ضن املؤسســات التجاري ــرغم م ــى ال ــا ةون مســاواة. وعل ـــعامل  يه ــي ُت ـــربا احلــاتت ال وُي
واجلمعيات هي هيعات متميية تتبع ضهدا ا خمتلفة  توجد  يما بينـها ضوجــه ثاثـل  ضبراهـا ض مـا      

د النـا  مـن ضجـل السـعي  أ هـدف      كبمها ض،راف  اعلة من غري الدول وض ما ضةوات لتوحيـ 
 معني  سواجل كان هذا اهلدف اقتصاةيا ضو سياسيا ضو اجتماعيا ضو ثقا يا ضو غري ذلك.

وعلـى الــرغم مــن ضوجـــه التماثــل تلــك  وجـد املقــرر اينــا  ضن الــدول وغريهــا غالبــا    - 3
ــا       مــا ــة ضو مــن حي ــات  ســواجل مــن حيــا األمــور القانوني  تفــرت تنظيمــا ثقــيب علــى اجلمعي

املمارسة العملية  مع تلقِّـي املؤسسات التجارية معاملة ض ءـل. والنتيجـة النهائيـة هـي ضن البيعـة      
تفعلـه الـدول وسـائر     تفعلـه ضو ت  املواتية للمؤسسات التجارية الي تعـّرف بشكل عـام بن ـا مـا   

ة هـي عـاةة ض ءـل مـن نظري ـا ايناصـ       -األ،راف الفاعلة لتشجيع قطاع معني من غري الـدول  
 باجلمعيات.

ــي  عليهــا      - 4 ــارإ ضن الــدول ل ــاول املقــرر اينــا  تلــك اتختب ــات وااــعا يف اعتب ويتن
التيام  مبوجب القانون الدويل  حبماية احلق يف حرية التجمُّـع السـلمي ويف تكـوين اجلمعيـات     

 حسب  بل عليها ضيءا التيام بتعييي هذين احلقني. وهو يرى ضن هـذا اتلتـيام يشـمل واجـب     
 يعــة ض ءــل بيعــة وكنــة لوجــوة وعمــل اجلمعيــات. وينتــهي  أ ضن الــدول  كنــها يف حــاتت    

 عديدة الو اجل هبذا اتلتيام مبعاملة اجلمعيات واملؤسسات التجارية مبييد من املساواة.
ولـدى  عـداة التقريـر  ض ــاة املقـرر اينـا  كـثريا مــن مشـاركته يف اجتمـاعني للخــرباجل          - 5

كــانون األول/ةيســمرب  18 و 17نلتني  ُعـــقد ضوهلمــا يف بــانكوم يف يــومي بشــنن هــاتني املســ
. ويتوجــه بالشــكر  2015ضيار/مــايو  14 و 13  وعقـد ثانيهمـا يف ســتوكهوم يـومي    2014

 أ من قاموا بتنظيم اتجتماعني و أ َمـن تبـاةلوا خـربا م يف اتجتمـاعني  ومـن خـبل ُســبل       
 .(1)بيانه يها اتستجابة تست ضخرى  مبا

__________ 

مجعيــة. وتتــوا ر اإلجابــات باللغــات الــي قعـــدمت هبــا  علــى    12 اســتجاب لبســتبيان ثــب  عشــرة ةولــة و  (1) 
 .www.ohchr.org/EN/Issues/Assembly/Association/Pages/AnnualReports.aspxالرابط: 
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كما ض اة املقرر اينا    اةة هائلة من العمل الذي قام بــه ةون مقابـل مركـي حقـوق      - 6
اإلنسان التابع لرابطـة احملـامني األمريكيـة  الـذي قـام بتنسـيق و ةارة حبـو  ضساسـية قامـت هبـا           
مكاتب للمحاماة وحمامون بشنن معاملة املؤسسـات التجاريـة واجلمعيـات يف عـدة مـن الـدول       

 ألعءاجل.ا
ــوا رة ةاخــل       - 7 ــواة املت كمــا ضخــذ املقــرر اينــا  يف احلســبان عناصــر ذات صــلة مــن امل

 .(2)منظومة األمم املتحدة
 

 اإل،ار املفاهيمي والقانوين -ثانيا  
 النطاق واملقصد -ضلف  

للوهلة األوأ  قد يبدو ضن املؤسسة التجارية واجلمعية كيانان كـل منـهما غريـب عـن      - 8
ــن       اآلخــر تصــع  ــهما يف ذه ــدول  ولكن ــن غــري ال ــهما.  كبمهــا ،ــرف  اعــل م ــة بين ب املقارن

اجلمهــور ورا ــي السياســات كيانــان يبـــدو ض مــا يســمحان بقواعــد ومعاملــة خمتلفــة. وضســا  
ــة        ــ   واآلخــر هيع ــق رب ـــه نقطــة  اصــلة مفاةهــا: ضحــدمها موجــوة لتحقي ــة حاـصـلع تلــك املعامل

 .(3)رحبيـة غري
عــن الــدوا ع املختلفــة هلــذين القطــاعني   كبمهــا يتقا ــان ،ائفــة  ولكــن بغــن النظــر - 9

عريءة من ضوجـه التماثل.  كبمها ضةاتان لتجمُّـع العديـد مـن األشـخا  وضصـحاب األعمـال      
ومقدمي السـلع واينـدمات  وذتـذبان اتسـتثمارات  و كـن ضن يكونـا ـمـننـبــرين لتعبعـة النـا           

كبمها ذو ضمهية بالغـة للتنميـة اتقتصـاةية والسياسـية  وكبمهـا      والتنثري يف السياسات العامة. و
 لديـه  مكانيات ليياةة محاية حقوق اإلنسان وتعيييها.

غــري ضن املقــرر اينــا  تحــد ضن العديــد مــن احلكومــات تبــذل جهــوةا ضكــرب ملعاونــة    - 10
الــي تعامــل هبــا  قطــاع املؤسســات التجاريــة علــى النمـــّو والنجــان. و ن املقارنــة بــني الكيفيــة    

__________ 

 ءـب عـن   كانت بعن احلـاتت القعــطرية املـذكورة يف التقريـر مواـوعا ملراسـبت ضعرسـلت  أ حكومـات           (2) 
نشرات صحفية وتقارير ضصدرها مكلَّـفون بوتيات يف  ،ار اإلجـراجلات ايناصـة ومسـؤولون ر يعـو املسـتوى      

 باألمم املتحدة.

الـوارة يف املبـاةا التوجيهيـة بشـنن حريـة      “ اجلمعيـات ”ألغرات هذا التقريـر  يعتمـد املقـرر اينـا  تعريـف       (3) 
ة ومنظمـة األمـن والتعـاون يف ضوروبـا يف كـانون األول/ةيسـمرب       تكوين اجلمعيات الذي اعتمدتـه جلنـة البندقيـ   

هلـم مصـلحة    ألشـخا   تستهدف الرب  قائمـة علـى جتمُّــع ،ـوعي     هيعـة منظَّـمة ومستقلة ت”وهو:  2014
حتتـا   أ شـكل    يتعني ضن تكـون للجمعيـة شخصـية اعتباريـة  وت     مشتركة ضو نشاط ضو مقصد مشترم. وت

ــي  ــل مؤسســـــــــــ ــرة  CDL-AD(2014)046)“ضو هيكـــــــــــ ــرابط:   7الفقـــــــــــ ــى الـــــــــــ ــان علـــــــــــ   متـــــــــــ
www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2014)046-e). 
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احلكومات اجلمعيات ُيـربا بصورة ضكرب احلظوة الي تتمتع هبـا املؤسسـات التجاريـة   العراقيـل     
تكون ضكثر مشـقة  كمـا    تستهدف الرب  غالبا ما الي تعترت سبيل تسجيل اجلمعيات الي ت

ءـع لرصـد   تكـون حمـدوةة  إ  ن عمليا ـا قـد       ضن قدر ا على احلصول على موارة كثريا مـا 
السـبب  وللجـواب عـن هـذا السـؤال آثـار        ضوثق من جانب السلطات. والسؤال املهـم هـو مـا   

 يتعلق بإعمال احلق يف حرية التجمُّـع السلمي ويف تكوين اجلمعيات. مهمة  يما
يكـاة  كـن    ويتناول املقرر اينـا  هـذا املواـوع وااـعا يف اعتبـارإ التنــوع الـذي ت        - 11

املؤسسات التجارية ضو اجلمعيات.  الكيانات التجارية تــتراون بـني كيانـات    حصرإ سواجل بني 
صـاحب كــل منـها شــخ  واحـد وبــني شــركات اـخمة متعــدةة األ،ـراف تفــوق مييانيا ــا      

حكوميـة ةوليـة    مييانيات بعن الدول. ضما اجلمعيات   ـيمكن ضن تــتراون بـني منظمـات غـري     
وبـني نــواةل لكـرة القـدم باجـلــوار. والكيانـات        مسـجلة  كـبرية وبـني مجاعـات شـعبية حمليـة غـري      
تسـتهدف الـرب   ومنظمـات اعتمـع املـدين نفسـها قـد         التجارية نفسها قـد تكـو ن مجعيـات ت   

تقوم بتشغيل مشاريع جتارية. وتتخذ الدول غالبا ُنـُهـجا متنوعة يف تنظيم الكيانـات اتعتباريـة   
 ها ومقصدها ونطاقها اجلغرايف.من غري الدول  تبعا تعتبارات من قبيل حجم

ومن املهم ضيءا مبحظة ضن الباعا على املعاملة التفاالية  كن  يف بعن الظـروف    - 12
يكـون متعلقـا مبركـيإ كهيعـة      ضن يكون متعلقا باألنشـطة الـي يقـوم هبـا الكيـان املعـ  ضكثـر وـا        
املســتهد ة للــرب   علــى ســبيل  مســتهد ة للــرب  ضو غــري مســتهد ة لـــه.  الشــركات اإلعبميــة   

لتنظـيم صـارم بوجــه خـا . ومـن جانـب آخـر   ـإن منظمـة           (4)تكـون هـد ا   املثال  غالبـا مـا  
مســـتهد ة للـــرب  قـــد تلقـــى معاملـــة ضكثـــر تفءـــيب مـــن منظمـــة    نســـانية ةوليـــة كـــبرية غـــري

ــة حبقــوق اإلنســان.   غــري ــة معني ــة حملي ــا مــا  حكومي ــى   وغالب ــوة املفرواــة عل ـــف ضن القي  يتكشم
ما هلـا عبقـة مبـا  ذا كـان ذلـك الكيـان  ثـل  ديـدا ضو منفعـة للسـلطة  و ن كـان املقـرر              كيان

اينا  قد وجد ضن اجلمعيات  بوجـه عام  ُيـرجمــ  ضن تواجـه قيـوةا نظاميـة ضكثـر وـا تواجهـه        
 املؤسسات التجارية يف معظم الدول.

واجـه مجيـع ضنـواع الكيانـات يف كـل      وت يقد م هذا التقرير مقارنة شاملة لكل مسنلة ت - 13
بل ُيـربا التقرير ضمثلة توايحية ملعاملـة املؤسسـات التجاريـة معاملـة ض ءـل مـن معاملـة         قطاع.

اجلمعيات من ةون ضن يكون هنام سـبب مواـوعي لتلـك املعاملـة. ويعتقـد املقـرر اينـا  ضن        
ينمـو  ن هـي رغبـت يف     هذإ األمثلـة تـبني ضن الـدول  كـن بالفعـل ضن تــتي  لقطـاع معيــن ضن        

 ذلك  واملسنلة بـبسا،ة هي مسنلة ضولويات.
__________ 

 (4) www.doingbusiness.ru/?option=com_k2&view=item&id=202:restriction-on-foreign-investors-

activities&Itemid=404. 
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وو قا لوتية املقرر اينا  يف هـذا التقريـر   إنـه يركـي يف املقـام األول علـى احلـاتت         - 14
الي تكون  يها البيعات املواتية ض ءل للمؤسسات التجاريـة منـها للجمعيـات  الـي يشـار  ليهـا       

وهد ـه هو ضن يبيِــّن ضن بإمكـان الدولـة  يعـة بيعـة      “. اعتمع املدين”ضيءا يف هذا التقرير باسم 
 لمؤسسات التجارية.لمواتية للمجتمع املدين على  و ما تفعل 

 
 “التماثل”ولي  “ العدل”العدل بني القطاعات:  -باجل  

اختريت املؤسسات التجارية مواـوعا للمقارنـة يف هـذا التقريـر بسـبب ضوجــه ثاثلـها         - 15
اة. و ـن  ع اجلمعيات بوصفها ض،را ا  اعلة من غري الدول  وبسبب تبـّوئها كثريا مكانـة وتـا  م

 يــه اينطــاب السياســي حــول اتقتصــاة  والومــائف  والنمــو.   ردويــ نعــييف يف عهــد غالبــا مــا
ــة علــى اتقتصــاة     ــة  و اصــة الشــركات الكــبرية  ثــار  ســلطة هائل   (5)واملؤسســات التجاري

تـع بنفوذ كـبري لـدى اليعمـاجل السياسـيني. إ  ن املؤسسـات التجاريـة الكـبرية         إ  إ ا تتم ومن
يتي  هلـا تسـخري سـلطة الدولـة  سـواجل بسـبل        على  و خا   تكون عاةة ذات ثروة ضكرب  وا

حهـــا لاحـــياب السياســـية ضو عـــن ضو بالتربعـــات الـــي ثن التنييـــدقانونيـــة  مـــثب  ضو بكســـب 
 الفسـاة. ،ريق

املقرر اينا  ضن من املفيد تسليط الءوجل على الواع املتميــي الـذي تتمتـع بــه     ويعتقد  - 16
املؤسسات التجارية  يما يتعلق بالكيفية الي تعامل هبا اجلمعيات. وضحد األسـباب لـذلك  هـو    
تقدمي نقطة مرجعية ملا هو عملي قانونيا وتقنيا يف وتية معينـة.  إذا كان  كن ملؤسسـة جتاريـة   

فسها بوصفها كيانا اعتباريـا يف غءـون بءـع سـاعات مـن ةون تـدخل كـبري مـن         ضن تسجل ن
  مثب   لماذا تكون اإلجراجلات خمتلفة اختب ا كبريا عنـدما  (6)جانب احلكومة  كما يف رواندا

يتعلق األمر باجلمعيات؟ واحلق ضن اتباع  ج واثل  ااجل اجلمعيات مـن شـننه ضن يثمـر مكاسـب     
 .(7)سياسية كبريةاقتصاةية واجتماعية و

جلميـع املؤسسـات   “ واثلـة ”يـدعو بالءـرورة  أ معاملـة     ويؤكد املقرر اينا  ضنـه ت  - 17
التجارية واجلمعيات   ذ قد تكون هنالك ضس  مشروعة تختبف املعاملة يف حـاتت معيمنـة.   

__________ 

تريليــون ةوتر يف عــام  1.1ت  كــن  غفــال التــنثري اتقتصــاةي للمجتمــع املــدين العــاملي  الــذي قعـــد ر بنحــو    (5) 
ــر 1999 . http://ccss.jhu.edu/wp-content/uploads/downloads/2011/08/Global-Civil Society-I.pdf. انظــــــــــ

ــ  ت  ــذا املبل ــل ســوى   غــري ضن ه ــن  مــل اتقتصــاة    2.4 ث ــة م ــاملي. انظــر: يف املائ  ,J. Bradford DeLongالع

“Estimating world GDP, One Million B.C.-Present”. 
 (6) A/HRC/26/29/Add.2 57  الفقرة. 

 .58املرجع نفسه  الفقرة  (7) 

http://undocs.org/ar/A/HRC/26/29/Add.2
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 .(8)بقةوهو مواوع ضشار هـو  ليـه يف تقـاريرإ السـا    “ العدل بني القطاعات” منا هو يدعو  أ 
 العدل بني القطاعات يع  ا اذ  ج منصف وشفاف ونييـه يقوم  يه تنظـيم كـل قطـاع علـى     
ضسا  القانون واملعايــري والقواعـد احملليـة والدوليـة. كمـا يعـ  األخـذ بننظمـة منصـو  عليهـا           

 بواون يف القانون  مع  عطاجل حـد ضةىن من السلطة التقديرية للمسؤولني احلكوميني.
قد وجد املقـرر اينـا  ضن وجـوة قطـاع للمجتمـع املـدين قـوي وصـري  وانتقـاةي           و - 18

يصـدق   استثناجل تقريبا  امتبم الدولـة ضيءـا لبيعـة جيـدة للمؤسسـات التجاريـة )وت       يءمن بب
تءـمن وجـوة بيعـة جيـدة للمجتمـع املـدين(.        العك :  البيعـة اجليـدة للمؤسسـات التجاريـة ت    

. واحلـق ضن وجـوة  تمـع    بالفسـاة فا ية ضكرب  واألسواق ضقل شوبا  سياةة القانون ضقوى  والش
ــة واســـتقرارها   ــة الدولـ ــا لثقـ ــاةي  كـــن اعتبـــارإ مقياسـ ــان   - مـــدين انتقـ ــامبن مهمـ ــا عـ ومهـ

 .(9)للمؤسسات التجارية الي تبحا عن استثمار ضمواهلا
لـى ذلـك النظـر  ليـه     ينبغـي ع  هذا  مع العلم بنن تعييي البيعة املواتية للمجتمع املـدين ت  - 19

باعتبارإ انتقاةا للمؤسسات التجارية  بـل  ن املقـرر اينـا  يعتقـد ضن األمـر يتعلـق بر ـع شـنن         
اعتمع املدين.  مصاحل كل قطاع وآراؤإ قد  تلـف يف نـوانع عديـدة  ولكـن هـذا ضمـر متوّقــع        

لـك املنظـورات   يف ضي  تمعات تعدةية وة قرا،يـة. واملهـم هـو كيفيـة تعامـل اعتمعـات مـع ت       
املتنااعة  و  سان اعال هلا على ،اولة اينطاب العام. وعلى الدول التيام با ـاذ تـدابري  ذابيـة    

تكـوين اجلمعيـات. وهـي مـن شـن ا تعييـي هـذين        يف لتعييي احلـق يف حريـة التجمُّــع السـلمي و    
عاملتـــها احلقَّــــني علـــى  ـــو ض ءـــل  ن هـــي ر عـــت معاملتـــها للجمعيـــات ملســـتويات واثلـــة مل 

 للمؤسسات التجارية.
 

 املنهجية -جيم  
يف هذا التقرير  يقوم املقـرر اينـا  ببحـا مواـوع القـانون واملمارسـة يف عـدة مـن          - 20

ــة       ــات التجاريـ ــة للمؤسسـ ــة مواتيـ ــة بيعـ ــرورية لتهيعـ ــاتت اـ ــة  ـ ــاجل  يف السـ ــدول األعءـ الـ
 واجلمعيات على السواجل:

  جراجل الدخول وعمليات احلـّل  )ض( 
 تنظيم العمليات  )ب( 

__________ 

 .59-56  الفقرات A/HRC/26/29/Add.2  24  الفقرة A/HRC/23/39انظر  (8) 

 (9) www.livemint.com/Opinion/3m6EyCcehT7ksaeeYq47IO/Whats-good-for-companies-is-good-for-NGOs-

too.html and American Business in China, American Chamber of Commerce, 2011. 

http://undocs.org/ar/A/HRC/23/39
http://undocs.org/ar/A/HRC/26/29/Add.2
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 احلصول على املوارة  ) ( 
 التنثري السياسي واحلصول على السلطة  )ة( 
  ةارة التجمعات السلمية. )هـ( 

التحليل الذي يقدمه املقرر اينـا  يقـوم علـى ضسـا  ضن علـى الـدول التيامـا مبوجـب          - 21
ــدويل با ــ   ــانون ال ــة    االق ــي احلــق يف حري ــة وتعيي ــدابري حلماي ـــع الســلمي ويف تكــوين   ذ ت التجمُّ

ة الــي تفــرت علــى هــذين احلقَّـــني باعثهــا الوحيــد هــو الشــواغل  اجلمعيــات. وضن تكــون القيــو
احملدوةة الي ين  عليها القانون والي هي اـرورية يف  تمـع ة قرا،ـي لصـاحل األمـن الـو،        

القـيم األخبقيـة  ضو محايـة    ضو السبمة العامة  ضو النظـام العـام  ضو محايـة الصـحة العموميـة  ضو      
. وكما ضعلنت جلنـة حقـوق اإلنسـان   إنـه حيثمـا ُتــفرت تلـك        (10)حقوق اآلخرين وحريا م

تتخـذ مـن التـدابري سـوى مـا يكـون متناسـبا مـع          القيوة  يتعني على الدول بيان ارور ا  وضت
 .(11)و عالة السعي  أ حتقيق ضهداف مشروعة امانا حلماية هذين احلقَّـني محاية مستمرة

 
  جراجلات الدخول وعمليات احلل -ثالثا  

 ن عــدم املســاواة يف املعاملــة بــني املؤسســات التجاريــة واجلمعيــات يبــدض غالبــا بتنظــيم   - 22
قـــدرة الكيانـــات علـــى الوجـــوة. ويف العديـــد مـــن البلـــدان   ـــإن اتختب ـــات بـــني تســـجيل   

يكون التسجيل ضكثـر مشـقة    غالبا مااملؤسسات التجارية واجلمعيات  كن ضن تكون واسعة  و
تــنعك  يف  جــراجلات  لغــاجل التســجيل  الــي   للجمعيــات. كمــا ضن هــذإ اتختب ــات غالبــا مــا 

يـرى   تعطي للـدول سـلطات حلـل اجلمعيـات ضوسـع بكـثري وـا حلــّل املؤسسـات التجاريـة. وت          
 املقرر اينا  سبـبا مقنعا هلذإ التفرقة.

 
 التسجيل -ضلف  

ــة   - 23 ــات يمــي بالتســاوي     بداي ــة تكــوين اجلمعي يؤكــد املقــرر اينــا  ضن احلــق يف حري
. (12)ينبغي ضبدا ضن ُيطلب من اجلمعيـات التسـجيل   يع  ضنـه ت املسجلة  وهو ما اجلمعيات غري

ضمـر ضساسـي لقيـام بيعــة مواتيـة للمجتمـع املـدين.  اجلمعيــة        والسـمان باجلمعيـات غـري املســجلة   
متفقة يف التفكري جتتمع ملتابعة مصلحة مشتركة. ولـي  للدولـة    ببسا،ة  موعة من األشخا 

__________ 

ن العـاملي حلقـوق   (. انظر ضيءا اإلعـب 2) 22 و 21العهد الدويل اينا  باحلقوق املدنية والسياسية  املاةتان  (10) 
 (.2) 29اإلنسان  املاةة 

 .6  الفقرة 31جلنة حقوق اإلنسان  التعليق العام رقم  (11) 

 (12) A/HRC/20/27 56  الفقرة. 

http://undocs.org/ar/A/HRC/20/27
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الد قرا،ية ضي اهتمام ضصيل بتنظيم هذا النوع مـن النشـاط اينـا  يف حـد ذاتــه. وحيـا ضنـه        
   إنـه  (13) كن ا ترات ضن تكون اجلمعيات ضبعد عن كو ا قانونية من املؤسسـات التجاريـة   ت

ين العـاةي ضو اجلنـائي للتعامـل مـع األنشـطة غـري القانونيـة        ينبغـي للـدول اسـتخدام القـانون املـد     
ــري     ــطة غـ ــق باألنشـ ــا يتعلـ ــل  يمـ ــا تفعـ ــدويل  مثلمـ ــانون الـ ــة  للجمعيـــات مبوجـــب القـ القانونيـ

 للمؤسسات التجارية.
وينبغي النظر  أ التسجيل باعتبـارإ عمليـة ،وعيـة تقـوم هبـا اجلمعيـات مقابـل منفعـة           - 24

وصـفها كيانـا اعتباريـا  واسـتحقاقها إلعفـاجلات اـريبية. وغالبـا        حبصوهلا  مـثب  علـى مركـي ب   
تكون املؤسسات التجارية يف نف  الواع  ويسم  العديد من الوتيـات القءـائية بامللكيـة     ما

لواحد  قط وبالشراكة ةون اشـتراط ة هـا يف كيـان اعتبـاري مسـتقل. واإلةمـا  يمـل معــه         
ن باحلصول على ائتمـان  ضو حـوا ي اـريبية  ضو  ـت      ببسا،ة  وائد  اا ية  مثل السمان للكيا

 حساب مصريف.
واأل راة املشـاركون يف مجعيـات غـري مسـجلة ينبغـي ضن تكـون هلـم حريـة القيـام بـني            - 25

يءــرب املقــرر اينــا   . ويف هــذا الصــدة (14)ينبغــي ضن خلءــعوا لعقوبــات جنائيــة نشــاط وت
ــها      ــدول  منـ ــن الـ ــدة مـ ــا يف عـ ــوانني املعمـــول هبـ ــة يف القـ ــلى متمثلـ ــات الفءـ ــة للممارسـ ضمثلـ

  الـــي (20)  وسويســرا (19)  والنــرويج (18)  وناميبيــا (17)  و ندونيســيا (16)  و رنســا (15)ضســتراليا 
 املسجلة. تسم  بواون بوجوة اجلمعيات غري

الفءـلى األخـذ بـإجراجلات للتسـجيل بسـيطة       ويعترب املقرر اينـا  ضن مـن املمارسـات    - 26
ــري ــريعة   وغـ ــة وسـ ــة  انيـ ــة ضو حـ ـــي  (21) حفـ ــجيل ضن يلـ ــي للتسـ ــراجل”. وينبغـ ــب   جـ “  بـ

__________ 

 (13) A/HRC/23/39 23  الفقرة. 

 (14) A/HRC/20/27 56  الفقرة. 

 (15) www.ato.gov.au/Non-profit/Getting-started-for-non-profit-organisations/Choosing-a-legal-structure/. 

 .1901من قانون اجلمعيات لسنة  2املاةة  (16) 

 ) ندونيسيا(. 2013لعام  17انون رقم قانون املنظمات اعتمعية  الق (17) 

  كيف تنشئ مجاعـة غـري مسـتهد ة للـرب   متـان علـى الـرابط:        2008مركي املساعدة القانونية  ويندهوم   (18) 
www.lac.org.na/projects/grap/Pdf/non-profit.pdf. 

 (19) www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Answers/States/Norway.pdf. 

 .60القانون املدين السويسري  املاةة  (20) 

 (21) A/HRC/20/27 8  الفقرة 22/6  انظر ضيءا قرار  ل  حقوق اإلنسان 57  الفقرة. 

http://undocs.org/ar/A/HRC/23/39
http://undocs.org/ar/A/HRC/20/27
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يســـم  حبصـــول اجلمعيـــات تلقائيـــا علـــى صـــفة الشخصـــية     مبـــا“( جـــراجل  ذن مســـبق” )ت
 .(22)اتعتبارية حال  ببغها السلطات

يـــييية  ومناســبة ملصــاحل الدولــة املشــروعة   وينبغــي ضن تكــون قــوانني التســجيل غــري ث  - 27
حتكــم  تءــع يف يـــد الســلطات ســلطة تقديريــة مفر،ــة.  املمارســات الفءــلى تقتءــي ضت    وت

 ما لدى تسجيلها هلا  ما ةامت ثتثل للقانون الدويل. الدولة على مقصد مجعية
ــن الوت    - 28 ــد م ـــه يف العدي ــن ضســـفل  ضن ــات القءــائية  تءــع الســلطات اشــ   وم ات ترا،ي
ثارسـه   معقولة لتسجيل اجلمعيات وثار  سلطة تقديرية على تسـجيل اجلمعيـة تفـوق مـا     غري

منها على املؤسسات التجارية.  في جير كا ـان  ذـوا لكيـان يبتغـي الـرب  التسـجيل بتقـدمي        
. (23)مذكرة  أ السـلطات بشـنن التنسـي   ويـتم التسـجيل علـى الفـور لـدى  رسـال املـذكرة          

اجلمعيــات  يخءـع لكامــل ومطلـق الســلطة التقديريـة حلــاكم اجلييـرة  ةون حـــد     تسـجيل   ضمـا 
. ويف نيكــاراغوا  يتطلــب مــن  املنظمــات (24)امــ  منصــو  عليــه ت ــاذإ قــرارإ هبــذا الشــنن 

علـى حـني ضن     (25)اهلاة ة للرب  مركي الكيان اتعتباري  صدور قرار من اجلمعية الو،نيـة  غري
  ويف بـيبرو    (26)نسبيا  بب سلطة تقديرية كبرية من الدولـة تنسي  كيان جتاري ضمر سهل 

،لبات التسجيل الي تقدمها اجلمعيـات يف غءـون شـهر قابـل للتمديـد شـهرا آخــر          ُيـنظر يف
 .(27)على حني ضن تسجيل املؤسسات التجارية ُينظـر يف ،لبه كامب حلظة تقد ه

ا وروتينيـة بالنسـبة للجمعيـات.  فـي     وغالبا ما تكون  جـراجلات التسـجيل ضشــد  رهاقـ     - 29
  و كـن ضن يسـتغرق تسـجيل مجعيـة     (28)يومـا  15مصر  كن  نشاجل شركة مسـامهة يف حـوايل   

 .(29) ءفااة هذإ العملية لسلطة تقديرية حكوميةيوما  و ءع  60يصل  أ  ما

__________ 

 (22) A/HRC/20/27 90و  58  الفقرتان. 

املنشــور مــع العــدة  6. ويتــوا ر قــانون الشــركات بوصــفه امللحــق رقــم 27 و 26قــانون الشــركات  البنــدان  (23) 
 .2013تشرين األول/ضكتوبر  11من اجلريدة الر ية الصاةر يف  28اتستثنائي 

 .80  البند 2013قانون الشركات لعام  (24) 

  والقــانون 8-6اتعتباريــة غــري اهلاة ــة للــرب   املــواة  : القــانون العــام املتعلــق بالكيانــات  147القــانون رقــم  (25) 
 .155-152للسلطة التشريعية  املواة  606األساسي رقم 

 Ley General de los Registros Públicos, Ley  1869آذار/مـار    22قانون نيكاراغوا التجاري الصـاةر يف   (26) 

No. 698, aprobada el 27 de Agosto del 2009, La Gaceta No. 239 del 17 de Diciembre del 2009. 

 .2015  (Lawtrend)اتستجابة تستبيان املقرر اينا  من ـقــبل  ل  التحوُّل القانوين  (27) 

 عن مصر.“ وارسة األعمال”البنك الدويل  تقرير  (28) 

 .6  املاةة 2002لعام  84القانون املتعلق باملنظمات غري احلكومية  رقم  (29) 

http://undocs.org/ar/A/HRC/20/27
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ويف  كـــواةور  تواجــــه اجلمعيـــات رســـوما للتســـجيل وشـــرو،ا تتعلـــق بـــرض  املـــال    - 30
. كمـا يشـترط   (30)ئها )تفوق ما تواجهـه املؤسسات التجارية مبا يصل  أ السة ضاعافإلنشا

اجلمعيـات ضو ضن يقـدمها   مـن  القانون ضيءا ضن يراقب حمــامع مـرخ  ،لبـات التسـجيل املقدمـة      
بالنسـبة للكيانـات التجاريـة.  فـي السـنغال  يسـتغرق        يوجـد شـرط كهـذا    . وت(31)هو بنفسـه 

ــات التجار  ــجيل الكيانـ ــة تسـ ــر وت   48يـ ــى األكثـ ــاعة علـ ــة   سـ ــة احلكومـ ــب موا قـ . (32)يتطلـ
اجلمعيـات  تخءـع ملوا قـة احلكومـة  الـي تسـتغرق مـا يصـل  أ شـهر  ويـتعني ضن خلءـع             ضما

. ويشـترط ضن خلءـع   (33)املؤسسون لتحقيقات شخصية من جانب الشـر،ة تتعلـق بنخبقيـا م   
لتحقيـــق خـــا  ثـــانل مـــن جانـــب  املقيمـــون األجانـــب الـــذين يشـــكلون مجعيـــة يف الســـنغال  

ذري مثل هذا التحقيق مع غري املوا،نني يف القطاع التجـاري. وكمـا تحـد     . وت(34)الشر،ة
ضساسـا سـليما لتقيــيد احلـق يف      تاملقرر اينا  يف السابق   ـإن موا،ـــــنة الفـرة ضو  قامتـه ليسـ     

 .(35)الدويلحرية تكون اجلمعيات )ضو احلرية يف التجمع السلمي( مبوجب القانون 
ويرى املقرر اينـا  ضيءـا ضن مـن األمـور املعـشنـــكــلة ضن تشـترط الدولـة عـدةا مرتفعـا           - 31

سـيما حـني  كـن تكـوين      من ضجل تكوين مجعية ما  وت “املؤسسني”بشكل غري معقول من 
مؤسسات جتارية بعدة ضقل من األشخا .  في هندورا   على سبيل املثال  يتطلـب القـانون   

مــا يتطلــب ســبعة ضعءــاجل يف   اثــنني لتكــوين مؤسســة جتاريــة  ولكــن تنســي  مجعيــة شخصــني 
عدم اشتراط ضكثر مـن شخصـني لتكـوين مجعيـة       (37)املمارسات الفءلى . وتقتءي(36) لسها

 .(40)  ولكسمرب (39)  و ستونيا(38)كما هو احلال يف ضرمينيا

__________ 

 .2013حييران/يونيه  4الصاةر يف  16رسوم التنفيذي رقم امل (30) 

 املرجع نفسه. (31) 

 ثوا/يوليه  إلنشاجل وكالة تشجيع اتستثمار واملشاريع الكربى. 10الصاةر يف  562-2000املرسوم رقم  (32) 

 بعدها. وما 811قانون اتلتيامات املدنية والتجارية  املاةة  (33) 

 املرجع نفسه. (34) 

 (35) A/HRC/26/27 54  الفقرة. 
 (36) Ley Especial de Fomento de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo, No. 32-2011. 

ــة بشــنن          (37)  ــة البندقي ــا وجلن ــاون يف ضوروب ــن والتع ــة األم ــني منظم ــة املشــتركة ب ــاةا التوجيهي ــوين  املب ـــة تك حري
 .148اجلمعيات  الفقرة 

 (38) A/HRC/20/27 54  الفقرة. 

 املرجع نفسه. (39) 

 (40) Alain Steichen, Précis de droit des sociétés, 4e, éd. 

http://undocs.org/ar/A/HRC/26/27
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ت ضن تسم  بـنن يـدخل   من اجلمعيا 16ويف  كواةور  يقتءي املرسوم التنفيذي رقم  - 32
  وهــو شــرط (41)يطلــب اتنءــمام  ليهــا“ مصــلحة مشــروعة” يف عءــويتها كــل شــخ  ذو

ــات القءــائية        م ــة حــة يف ضشـــد الوتي ــق باملؤسســات التجاري ــرر اينــا   يمــا يتعل ـــه املق يلَق
 تقيـيدا.

و كن مبحظـة املعاملـة التفااـلية يف املقارنـة بـني الكيفيـة الـي تسـاعد هبـا الدولـة يف            - 33
للمؤسسـات  “  ّمـعات”يسمـى  تيسري عملية بـدجل العمل يف كل قطاع. وقد انتشر مؤخرا ما

التجاريـة  الــي تبس ـــط عمليـة التســجيل ومجــع املعلومـات للمؤسســات اجلديــدة ضو املســتثمرين    
  ومجهوريــة (44)  وكينيــا(43)وجامايكــا  (42)األمثلــة يف هــذا الصــدة  هنغاريــا  اجلــدة. وتشــمل

ــا ــات  و ن كانــت    (46)  والســنغال(45)كوري ــة لتشــجيع تكــوين اجلمعي ــاةرات واثل ــام مب . وهن
 (47)ايندمة الـي تقـدمها املنظمـات غـري احلكوميـة التابعـة ملركـي جنيـف لبسـتقبال يف سويسـرا          

 ابيا.استثناجًل  ذ ا بوصفهاَتـبنـُر
 

  لغاجل التسجيل واحلـّل -باجل  
 ن الدول الي تفـرت للتسـجيل شـرو،ا ضشـد  جحا ـا علـى اجلمعيـات ثيـل ضيءـا  أ           - 34

السمان بسرعة حّل تلك اجلمعيات مقارنة باملؤسسات التجارية. ويشـعر املقـرر اينـا  بقلـق     
مسـجلة ضمـرا غـري قـانوين      خا   ااجل هذا التفاوت يف الدول الي يعترب  يها تشغيل مجعية غـري  

 نظرا  أ ضن  لغاجل التسجيل يؤة ي  أ  غبق اجلمعية وما يتبع ذلك من جترمي ضعءائها.
ــانون اهلن - 35 ــلطات   القـ ــى ضن السـ ــن  علـ ــثب  يـ ــي  مـ ــ دوراسـ ـــلِّ  ذـ ــنمر حبـ ــا ضن تـ وا هلـ

ة تقــدم تقريــرا ســنويا يف غءــون ســنتني ضو عنــدما يرتكــب وكيــل للجمعيــ عنــدما ت مــا مجعيــة
 توجد ضحكام واثلة  يما يتعلق بالكيانات التجارية. . وت(48)جر ة

__________ 

 .9املاةة  (41) 

 (42) www.bbr.hu/whatisbbr/members/itd. 
 (43) www.jamaicatradeandinvest.org/. 
 (44) www.nation.co.ke/business/Kenya-Investment-Authority-Permits-Approval/-/996/2528560/-/k3f24hz/-

/index.html. 
 (45) www.investkorea.org/ikwork/iko/eng/main/index.jsp. 
 (46) http://creationdentreprise.sn/. 
 (47) www.cagi.ch/en/ngo.php. 
 (48) Ley Especial de Fomento de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo, No. 32-2011. 
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ومسج ـل اجلمعيات يف ماليييا لـه سلطة تقديرية مطلقة إللغاجل تسـجيل اجلمعيـات الـي     - 36
تتـــعارت مــع صــاحل ضمــن ماليييــا ضو ضي جــيجل  ”ألغــرات تءــر ضو “ هـــو يف رضيـــه”ُتـــستخدم 

. وذـوا  صـدار   (50). و نع القانون اللجـوجل  أ احملـاكم  (49)“األخبقياتمنها  والنظام العام ضو 
 .(51)يتم ذلك  ت بعد صدور حكم من احملكمة ضمر حبلِّ شركات ألسباب واثلة  ولكن ت

مـا ألسـباب     وعلى غرار ذلك  ذوا يف مصر لواارة الشؤون اتجتماعية حـّل مجعيـة  - 37
ضو ترسل ضموات  أ اينـار   ضو تنتــهك النظـام العـام ضو     منها ضن حتصل على ضموال من اينار  

يــن  قــانون الشــركات يف مصــر علــى   . وت(52)األخبقيــات  ضو ضن تنءــم  أ منظمــة ضجنبيــة
ــة  وت      ــات التجاري ــا يف احلــلِّ القســري للكيان ـــستند  ليه ــة ُي ـــَعد بعــن األنشــطة   ضســ  واثل ُت

 .(53)املذكورة آنفا غري قانونية بالنسبة للشركات
ولعل احلّل واإليقـاف القسريــني ضخطـر العقوبـات الـي  كـن للسـلطات  راـها علـى           - 38

ما. وت ينبغي  رت هاتني العقوبتني  ت  ذا كانـت العقوبـات األخـرى  األقـل تشـّدةا        منظمة
. هــذا  وينبغــي ضن يكــون   (54)كا يــة  وينبغــي اتسترشــاة مببــدضين التناســب والءــرورة      غــري

 طعن يف قرارات اإليقاف ضو احلّل ضمام حمكمة مستقلة ونييهـة.للجمعيات حق ال
 

 حرية القيام بننشطة -رابعا  
تعاين اجلمعيات عمومـا مـن معاملـة ضقسـى مـن معاملـة املؤسسـات التجاريـة يف تنظـيم           - 39

عمليا ا وضنشطتها.  هي تواجـه صعوبات  تنتهك غالبا حقها يف القيام بننشـطتها حبريـة  منـها    
ضشد على نطاقها ضو موقعها ضو عملها  ومييـد مـن التقيــيدات علـى  سـهاما ا السياسـية        قيوة 

وشروط على ةرجة ضكرب من التدخُّــل  يمـا يتعلـق مبراجعـة حسـابا ا وتقاريرهـا  واسـتهدا ها        
 مبءايقات وضعمال انتقامية.

 
  

__________ 

 (.1) 5  الفرع 1966قانون اجلمعيات لعام  (49) 

 .18املرجع نفسه  الفرع  (50) 

 قانون الشركات  اجليجل العاشر. (51) 

 .42احلكومية  املاةة قانون املنظمات غري  (52) 

 .1981لعام  159قانون الشركات رقم  (53) 

 (54) A/HRC/20/27 75  الفقرة. 

http://undocs.org/ar/A/HRC/20/27
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 تدخُّـل احلكومة والقيوة على نطاق العمل -ضلف  
تقي ـد الدول نطـاق عمـل املؤسسـات التجاريـة واجلمعيـات علـى حــد سـواجل          كثريا ما  - 40

ولكن بطرق خمتلفة. وترتبط بعن تلك القيوة ارتبا،ا وثيقـا باعـاتت املشـروعة ذات العبقـة     
  علــى ســبيل املثــال(  ضو (55)بــاألمن الــو،  ضو الصــاحل العــام )يف الوتيــات املتحــدة األمريكيــة 

وهنام قيوة ضخرى  كن تربيرها على ضسـا  األمـن   . (56))يف نيكاراغوا(قطاع الرعاية الصحية 
ثتثـل للقانون الـدويل حتـت رقابـة مشـدةة. بـل تبـدو هـذإ القيـوة مصممــمة           الو،   ولكنها ت

 ضمنيا. للتنظيم الوثيق للقطاعات الي قد ثثل  ديدا سياسيا ت
واتتصال  سواجل كانت تسـتهدف الـرب     وكثريا ما تواجه الكيانات املشتغلة باإلعبم - 41

ــر        ضو ت ــرغم مــن كو ــا  حــدى ضكث ــى ال ــات تعــوق عمليا ــا.  ســنغا ورة  عل تســتهد ه  عقب
البيعــات حريــة يف العــام بالنســبة للمؤسســات التجاريــة  تقي ـــد املشــاركة األجنبيــة يف  ــال         

 .(57)اتتصاتت ووسائط اإلعبم اإلخبارية احمللية
قبــات الــي تعتــرت ســبيل اجلمعيــات ضكــرب بكــثري.  إثيوبيــا حتظــر علــى          غــري ضن الع - 42

النهوت حبقـوق اإلنسـان   ”اجلمعيات األجنبية املشاركة يف ،ائفة واسعة من األنشطة  مبا  يها 
 ذا كـان مقرهـا يف بلـد آخـر  ضو     “ ضجنبية”. وتعترب املؤسسة اينريية (58)“واحلقوق الد قرا،ية

. (59)يف املائـة مـن ضمواهلـا مـن مصـاةر ةوليـة       10  ضو تتلقى ضكثـر مـن   لي  هبا ضعءاجل  ثيوبيُّـون
كما حتظر  ثيوبيا اتستثمار األجنيب يف بعن القطاعات التجارية  و اصة املصـارف ووسـائط   

 .(60)اإلعبم
ــي       - 43 ــجيل اإلليامـ ــة التسـ ــة مبراقبـ ــة  املكلفـ ــة اتجتماعيـ ــإن واارة التنميـ ـــمان   ـ ويف ُعـ

ــات  ت ـــ للجمعي ــات موااــيعية      تسج  ــع  ع ــدر  اــمن  حــدى ضرب ــي تن ــات ال ل ســوى الكيان

__________ 

 (55) www.cfr.org/foreign-direct-investment/foreign-investment-us-national-security/p31477. 

 .3  املاةة 344األجنبية رقم  قانون تشجيع اتستثمارات (56) 

 (.2014مفواية األعمال اينريية  املباةا التوجيهية املنّقحـة بشنن التمويل العام واينا  )شباط/ رباير  (57) 

 )ن(.-( )ي(2) 14 ( و5) 14 عبن املؤسسات اينريية واجلمعيات  الفقرتان  (58) 

 املرجع نفسه. (59) 

 )ض( و )ة(. 1الفقرة   3  البند 270/2012البئحة  (60) 
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ــي ت    .(61)حمــدةة ــات ال ــك اعــاتت املوااــيعية      وت  كــن تســجيل اجلمعي ــدر  اــمن تل تن
 .(62)جلمعية قائمة“ متماثلة  أ حد بعيد”اجلمعيات الي تعترب ضهدا ها  وت
على اجلمعيات احلصول علـى موا قـة خطّيــة مسـبقة      (64)  ورواندا(63)وتشترط الصني - 44

  قبـل التسـجيل. وُتــستخدم تلـك     “رسـائل  بـداجل النوايـا   ”من السلطات على ضنشـطتها وعلـى   
األحكام كشرط للسمان بالتنسي   ويقال   ا ُتـستخدم لءبط نطاق عمل اجلمعيات. هـذا   

ا علـى التكـاليف العامـة يف الـربامج     وتواجه املنظمات غـري احلكوميـة األجنبيـة يف روانـدا تقيــيد     
 .(65)يف املائة 20مبقدار 

علما بنن احلق يف حرية تكوين اجلمعيات ُيـتخذ كمنطلق لا راة لبشـترام يف متابعـة    - 45
مصاحلهم  مبعيل عن تدّخـل احلكومـة. وينبغـي للجمعيـات  مثلـها مثـل املؤسسـات التجاريـة         

ت اهتمامهـا ةون تدخُّــل مـن السـلطات. علمـا بـنن       تقرر وتعمـل يف  ـات   ضن تكون حرة  يما
تعتربها السلطات من األولويـات. وكمـا تحـد املقـرر العـام        ذلك يشمل العمل يف مسائل ت

الـي   (66) إن القدرة على اتبتكار يعياها اتنفتـان. وـــة  موعـة كـبرية مـن التـدابري والنُّـُهــج       
 ايـة املطـاف  أ  تمـع ضكثـر انفتاحـا وتسـاحما        وتـؤةي يف  تعيا القطاع غري املستهدف للرب 

 واستقرارا.
والقيوة املطلقة العامة املفرواة على النطاق اجلغرايف للجمعيات وضنـواع نشـا،ها هـي     - 46
واحلق   إنـه ينبغـي اعتبارهـا انتـهاكات مـاهرة للقـانون الـدويل          .(67)تثري بطبيعتها الشك قيوة

تفق مع القيـوة املنصـو  عليهـا    ي  عات معيمـنة من العمل ت على ألن احلظر اتستباقي والشامل
 يف القانون الدويل.

 
  

__________ 

 (61) A/HRC/29/25/Add.1 42  الفقرة. 

 .43املرجع نفسه  الفقرة  (62) 

 .1998ضنظمة تسجيل و ةارة املنظمات اتجتماعية  املعتمدة يف عام  (63) 

 (64) A/HRC/26/29/Add.2 48  الفقرة. 

 .53املرجع نفسه  الفقرة  (65) 

 .69املرجع نفسه  الفقرة  (66) 

ذعكــرت مــؤخرا مــياعم عــن حمــاوتت للتــدخل يف احلــق يف تكــوين اجلمعيــات  ُنـــسبت  أ مجهوريــة تو           (67) 
ــعبية   ــة الشــــ ــدا (A/HRC/30/27, case LAO 1/2015)الد قرا،يــــ  (A/HRC/29/50, case RWA 2/2014)  وروانــــ

 ..(A/HRC/28/85, case SSD 1/2014)وجنوب السوةان 

http://undocs.org/ar/A/HRC/29/25/Add.1
http://undocs.org/ar/A/HRC/26/29/Add.2
http://undocs.org/A/HRC/30/27
http://undocs.org/A/HRC/29/50
http://undocs.org/A/HRC/28/85


A/70/266 
 

 

15-12556 17/38 

 

 النشاط السياسي والتربعات -باجل  
يوجــد  مســنلة كيفيــة تنظــيم النشــاط السياســي للمنظمــات هــي مســنلة حساســة  وت   - 47

ب توا ق ةويل عام بشـن ا. وحتظـر بعـن الـدول ضي نشـاط سياسـي ضو تربعـات تقـدم لاحـيا         
  يف حـني  “اتعتبـاريون   اشـخ األ”السياسية  ضو املرشحني ضو القءايا من جانب ما يسـمى  

امني ض ءل  يتجـاوا نطـاق هـذا    والسؤال املتعلق بني النظتفرت ةول ضخرى قيوةا قليلة جدا. 
ــدول تعامــل املؤسســات      التقر ــد مــن ال ــق ضن العدي يــر  غــري ضن املقــرر اينــا  يبحــد مــع القل

 يات معاملة خمتلفة جدا يف هذا الصدة  مع اإلجحاف باجلمعيات.التجارية واجلمع
  على سبيل املثال  تشريع ر ي يـنظم التربعـات السياسـية     (68)وت يوجد يف السنغال - 48

نشـاط  ”املشـاركة يف ضي   -ولي  املؤسسات التجارية  -ولكنه يظر على اجلمعيات صراحًة 
ــا علــى    مــا“ سياســي ــا سياســيا. وحتظــر  ثيوبي ــة منظ”م تكــن حيب ــة اتجتماعي “ مــات الرعاي

احملليـة  لـها ضن تتــربع       ضمـا الشـركات  (69)مية التربع لاحياب السياسـية وكواملنظمات غري احل
 .(70)يف حدوة معيمـنة

الـــي تقـــوم هبـــا “ األنشـــطة السياســـية”  يقيـــد قـــانون اـــريبة الـــدخل (71)ويف كنـــدا - 49
بالنســبة “ ثانويــة وعاراــة”سســات اينرييــة املســجلة  مشــتر،ا ضن تكــون تلــك األنشــطة   املؤ

 1-149لانشطة اينريية. غري ضن وكالـة اإليـراةات الكنديـة مارسـت سـلطتها مبوجـب البنـد        
باعتبــارإ يشــمل “ للنشــاط السياســي”( مــن قــانون اــريبة الــدخل لواــع تعريــف عــام 6-2)

ســي )مثــل تشــجيع اجلمهــور علــى ةعــوة مســؤول عــام  أ الــدعوات الصــرية  أ العمــل السيا
ــد ضجــنيب ضو       ــدا ضو يف بل ــى ضي مســتوى حكــومي يف كن ــرار عل ــانون ضو سياســة ضو ق اســتبقاجل ق
معاراته ضو تغيـريإ( و يعة جـو يشجع على مثـل هـذا العمـل. وتواجـه الكيانـات غـري اينرييـة         

 مبا  يها املؤسسات التجارية  قيوةا ضقـل.
املقــرر اينــا   أ املعاملــة التفااــلية للنشــاط السياســي للمؤسســات التجاريــة   وينظــر - 50

واجلمعيات باعتبارإ شكب من ضشكال التميـيي اد اعتمع املدين  وا يشـكل انتـهاكا للحـق يف    
بقواعـد خمتلفـة  ااجل    . إ  ن األخـذ (72)تكوين اجلمعيات واحلق يف املشـاركة يف الشـؤون العامـة   

__________ 

 .814قانون اتلتيامات املدنية والتجارية يف السنغال  املاةة  (68) 

 ( ) (.1) 52  املاةة 2008 عبن تسجيل األحياب املنّقـ  الصاةر يف ضيلول/سبتمرب  (69) 

 ( )ب(.1) 51املرجع نفسه  املاةة  (70) 

 .www.cra-arc.gc.ca/chrts-gvng/chrts/plcy/cps/cps-022-eng.htmlانظر  (71) 

 .25العهد الدويل اينا  باحلقوق املدنية والسياسية  املاةة  (72) 
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ــاع  كــن ضن   ـــي       كــل قط ــا ياب ــرار  و ــة الوصــول  أ ضصــحاب الق ــاوت  مكاني ــؤةي  أ تف ي
 املسمون هلم بالتربع.

ويب ـذ املقرر اينـا  القـوانني الـي تعامـل املؤسسـات التجاريـة واجلمعيـات علـى قـدم           - 51
 (73)املســاواة  عنــدما يتعلــق األمــر بتنظــيم التربعــات واألنشــطة السياســية  كمــا يف  ندونيســيا    

التربعات السياسـية املقدمـة مـن كـل قطـاع مبوجـب قواعـد واحـدة(  ومجهوريـة           )حيا تنظم
)حيـا   (75))حيا ُيـحظر على القطاعني كليهما تقـدمي تربعـات سياسـية(  و رنسـا     (74)كوريا

 .تقدمي تربعات سياسية(“ األشخا  اتعتباريني”ُيـحظر على كل 
 

 متطلبات مراجعة احلسابات والتقارير -جيم  
يكون للدول  يف مـروف معيمــنة  مصـلحة مشـروعة يف مراجعـة السـجبت املاليـة        قد  - 52

 تلــف اختب ــا كــبريا عنــد  للجمعيــات للتنكــد مــن امتثاهلــا للقــانون  ولكــن تلــك املصــلحة ت 
مقارنتــها باملؤسســات التجاريــة.  التميـــيي الرئيســي بــني الكيــانني يتمثــل يف ةا ــع الــرب .  ــإذا    

  يســتهدف الــرب  لها بوصــفها كيانــا تعفــاجلات اــريبية لقــاجل تســجيكانــت اجلمعيــة حتظــى بإ
تستـــدّر ضرباحــا ضو ت تــوّاع ضرباحــا.   للدولــة مصــلحة مشــروعة يف التنكــد مــن ضن اجلمعيــة ت

يوجد مربر مهم لفرت اختب ات كبرية على عمليات مراجعـة احلسـابات    و يما عدا ذلك  ت
يوجـد   نني الءـرائب ضو يتـورط يف جر ـة ماليـة.  ـب     والتقارير.  ني كيان  كن ضن ينتهك قـوا 

 ةليل على ضي من القطاعني املعنيـني  ثل خطرا ضكرب يف هذا الصدة.
كذلك ت يوجد ضسا  يف القانون اإلنسـاين الـدويل لفـرت متطلبـات تتعلـق بالتقـارير        - 53

مـربرات مـن    تجارية. وما ُيسـاق مـن  على اجلمعيات ضشد من تلك املفرواة على املؤسسات ال
 ثل ضسسا مشـروعة مبوجـب العهـد الـدويل      بيل محاية سياةة الدولة ضو امان  عالية املعونة تق

. بــل  ن مصــاحل الدولــة املشــروعة  مثــل محايــة األمــن   (76)اينــا  بــاحلقوق املدنيــة والسياســية 
ــو،   ت ــة تكــو         ال ــى احلــق يف حري ــالقيوة عل ــرط.   ــدخل املف ــر الت ــا لتربي ــل هب ــي التعل ين ينبغ

اجلمعيات ذب ضن تقوم على ضسا  شك  رةي  كن حتديدإ  ولي  على ضسا  شـك مسـبق   
 يف قطاع بنكمله.

__________ 

 .96-94بشنن انتخابات الرئي  ونائب الرئي   املواة  2008لعام  42القانون رقم  (73) 

 .31  املاةة 2005قانون األموال السياسية  لعام  (74) 

 .8-52قانون اتنتخابات الفرنسي  املاةة تم  (75) 

 .34-27 و 42-39  الفقرات A/HRC/23/29انظر مثب  (76) 

http://undocs.org/ar/A/HRC/23/29
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  بإنفــاذ ُنـظعـــم ملراجعــة (77)وعلــى الــرغم مــن ذلــك  تقــوم عــدة ةول  منــها  كــواةور   - 54
احلسابات والتقارير للجمعيات ضكثر تعقيدا ضو كلفة ضو تدخب وا خل  املؤسسـات التجاريـة.   

ــة لــبعن          وت ــات انتقائيــة وعقابي ــا تقــوم مبراجع ــة  مــياعم بن  ــة اإليــراةات الكندي واجــه وكال
مراجعــات احلســابات هــذإ علــى مــا  ذا    . وتركــي(78)املؤسســات اينرييــة الــي تنتقــد احلكومــة 

  املقيـد مبوجـب قـانون    “نشـاط سياسـي  ”كانت املؤسسات اينريية قد شـاركت  يمـا يسـمى    
 .(79)اريبة الدخل

ماليييــا  ُيـــطلب  أ اجلمعيــات موا ــاة مسج ـــل اجلمعيــات ســنويا بقائمــة مفصمـــلة ويف  - 55
باملعلومــات الداخليــة  مبــا يف ذلــك احلســابات  وبيــان ضي نقــوة ضو وتلكــات ورةت  ليهــا مــن  

. والواقـــع ضن املتطلبـــات املتعلقـــة مبراجعـــة احلســـابات والتقـــارير ايناصـــة  (80)كيانـــات ضجنبيـــة
ــة  ــة      باملؤسســات التجاري ــى التقــارير الســنوية األساســية  ومراجع ــة نســبيا   ذ تقتصــر عل خفيف

 .(81)احلسابات  وحماار اجتماعات املسامهني
ويف كمبوةيا   إن قانون اجلمعيات واملنظمات غري احلكومية  الذي اعتمدتـه اجلمعيـة    - 56

ات   يســم  للحكومــة بــإجراجل مراجعــة حســاب2015الو،نيــة و لــ  الشــيوز يف ثوا/يوليــه 
مثـل هـذإ السـلطة مبوجـب      . ولـي  للسـلطات  (82)“يف حالة الءـرورة ”اجلمعيات ضو  حصها 

. كمــا ضن قــانون اجلمعيــات (83)قــانون املؤسســات التجاريــة الــذي يكــم املؤسســات التجاريــة 
ــنوية  أ      ــة سـ ــارير ماليـ ــة يتطلـــب مـــن مجيـــع اجلمعيـــات تقـــدمي تقـ واملنظمـــات غـــري احلكوميـ

__________ 

ــة للحســابات  يف حــني ضن         (77)  ــات ماةي ــإجراجل مراجع ــة ب ــام الســلطات احلكومي ــات تيســري قي ــى اجلمعي ذــب عل
عية لعمليا ـا   املؤسسات التجارية غري مليمة بتمكني مسؤويل التنظيم ماةيـا مـن  جـراجل ضعمـال تفتـييف موااـي      

 (.2013حييران/يونيه  4) 21  املاةة 16ومرا قها  ووثائقها. املرسوم التنفيذي رقم 

 ,Stephen Harper’s CRA: Selective Audits, “Political” Activity, and Right-Leaning Charitiesانظــــر  مــــثب   (78) 

Broadbent Institute, October 2014. 

وانظــر  www.cra-arc.gc.ca/chrts-gvng/chrts/pplyng/rgstrtn/rght-eng.html وكالــة اإليــراةات الكنديــة  متاحـــة علــى الــرابط:   (79) 
 .www.cra-arc.gc.ca/chrts-gvng/chrts/cmmnctn/pltcl-ctvts/menu-eng.htmlضيءا الرابط: 

 .14قانون اجلمعيات  البند  (80) 

 .166و  148و  142انظر  مثب  قانون الشركات  البنوة  (81) 

 Cambodia’s NGO bill threatens a free and“. انظـر:  25قانون اجلمعيـات واملنظمـات غـري احلكوميـة  املـاةة       (82) 

independent civil society — UN expert urges Senate to reject it”, 15 July 2015, available from 

www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=  16240&LangID=E 

 .224قانون املؤسسات التجارية  املاةة  (83) 

http://www.cra-arc.gc.ca/chrts-gvng/chrts/pplyng/rgstrtn/rght-eng.html
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يطلب ذلك  ت من الشـركات املطروحـة    املؤسسات التجارية ت   علما بنن قانون(84)احلكومة
 .(85)ضسهمها للتداول العام

  الــذي (86)ويبحــد املقــرر اينــا   مــع املوا قــة  نظــام مراجعــة احلســابات يف ناميبيــا - 57
يءــع متطلبــات واثلــة  أ حــد كــبري بالنســبة للجمعيــات واملؤسســات التجاريــة. ويعتــرب ذلــك  

ات الفءـــلى إلرســـاجل  جـــراجلات مبســـطة ملراجعـــة احلســـابات والتقـــارير  النظـــام مـــن املمارســـ
  الي قد ت يكون لديها املوارة املاليـة والبشـرية   (87)للجمعيات  مثلما هو حاصل يف نيكاراغوا

 لبمتثال ألنظمة مالية ضكثر تعقيدا.
 كمــا يبحــد املقــرر اينــا  األثــر الءــار الــذي  كــن ضن يكــون للسياســات املتعلقــة    - 58

بتقارير املا ني على بعن اجلمعيات.  علـى سـبيل املثـال  وجـدت ةراسـة ضعجريـت مـؤخرا ضن        
يف املائـة ضكثـر لتـتـبُّــع شـؤو ا املاليـة  وتومـف مـن         80املنظمات غـري احلكوميـة تنفـق حـوايل     

 أ حـد كــبري   ُيــعيى  هـو مـا  و  (88)تومـف الشـركات املتعـدةة اجلنسـيات     العـاملني اـعف مـا   
ُيـقصد هبا تقيـيد احلـق   رواة عليها من املمـولني. وعلى حني ضن سياسات املا ني تللقيوة املف

يف حرية تكوين اجلمعيات   إ ا  كن ضن يكون هلا هـذا التـنثري بإاـا تها ضعبـاجل مكلفـة. وهـذا       
 بدورإ يابـي اجلمعيات الكبرية  مثل املنظمات غري احلكومية الدولية.

 
 واملراقبة األخرىآليات اإلشراف  -ةال  

تفرت الـدول  موعـة خمتلفـة مـن آليـات اإلشـراف واملراقبـة األخـرى الـي تسـتهدف            - 59
ــة اعتمــع املــدين ضصــبحت مســنلة مهمــة يف       ــنن مراقب ــد املــدى. علمــا ب اجلمعيــات  أ حــد بعي
 السنوات األخرية  ومن األمثلة على ذلك اختراق الشر،ة )اململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى    

__________ 

 .25قانون اجلمعيات واملنظمات غري احلكومية  املاةة  (84) 

 .228التجارية  املاةة قانون املؤسسات  (85) 

-www.lac.org.na/namlex/Company.pdf and www.pwc.com/na/assets/pdf/business-and-investmentانظــــــــر:  (86) 

guide-for-namibia.pdf. 

 (.1992: القانون العام للكيانات اتعتبارية غري الرحبية )147رقم  انظر القانون (87) 

 (88) https://hbr.org/2013/04/the-efficiency-trap-of-global/. 

http://www.pwc.com/na/assets/pdf/business-and-investment-guide-for-namibia.pdf
http://www.pwc.com/na/assets/pdf/business-and-investment-guide-for-namibia.pdf
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ــمالية(  ــدا الش ــن تفحُّـــ  النشــطاجل )كنــدا(      (89)وضيرلن ــذي شـــدة م ــة املنظمــات  (90)ال   ومراقب
 .(91)احلكومية واحلركات اتجتماعية )الرباايل( غري
وهنـام غيـاب ملحـوت لتقــارير الـدول الـي تسـتهدف املؤسســات التجاريـة مـن ضجــل          - 60

ات األمنيـة احلكوميـة قـد اتُّــهمت     و ن كانـت بعـن اهليعـ    -مراقبتها يف  ،ار وتيا ا القءائية 
بالتجس  على شركات ضجنبية ملصلحة مؤسسـات جتاريـة حمليـة. إ  ن اسـتهداف املؤسسـات      

ُيـنظر  ليه باعتبارإ  ديدا لامن الو،   مـع اسـتخدام    التجارية بالتجس  ضو اتقتحام غالبا ما
 .(92)العديد من الدول موارة كبرية ملكا حتـه

ملقرر اينا  اجتاها مثريا للقلق يف ماليييا  حيا اتُّــهم عشـرات األشـخا     وقد ضبرا ا - 61
. ويطبق القانون على ،ائفـة خمتلفـة   (93)بالتحرين على الفتـن تنتقاةهم احلكومة ضو مسؤوليها

واحملـــامون  مـــن األ ـــراة  منـــهم السياســـيون واملـــدا عون عـــن حقـــوق اإلنســـان واألكـــاة يون 
املؤسسـات التجاريـة  هـي الـي تتعـرت       اجلمعيات وحـدها  ت  والطبب والصحفيون. غري ضن

 .(94)إللغاجل تسجيلها   ذا هي قامت  ككيـان  بانتهام قانون التحرين على الفنت
وقد يد  ضيءا ضن ُيـساجل استخدام القوانني األمنية الو،نية حلماية مصـاحل املؤسسـات    - 62

 (95)ا  تقـارير تفيـد بـنن القـوانني يف كنـدا     التجارية  جحا ا باجلمعيات.  قد تلقــى املقـرر اينـ   
  الي حتمي املصاحل الو،نيـة احليويـة كـثريا مـا ُيــساجل اسـتخدامها حلمايـة مصـاحل         (96)و ندونيسيا

املؤسسات التجارية ايناصة على حساب منظمات اعتمع املدين الي ثـار  حقهـا يف التجمـع    
السلمي ويف تكوين اجلمعيات. ويرى املقرر اينا  ضن هذا يدل على اجتاإ لـبعن الـدول  ـو    

ضقـوى مـن محايـة    “ مصـلحة و،نيـة اسـتراتيجية   ”ملؤسسات التجارية ثثـل  اعتبار بعن مصاحل ا
 احلقوق األساسية.

__________ 

 .28-24  الفقرات A/HRC/23/39/Add.1انظر  (89) 

 (90) A/HRC/30/27 1/2015  قءية كندا. 

 (91) A/HRC/24/21 1/2013  قءية الرباايل. 

 (92) www.ncsc.gov/issues/economic/. 

 (93) www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15144&LangID=E. 

 .13قانون اجلمعيات  البند  (94) 

 (95) http://canadians.org/blog/rcmp-sees-anti-petroleum-movement-threat. 

بشنن محاية األهـداف احليويـة الو،نيـة  يءـفي شـرعية علـى العمليـات         (KePres 63/2004) ن املرسوم الرئاسي  (96) 
  ضو املبـاين     الي تشمل املواقـع “احليوية الو،نية األهداف”العسكرية والشر،ية املشتركة اد ضي خطر يتهدة 

مصـلحة للدولـة ضو تشكِّــل مصـدرا         وثثـل اضو املنشآت ضو املؤسسات التجارية الي  م الكثريين من األشخ
 يراةات الدولة.إلمهما 

http://undocs.org/ar/A/HRC/23/39/Add.1
http://undocs.org/ar/A/HRC/30/27
http://undocs.org/ar/A/HRC/24/21
http://canadians.org/blog/rcmp-sees-anti-petroleum-movement-threat
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يتعراـون لعقوبـات جنائيـة ضشـد لتـور،هم يف       كما ضن اجلمعيات ورؤساجلها غالبـا مـا   - 63
 رهايب.  على سبيل املثال   إن القانون اجلنائي لكاااخستان يعتـرب كـون   ضو “ متطرف”نشاط 
)ولي  ملؤسسـة جتاريـة( عـامب مـن عوامـل تشـديد العقوبـة        “ ية عامةرئيسا جلمع”ما  شخ 

ـــءاعف العقوبــات علــى جر ــة الدعايــة اإلرهابيــة  ذا   (97)يف عــدة مــن اجلــرائم  . ويف تركيــا  ُت
 .(98)ارتكبت يف مقر مجعية ضو مؤسسة

وضبدت الوتيات املتحدة معاملة ضقسى للجمعيات  يما يتعلق بانتـهام قـانون مكا حـة     - 64
  مبا يف ذلك التمويـل   أ املنظمـات   “القيام عن علم بتقدمي ةعم مايل”إلرهاب  الذي يظر ا

 Chiquita Brandsعلى شـركة شيكيــتا الدوليـة     وّقعت  2007ويف آذار/مار   .(99)اإلرهابية

International          غرامة لي   ت لتقـد ها مـد وعات مباشـرة عـن علـم  أ  رهابيــني للحمايـة مـن
ــة منــذ عــام     العنــف يف ــة ضمريكي ــا  علــى حــني ضعغلقــت تســع مؤسســات خريي  2001 كولومبي

 .(100)بسبب انتهاكات ميعومة واثلة
ُيــفرت مـن قيـوة علـى حقـوق اإلنسـان  ربطـا         و كن  يف بعـن احلـاتت  ربــط مـا     - 65

مباشـــرا دهـــوة تبـــذهلا الـــدول لتشـــجيع اســـتثمارات املؤسســـات التجاريـــة  ومـــن إ تســـتفيد 
املؤسسات التجارية من تلك اتنتهاكات   ذ تطلب ضحيانـا  أ ضجهـية األمـن احلكوميـة املييـد      

هـذا علـى    عنها مـع   ب ـا مـن العقـاب. ويصـدق     كب جرائم نيابة من احلماية. وكثريا ما ُتـرت
 و خا  يف  ال استغبل املوارة الطبيعية  على  و ما قام املقـرر اينـا  بتوثيقـه يف تقريـرإ     

  (102).  علـى سـبيل املثـال  اتُّــخذت يف كولومبيـا     (101) أ  ل  حقـوق اإلنسـان   2015لعام 
ضعمــال انتقاميــة اــد نشــطاجل واجهــوا   (104)والفلــبني  (103)ومجهوريــة تو الد قرا،يــة الشــعبية 

 درضة مصاحل مؤسسات جتارية كربى.
__________ 

 .254القانون اجلنائي لكاااخستان  املاةة  (97) 

املشـاركة  ” GökçEÇİÇEK AyaTA and UlaŞ KarAN( من قـانون مكا حـة اإلرهـاب  انظـر ضيءـا      3) 7املاةة  (98) 
  توصــيات  شــباط/ رباير  “النشــيطة يف اعتمــع املــدين: املعايـــري الدوليــة والعقبــات يف التشــريعات الو،نيــة       

 ./www.tusev.org.tr/usrfiles/file/LegalFrameworkReport_website.pdf  متان على الرابط التايل: 2014
 (99) 18 U.S.C. § 2339B. 

(100)  www.charityandsecurity.org/news/Chiquita_Banana_Fined_Not_Shut_Down_Transactions_ 

Designated_Terrorists. 

(101) A/HRC/29/25. 

(102) A/HRC/25/74  11/2013  قءية كولومبيا. 

(103) A/HRC/23/51  3/2012  قءية تو  A/HRC/23/39/Add.2 235  الفقرة. 

(104) A/HRC/27/72  2/2014  قءية الفلبني. 

http://www.tusev.org.tr/usrfiles/file/LegalFrameworkReport_website.pdf%20%20%20%20/
http://undocs.org/A/HRC/29/25
http://undocs.org/A/HRC/25/74
http://undocs.org/ar/A/HRC/23/51
http://undocs.org/ar/A/HRC/23/39/Add.2
http://undocs.org/ar/A/HRC/27/72
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ويقـد ر املقـرر اينـا  الـدور الـذي تقـوم بــه نقابـات العمـال لتهيعـة بيعـة عمـل ض ءــل              - 66
للعاملني يف القطاع املستهدف للرب  يف جـّو تتـآكل  يه ضشكال احلماية على  و مـاهر لييـاةة   

ــهم       ــر  اتســت  ــدوا ع سياســية انتقامــا من ـــني ب ــق قمــع العمــال النقابي ثمار. وهــو يبحــد بقل
  (105)يقومــــون بــــــه مــــن عمــــل مشــــروع  وذلــــك علــــى ســــبيل املثــــال يف بــــنغبةييف  ملــــا

ــا ــات     . علمــا(107)  و كــواةور  وغواتيمــات (106)وكولومبي ــة تكــوين اجلمعي ــنن احلــق يف حري ب
 ليها  وتتحمل الـدول املسـؤولية األوأ الـي    يشمل احلق يف تشكيل نقابات العمال واتنءمام 

 يؤةي حتسني بيعة العمل  أ حرمان العمال من وارسة هذا احلق. تءمن مبوجبها ضت
 

 حرية ،لب املوارة وتلقيها واستخدامها -خامسا  
 -ضكد املقرر اينا  مرارا على ضن البحا عن املـوارة واحلصـول عليهـا واسـتخدامها      - 67

ضمـر اـروري لوجـوة ضي مجعيـة وقيامهـا       -سواجل كانت من مصاةر حملية ضو ضجنبيـة ضو ةوليـة   
. وضي قيـوة ُتفـرت بـب اـرورة علـى هـذإ       (108)بعمليا ا على  و  عال  مهمـا كانـت صـغرية   

. وعلـى الـرغم مـن ذلـك      (109)القدرة ُتـعد انتهاكا وااـحا للحـق يف حريـة تكـوين اجلمعيـات     
عــدةا مــن الــدول يفــرت قيــوةا شــديدة علــى قــدرة اجلمعيــات علــى    وجــد املقــرر اينــا  ضن  

ــت نفســه بتشــجيع ضنشــطة         ــع قيامهــا يف الوق ــة  م ــة وبشــرية وماةي ــى مــوارة مالي احلصــول عل
 املؤسسات التجارية يف  ال اتستثمار مبييد ومييد من النشاط.

 
 القيوة على القدرة على ،لب املوارة وتلقيها واستخدامها -ضلف  

تســتهد ه  مويـل ضو اتسـتثمار األجـنيب هـو ذلـك النـوع مـن املـوارة الـذي كـثريا مـا           الت - 68
الدولة بقيوةها  سواجل بالنسبة للمؤسسات التجارية ضو اجلمعيات. غري ضن املقرر اينـا  وجــد   
ضن اتجتاهات  ااجل املؤسسات التجارية واجلمعيـات  تلـف اختب ـا حـاةا.  فـي العقـد املااـي        

ارورة على قدرة اعتمع املدين على احلصـول علـى    ع القيوة املفرواة ببااةت على  و سري
 يـن تـتبدة القيوة على اتستثمار األجنيب يف األعمال التجارية.األموال األجنبية  على ح

__________ 

(105) A/HRC/28/85   6/2014  قءية بنغبةي. 

(106) A/HRC/29/50   ــا ــية كولومبيـــــــ ــا   A/HRC/28/85  11/2014  قءـــــــ ــية كولومبيـــــــ   6/2014  قءـــــــ
 .125  الفقرة A/HRC/29/25/Add.3 و

(107) E/C.12/GTM/CO/3 16  الفقرة. 

(108) A/HRC/23/39 8  الفقرة. 

 .18-15املرجع نفسه  الفقرات  (109)

http://undocs.org/ar/A/HRC/28/85
http://undocs.org/ar/A/HRC/29/50
http://undocs.org/ar/A/HRC/28/85
http://undocs.org/A/HRC/29/25/Add.3
http://undocs.org/ar/E/C.12/GTM/CO/3
http://undocs.org/A/HRC/23/39
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وكانـت اهلنــد  علــى سـبيل املثــال  تشــتهر ملــدة ،ويلـة بعــدائها لبســتثمار األجــنيب يف     - 69
. بيـد ضن  (111)  ولكنها اآلن تشجع اتسـتثمار يف عـدة قطاعـات   (110)قطاعها لاعمال التجارية

قانون تنظيم املسامهات األجنبية يشترط حصول منظمات اعتمع املدين الي تتلقــى ضمـوات مـن    
على  ذن مسبق ضو التسجيل مبوجب هذا القانون  الذي ُيرسـي مـن الناحيـة    “ مصاةر ضجنبية”

 .(112)الفعلية عملية تنذن باملن  األجنبية
وحتظر  ثيوبيا على املنظمات غري احلكومية احمللية العاملة يف  اتت معينـة قائمـة علـى     - 70

. ضمـا القيـوة املفرواـة    (113)يف املائة من ثويلـها مـن مصـاةر ضجنبيـة     10احلقوق تلّقي ضكثر من 
على اتستثمار األجنيب للمؤسسـات التجاريـة  هـي ضخـف بكـثري  وهـو مـا رمبـا يواـحه علـى           

ــي بلغــت       و  ــ ــا يف اتســتثمار املباشــر األجــنيب وال ــها  ثيوبي ــي حققت ــة ال ــاةة املذهل ض ءــل اليي
 .(114)يف املائة يف السنوات السبع املااية 1 500

نشـاط  ”ويشترط اتحتاة الروسي على اجلمعيات الي تتلقى ضمواًت ضجنبية وتشـارم يف   - 71
وــا يمــل ةتلــة “ وكــاتت ضجنبيــة”تعريفــه غــامن  ضن تســجل نفســها باعتبارهــا  “سياســي

الـذي لـي  ببعيـد  صـنفت ةراسـة        2013. ومع ذلـك  وحـة عـام    (115)تصمها باجلاسوسية
ــال         ــذاب رض  امل ــام يف اجت ــد يف الع ــا ض ــ  بل ــه ثال ــى ضن لامــم املتحــدة اتحتــاة الروســي عل

 .(116)األجنيب
يب   اراة حظرًا علـى  ويل األجنبشدة قدرة اجلمعيات على قبول التمكما تقّيد مصر  - 72

. علمًا بنن عدم احلصول على موا قة مسـبقة قـد يـؤةي  أ حـل     (117)تلقيه بدون  ذن احلكومة
وحـدإ  ا مـت    2012اجلمعية وتوقيع عقوبات جنائية عليها  مبا يف ذلك السجن.  فـي عـام   

__________ 

(110) Swapna S. Sinha, Comparative Analysis of FDI in China and India: Can Laggards Learn from Leaders?  

(Boca Raton, Florida, United States, Dissertation.com, 2008), p. 67.. 

(111) http://www.mondaq.com/india/x/256108/international+trade+investment/ 

Liberalization+Of+Foreign+Direct+Investment+Limits+In+12+Sectors. 

(112) Foreign Contribution (Regulation) Act, No. 42 of 2010, chap. III, sect. 11, para. 2.. 

شـباط/   13مـن اجلريـدة الر يـة اتحتاةيـة       25(  العـدة  2) 2 عبن املؤسسات اينريية واجلمعيات  الفقـرة   (113)
 .116الفقرة   قءية  ثيوبيا  A/HRC/20/27/Add.3. انظر 2009 رباير 

(114) www.ft.com/intl/cms/s/0/0faa1dac-ea88-11e4-a701-00144feab7de.html#axzz3YcvbNqX1. 
   قءية اتحتاة الروسي.342  الفقرة A/HRC/23/39/Add.2انظر  (115)
(116) Global Investment Trade Monitor, No. 15, available from http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ 

webdiaeia2014d1_en.pdf. 
 .62  النظام األساسي التنفيذي لقانون املنظمات األهلية  املاةة 17قانون املنظمات األهلية  املاةة  (117)

http://undocs.org/ar/A/HRC/20/27/Add.3
http://undocs.org/ar/A/HRC/23/39/Add.2
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ــن    ــر م ــة ضكث ــة       40احلكوم ــري احلكومي ــة )غ ــات األهلي ــاملني باملنظم ــن الع ــا م ( مصــريًا وضجنبي
ةخلت مصر  مؤخرًا  موجـة مـن   ويف املقابل  ض .(118)باستخدام ضموال ضجنبية بدون  ذن مسبق

  وذلــك  علــى ســبيل املثــال  (119)يالتجــار ة ــة  أ ايــاةة اتســتثمار األجــنيباإلصــبحات اهلا
بتوقيــع اتفاقيــات ثنائيــة مــع ضكثــر مــن مائــة بلــد لتــو ري احلمايــة واتمتيــااات للمســتثمرين            

 .(120)األجانب
كمــا تفــرت بعــن الــدول قيــوةًا عامــة تــؤّثر يف قــدرة اجلمعيــات علــى احلصــول علــى  - 73

: (121)مــوارة حمليــة.  نذربيجــان مـــثًب  حتظــر املــن  اعهولــة املصـــدر  مهمــا كانــت صـــغرية        
يفءي  أ موقف سخيف جتد  يه اجلمعيات نفسها عاجية عـن قبـول تـربع ببءـعة قـرو        وا

 يق هوية املترّبع.يف صندوق التربعات من ةون توث
وت خلفى ضن القدرة على احلصـول علـى املـوارة هـي تامـة مـن لـواام احلـق يف حريـة           - 74

. (122)تكــوين اجلمعيــات  وضن ضي قيــوة تفــرت عليهــا يــتعني ضن تكــون اــرورية ومتناســبة        
 النظـر  ليهـا   دوالقيوة املذكورة آنفًا ت تفـي هبـذا املعيـار  وهـو مـا يتءـ  مبييـد مـن اجلـبجل عنـ          

 دانب القواعد امليسمرة نسبيًا الي تنظم اتستثمار يف األعمال التجارية يف تلك الدول نفسها.  
  (124)  ونيكـاراغوا (123)وعلى الطرف اآلخر من ،يف املعاملة   د ضن لـدى جاميكـا   - 75

قواعد متفتحة نسبيًا بشنن احلصول علـى املـوارة  يبـدو ض ـا تنطبـق علـى املؤسسـات التجاريـة         
للـدول ضن  ـدف   معيات بالتساوي. ويعتقد املقرر اينا  ضن هذا هو املعيـار الـذي ينبغـي    واجل

ذ  نه ت يرى ضي ضسا  قـانوين للتفرقـة علـى هـذا النحـو احلـاة بـني القطـاعني املعنـيني يف           ليه   
 هذا الصدة.

__________ 

(118) International Center for Not-for-Profit Law and World Movement for Democracy Secretariat at the 

National Endowment for Democracy, Defending Civil Society, 2nd ed., June 2012, available from 

www.defendingcivilsociety.org/dl/reports/DCS_Report_Second_Edition_English.pdf. 
(119) http://www.wsj.com/articles/egypt-draws-foreign-investment-as-economic-reforms-kick-in-

1426153329. 
 UNCTAD, International Investmentاألونكتاة  مستكشف اتفاقات اتستثمار الدولية  متـان علـى الـرابط:     (120)

Agreements Navigator, available from http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA. 
(121) www.icnl.org/research/monitor/azerbaijan.html. 
(122) A/HRC/23/39  6  الفقرة 31  جلنة حقوق اإلنسان  التعليق العام رقم 19  الفقرة. 
(123) LexMundi World Ready, Guide to Doing Business: Jamaica, available at www.lexmundi.com/ 

lexmundi/Guides_To_Doing_Business.asp. 
(124) Ley No. 344 de Promoción de Inversiones Extranjeras and Reglamento de La Ley No. 344. 

http://undocs.org/ar/A/HRC/23/39
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 تدابري مكا حة اإلرهاب ومكا حة غسل األموال -باجل  
إلرهـاب ومنعـه  ينبغـي ضن    الدول  يف سعيها  أ مكا حـة ا ضكد املقرر اينا  على ضن  - 76

  حيـا  (125)شروط غـري متناسـبة علـى اجلمعيـات مقارنـة باملؤسسـات التجاريـة        تتجنب  رت
توجد ضةلة قوية على ضن اجلمعيـات ضكثـر عراـة لبسـتخدام لتمويـل اإلرهـابيني مـن غريهـا          ت

ــة   ــات اتعتباري ــن الكيان ــع    (126)م ــة م ــك   باملقارن ــع ذل ــا    . وم ــة  غالب ــال التجاري ــاع األعم قط
ــدة مبــربر مكا حــة        مــا ــوارة وتلقيهــا واســتخدامها مقي ــب امل ــات علــى ،ل ــدرة اجلمعي تكــون ق

 اإلرهاب.
بشنن مكا حـة اإلرهـاب  ُتخءـع حكومـة باكسـتان       (127)وعمًب  طة العمل الو،نية - 77

لعمليـة    (128)مـن قـانون الشـركات    42الشركات غري املستهد ة للرب  املسجلة مبوجـب البنـد   
 عاةة حتقق من سـبمة/جتديد التـرخي  ملـدة الـ  سـنوات  للتنكـد مـن عـدم مشـاركتها يف          

وضرباحهـا ت تسـتخدم  ت للعمـل     الشركةثويل  رهابيني. وتشمل هذإ العملية تنكيد ضن ةخل 
. وتتّطلـب عمليـة جتديـد التـرخي      (129)مـن ضجلـها   الشـركة على حتقيق األهداف الـي ضنشـعت   

غري املستهد ة للرب  )الـي ُتعتـرب مـن املنظمـات غـري احلكوميـة يف باكسـتان(  ةرا         للشركات 
تفاصيل اهلبات واملن  احمللية واألجنبية الـي   تلّقيهـا خـبل السـنوات اينمـ  السـابقة   ءـًب        
عن  قرار من املدير والرؤساجل التنفيـذيني بـنن تلـك اهلبـات واملـن  ت عبقـة هلـا بغسـل األمـوال          

الشــركات غــري املســتهد ة  مــن . ونتيجــة هلــذإ املراجعــة   قــدت معــات(130)يــل اإلرهــابينيوثو
ــرب  تراخيصــها  ــة تســتهدف الشــركات      (131)لل ــر واثل ــام تعميمــات ضو ضوام ــدو ضن هن . وت يب
ــرب   ــة  أ ال ــرب        اهلاة  ــدو ضن الشــركات املســتهد ة لل ــم املقــرر اينــا   ت يب ويف حــدوة عل

 ة العمل الو،نية.تتعرت لفح  واثل مبوجب خط
ويف كوسـو و يســري قــانون منــع غســل األمــوال وثويــل اإلرهــابيني علــى املؤسســات   - 78

علـى اجلمعيـات.  اجلمعيـات  حتديـدًا        اـا ية التجارية واجلمعيات  ولكنه يفرت اشـترا،ات  
__________ 

(125) A/HRC/23/39 23  الفقرة. 
(126) www.statewatch.org/analyses/no-171-fafp-report.pdf. 
(127) http://cpakgulf.org/2015/01/the-national-action-plan-an-over-view/.. 
(128) www.bu.edu/bucflp/files/2012/01/Companies-Ordinance-of-1984.pdf.. 
األوراق املاليــــــة والبورصــــــة الباكســــــتانية  متــــــان علــــــى الــــــرابط:  للجنــــــة  2/2015التعمــــــيم رقــــــم  (129)

www.secp.gov.pk/circulars/pdf/Cir_2015/Cir02_LicensesRenewalSec42.pdf. 
(130) www.secp.gov.pk/circulars/pdf/Cir_2015/Cir04_LicenseRenewal.pdf. 

(131) www.dawn.com/news/1193504. 

http://undocs.org/ar/A/HRC/23/39
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يـورو  أ   5 000يورو من مصدر واحد ضو ة ـع   1 000يسم  هلا بتلّقي مبل  يييد على  ت
تلــك القيــوة ُجرمــًا يســتوجب العقــاب  ب. ويعــد عــدم اتلتــيام (132)واحــد يف يــوم واحــد متلــقع

 بالسجن ملدة ضقصاها سنتان.
 

 تيسري قدرة كل قطاع على ،لب املوارة وتلقيها واستخدامها -جيم  
 ن التيام الدول اإلذايب بتهيعة بيعة مواتية للجمعيات واحلفات على هـذإ البيعـة يشـمل     - 79

 ا على ،لب املوارة وتلّقيها واسـتخدامها. وتفعـل ذلـك بعـن الـدول بتقـدمي ميايـا        تعييي قدر
اـريبية للجمعيـات املسـجلة بوصـفها كيانـات غـري مسـتهد ة للـرب . وقـد تشـمل هـذإ امليايــا            

  (133)ة واجلهــة املا ــة(  كمــا يف بلغاريــا وليتوانيــا يــاإلعفــاجل مــن اــريبة الــدخل )اجلمعيــة املتلق 
 ارائب ضخرى.اإلعفاجل من  ضو

ويعتقــد املقــرر اينــا  ضن تقــدمي تلــك امليايــا لــي   ــرة ضمــر يتعلــق بسياســة جديــدة      - 80
حلقوق اإلنسان   هنام ضيءـا ضساسـًا و،نيـًا واقتصـاةيًا قويـًا لتقـدمي ميايـا اـريبية للجمعيـات.          

مهـور   املنظمات غري املستهد ة للرب   كنها ضن تكمل ما تبذله احلكومة من جهـوة يندمـة اجل  
ا ثثل وسـيلة لتجمُّـع األ ـراة سـعيًا لتحقيـق مصـاحل مشـتركة  وـا يعـيا          و ائدة اعتمع. كما ض 

التعدةية والد قرا،ية. وتقع اجلمعيات خار  النموذ  الساعي  أ الرب  ذي األمهيـة الرئيسـية   
كــار لعــام اليــوم  والــذي يســم  هلــا بتنــاول املشــكبت مــن منظــور خمتلــف وتعييــي  ّمــع األ  

 واحللول السياساتية.
ــتراليا     - 81 ــا   أ ضســـ ــرر اينـــ ــري املقـــ ــدة  يشـــ ــذا الصـــ   (135)  وجاميكـــــا(134)ويف هـــ

  كنمثلــة للممارســة الســليمة.  كــل مــن تلــك الــدول (137)  والوتيــات املتحــدة(136)وسويســرا
ــات        ــة الوتي ــدخل  ويســم  للمــا ني يف حال ــن اــريبة ال ــات م ــراةات بعــن اجلمعي يعفــي  ي

__________ 

 .24بشنن منع غسل األموال وثويل اإلرهابيني  املاةة  L-196/03مجهورية كوسو و  القانون رقم  (132)
(133) A/HRC/20/27  72  الفقرة. 
 .1936قانون تقدير اريبة الدخل لعام  (134)
 ./http://www.jamaicalawonline.com/revised-laws )ن(  12  الفقـــرة 1955قـــانون اـــريبة الـــدخل لعـــام  (135)

statutes/240-income-tax-act.html   (2009)ُعّدل يف عام. 
 (.2) 86  املاةة 1907كانون األول/ةيسمرب  10القانون السويسري املدين الصاةر يف  (136)
 (.1913( )4-1) ( ) 501قانون الوتيات املتحدة   26 (137)

http://undocs.org/ar/A/HRC/20/27
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اهلبات من ةخلهم. وتعيا تلك امليايـا قـدرة اجلمعيـات علـى ،لـب املـوارة         صم (138)املتحدة
 واحلصول عليها وعلى ضةاجل عملها مبييد من الفعالية.

ذ من تـدابري  ذابيـة مثـل    تعتبار ضنه على الرغم وا ُيتخغري ضن املقرر اينا  ينخذ يف ا - 82
عوبة متيايـدة يف ضةاجل عملـها  مـع    اإلعفاجلات الءـريبية   ـإن اجلمعيـات الصـغرية نسـبيًا جتـد صـ       

املعونــة ”قيــام املييــد مــن احلكومــات  فــن مييانيا ــا للتعــاون الــدويل  وحتويــل ضولويا ــا  ــو 
 .(139)  الي ُينظر يف  ،ارها  أ املؤسسات التجارية كشريك مهم“التجارية

املــدين  راقبــة منظمــات اعتمــع  وهــو يــّذر مــن اســتخدام امليايــا الءــريبية كمــربر مل       - 83
رصــدإ رصــدًا مبالغــًا  يــه. وينبغــي ضن تكــون عملــيي اســتحقاق تلــك امليايــا عمليــة بســيطة    ضو

ــي          ــا ت ينبغ ــات. كم ــف اجلمعي ــول احلــوا ي ضن يءــعف موق ــي لقب ــب ينبغ ــة.   وشــفا ة ونييه
لإلعفاجلات الءريبية ضن ُتمن  على ضسا  حكم احلكومة على ضهداف منظمة مـا ضو مقصـدها    

 ا املقصد قانونيًا مبوجب القانون الدويل.ما ةام كان هذ
ــوا ي الءـــ     - 84 ــا  ضن احلـ ــرر اينـ ــد املقـ ــا يبحـ ــاع   كمـ ــى القطـ ــرًا علـ ــت قصـ ريبية ليسـ
املســتهدف للــرب .  هنــام ةول عديــدة تقــدم حــوا ي كــبرية للمؤسســات التجاريــة  مثــل    غــري

ية ملصـرو ات    واإلعفـاجلات الءـريب  (141)  واإلجـااات الءـريبية  (140)املنا،ق اتقتصاةية ايناصة
ــة  ــا،ق التجــارة احلــرة (142)املؤسســات التجاري ــات (144)  والقــروت ايناصــة (143)  ومن   وعملي

__________ 

 (.1913( )3) ( ) 501الوتيات املتحدة  قانون  26 (138)
 .2015الرة على استبيان املقرر اينا  من برنامج صانعات السبم   (139)
(140) Ordonnance n° 2012-487 du 7 juin 2012 portant code des investissements (Côte d’Ivoire). 
مركيــة واــريبة القيمــة املءــا ة وغريهــا مــن    يوقــف الرســوم اجل18قــانون اتســتثمارات )الســنغال(  املــاةة   (141)

 الءرائب ملدة ثب  سنوات لتنهيل املشاريع اجلديدة.
مـن ةخلـها  مبـا يف    “ النفقات العاةيـة والءـرورية  ”تسم  الوتيات املتحدة للمؤسسات التجارية  صم كل  (142)

قــانون الوتيــات  26  ذلــك املرتبــات  ونفقــات الســفر  ورســوم اتســتعجار  وتكــاليف التــنمني  وغــري ذلــك 
 .162املتحدة  

ضقامــت هنــدورا  منــا،ق للتجــارة احلــرة للمؤسســات التجاريــة حيــا تتمتــع الشــركات بطائفــة كــبرية مــن      (143)
 /http://zede.gob.hn/wp-content/uploads/2013/10اإلعفـــاجلات الءـــريبية وغريهـــا مـــن امليايـــا. انظـــر الـــرابط:  

leyzede.pdf. 
منحـة وحـا يًا للمؤسسـات التجاريـة العاملـة يف  ـاتت صـناعية معينـة  وت يوجـد           18ض ريقيـا  تقدم جنوب  (144)

مثـــل ذلـــك بالنســـبة لقطـــاع اعتمـــع املـــدين )الـــرة علـــى اســـتبيان املقـــرر اينـــا ( مـــن قبـــل مركـــي املـــوارة   
 .2015 القانونية 



A/70/266 
 

 

15-12556 29/38 

 

ــ(145)اإلنقــاذ املــايل الــي  وهلــا ةا عــو الءــرائب  وامع العديــد مــن تلــك امليايــا    وغــري ذلــك. وي
ضعباجل  ةارية كبرية. وهي ت تستخدم كمربر للتدخل اليائد يف الشؤون الداخليـة ملؤسسـة    ةون

اريــة مــا. واحلــق ضن بعــن هــذإ امليايــا مقصــوة بــه  راحــة الشــركات وــا يعتــربإ العديــد مــن   جت
 املشتغلني يف املؤسسات التجارية مراقبة حكومية اائدة.

د األةىن من التـدخل ينبغـي تطبيقـه عنـد مـن  حـوا ي       ويعتقد املقرر اينا  ضن مبدض احل - 85
احلجـة القائلـة بـنن احلصـول علـى حـوا ي       اريبية ضو غريهـا للجمعيـات. ولـذلك   هـو يـر ن      

 اريبية يع  خءوع اجلمعيات لءوابط مالية وعملية ضشد صرامة بكثري.
  

 النفوذ مع السلطة -ساةسا  
 كـــن وصـــف عبقـــة املؤسســـات التجاريـــة باحلكومـــة يف العديـــد مـــن الـــدول بن ـــا   - 86

واملعاملــة.  مــن املــنلوف ضن يكــون    وكــثريًا مــا تتمّيــي مبيايــا  يمــا يتعلــق بالتواصــل  “محيمــة”
  ضو تكــون هلــم روابــط وثيقــة  بــل (146)السياســيون رجــال ضعمــال ســابقني والعكــ  بــالعك 

ة ضولعـك الـذين ليسـت لـديهم خـربة شخصـية       . وحـ (147)عائلية  مع قطـاع األعمـال التجاريـة   
 واسعة بالتجارة يعتمدون بب شك  أ حد ما على ةعم قطاع األعمال التجارية.

للســلطة:  ا،بيعيــ اواحلــق ضن احلكومــات تنظــر  أ األعمــال التجاريــة باعتبارهــا حليفــ   - 87
 نشا،ها يفي اتقتصاة ويوجد  رصًا للعمل  وا  كِّن احلكومة من النهوت  ططهـا ويسـاعد   
على استقرار األوااع السياسية. وهذإ العبقة  ُتستخدم  بدورها  يف تربير بعـن امليايـا الـي    

ــة  مثــل احلــوا ي الءــريبي  ُتقــدمم   )و ن كــان مــن املبحــد ضن ةور   ةأ قطــاع األعمــال التجاري
(. إ  ن ُيغفـل اعتمع املدين املهم و سـهامه يف النمـو اتقتصـاةي وخلـق  ـر  العمـل غالبـًا مـا         

قيم األعمال التجارية ترتكي بطبيعتها على حتقيق الرب   وا  كن ضن ذعل القطاع يتميـي مبييـد   
بسة من الناحية السياسية. كما ضن قاةة األعمـال التجاريـة يف بعـن الـدول قـد يـرون       من الس

ضن واعهم يعتمد على السلطة  وا يدو هبـم  أ احلـذر مـن التشـكك يف النظـام القـائم. كمـا        

__________ 

 e.g., the Emergency Economic Stabilization Act of 2008 (United States) and the Banking (Specialانظــــــر:  (145)

Provisions) Act 2008 (United Kingdom). 
(146) www.globalresearch.ca/business-and-politics-in-the-european-union-institutionalised-corruption-and-

the-revolving-door/5372760. 
   مـا انءـموا  أ   2012-2004جل واارة يف جورجيـا يف الفتـرة    على سبيل املثال   إن ضربعة من سبعة رؤسا (147)

: الـرابط  احلكومة مـن القطـاع اينـا  ضو انتقلـوا  أ القطـاع اينـا  بعـد اسـتقالتهم  ضو كـب األمـرين. انظـر           
transparency.ge/en/node/2744. 
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ــد          ــن كســب تنيي ــها م ــات  ثّكن ــدى اجلمعي ــا ل ــر و ــوارة ضكث ــة م ــدى املؤسســات التجاري ضن ل
 .(148)احلكومات

ــًا مــا ترّكــي ةورهــا علــى مصــارحة الســلطة     غــري ض - 88 ن هنــام بعــن اجلمعيــات الــي غالب
 كن ضن ذعل عبقتها باحلكومات َضمنيل  أ العداجل  و ن م يكن ةائمـًا. و أ حـد مـا   ـإن      وا

عـدم التــواان بــني السـلطة والنفــوذ  كــن ضن يعتمـد علــى حجــم الكيـان ونفــوذ القطــاع املعــ      
حة. ويبحد ضن املنظمـات األكـرب واألغـظ حتظـى عـاةة مبييـد مـن التواصـل         واملوارة املالية املتا

والنفوذ  سواجل كانت  دف  أ الرب  ضو ت  دف  ليه. كمـا ضن النقابـات العماليـة قـد تكـون      
لديها  مكانية ض ءل للتواصل مع ضصحاب القرار  و اصة  يما يتعلق حبقوق العمـال  وحيثمـا   

ــة  ــات ثبثي ــد جتــد صــعوبة كــبرية يف     . غــري(149)توجــد آلي ــة ق ــة غــري الر ي  ضن اهلياكــل اعتمعي
ــياق     ــة للنظـــر يف هـــذا السـ ــن األمثلـــة الب تـ ــرار. ومـ ــة ”املشـــاركة يف عمليـــات صـــنع القـ جلنـ

يف جنوب ض ريقيا   على الرغم من حماوتت كـثرية بذلتـها للتـدخل    “ ماجاكانين  لاامة املائية
ل علـى صـعيد املقا،عـة والبلديـة  م ُيـَت  هلـا التواصـل        يف اجتماعات ر يعة املستوى بني اهلياكـ 

ُيسم  هلا بنخذ ُنسخ من الوثـائق ذات الصـلة املتعلقـة باملشـكبت املائيـة اجلاريـة يف  تمـع         ضو
 .(150)ماجاكانين 

وكثريًا ما تتبـّدى ضمهيـة األعمـال التجاريـة يف  ةماجهـا علـى نطـاق واسـع يف واارات          - 89
يف اسـم واارات الشـؤون    “التجـارة ”تركييًا كامًب.  قد جـرى  ةمـا    ترّكي على التجارة  ت

ــتراليا    ــها ضسـ ــدان  منـ ــن البلـ ــد مـ ــدة متيايـ ــة يف عـ ــدا(151)اينارجيـ ــا(152)  وكنـ   (153)  وهنغاريـ
  وا يوحي بتيايد تنثري األعمـال التجاريـة يف السياسـة اينارجيـة.     (155)  ونيوايلندا(154)وضيرلندا

__________ 

ة األورويب يف الفتـرة  اجتماعـًا ر يـًا مـع مسـؤويل اتحتـا      3191عقدت مجاعات الءغط ايناصة بالشـركات   (148)
املنظمــــات غــــري احلكوميــــة  عقــــدت   ضمــــا 2015وحييران/يونيــــه  2014بــــني كــــانون األول/ةيســــمرب 

 . /integritywatch.euاجتماعًا  قط. انظر الرابط:  766
 .2015الرة على استبيان املقرر اينا  من املنظمات غري احلكومية البلغارية   (149)
 .2015املقرر اينا  من مركي املوارة القانونية  الرة على استبيان  (150)
(151) http://dfat.gov.au/pages/default.aspx. 
(152) www.international.gc.ca/international/index.aspx?lang=eng. 
(153) www.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-affairs-and-trade. 
(154) www.dfa.ie/. 
(155) www.mfat.govt.nz/. 
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ضحيانــًا للتنظــيم مــن قبــل نفــ  الــواارات الــي تشــرف علــى   علــى حــني ضن اجلمعيــات  ءــع  
 .(156)السجون  ضو الشر،ة

ويف كينيــا  كمــا يف العديـــد مــن البلـــدان األخــرى  يلتقــي الـــرئي  ســنويًا برؤســـاجل        - 90
ــة  ــدين. والواقــ     (157)املؤسســات التجاري ــع امل ــة للمجتم ــاجلات واثل ــان لق ــى حــني ت تت ضن  ع  عل

رات عامليـة تنـاقيف شـواغل اعتمـع املـدين  مثـل ضسـبوع اعتمـع         الرؤساجل ناةرًا ما يءرون مؤث
املــدين الــدويل الــذي ينظمــه التحــالف العــاملي مــن ضجــل مشــاركة املــوا،نني. بــل األرجــ             

األعمـال التجاريـة  مثـل املنتـدى اتقتصـاةي العـاملي ضو القمـة         تعيييحءورهم مؤثرات بشنن 
 العاملية لرياةة األعمال.

ــا  - 91 ــة األعمــال       وكــثريًا م ــى مياول ــوارة كــبرية ملســاعدة موا،نيهــا عل ــدول م  ّصــ  ال
التجارية يف اينار .  على سبيل املثـال  تعـرت واارة خارجيـة الوتيـات املتحـدة  مـن خـبل        

وجتـري  “ على شركات الوتيـات املتحـدة املسـاعدة يف حـل مشـكب ا     ”سفارا ا يف اينار   
ــات امل   ــة يف   حــوارًا مــع القطــاع اينــا  للوتي تحــدة لءــمان  ةرا  شــواغل األعمــال التجاري

ــة  ــة ملســاعدة       (158)السياســة اينارجي ــرت خــدمات واثل ــم بع ــرر اينــا  عل ــدى املق ــي  ل . ول
اجلمعيات  يما تقوم به من ضنشطة.  كنـدا ينتقـدها اعتمـع املـدين تسـتخدامها واارة الشـؤون       

ة يف اينـار  علـى حسـاب حقـوق     اينارجية والتجارة والتنمية لتعييي مصاحل الشركات الكنديـ 
 .(159)اإلنسان

ــرإ الســنوي املعنــون    احة املتعــدةة األ،ــراف  يقــوم البنــك ويف الســ - 92 الــدويل بنشــر تقري
تــدابري مواــوعية ألنظمــة األعمــال التجاريــة  ”وهــو عمــل اــخم يقــّدم  “ وارســة األعمــال”

. (160)“ةون الـو،  من اتقتصـاةات واملـدن املختـارة علـى الصـعيد       189للشركات احمللية يف 

__________ 

 /www.icnl.org/research( وباكســــــتان )www.icnl.org/research/monitor/cambodia.htmlمثــــــل كمبوةيــــــا )  (156)

monitor/pakistan.html.) 
(157) www.president.go.ke/2015/04/02/speech-by-h-e-uhuru-kenyatta-during-the-presidential-roundtable-at-

state-house-nairobi-on-2nd-june-2015/ 
(158) www.state.gov/e/eb/cba/faq/176.htm. 
(159) www.amnesty.ca/sites/default/files/canadahrareport18december13.pdf. 

(160) www.doingbusiness.org/. 
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ل الغــ  باملعلومــات باعتبــارإ مــاةة ضساســية ملطالعــة املســتثمرين   وُينظــر  أ هــذا التقريــر املفصـّـ 
 .(161)األجانب  غري ضنه ت تقوم ضي وكالة متعدةة األ،راف بإصدار تقرير واثل للجمعيات

 جـراجلات واـع    ومن امليايا الي قد تتمتع هبا املؤسسات التجارية  مكانية الوصول  أ - 93
. وُيـيعم  مـثًب  ضن املفاواـات املتعلقـة     (162)القوانني واملفاواـات املتعلقـة باملعـاةات التجاريـة    

باتتفاق املتعدة األ،راف ملكا حة التيييف التجاري  قد ضجريت سرًا  ولكـن استشـريت جلنـة    
 .(163)تفاقاستشارية لشركات متعدةة األ،راف مقرها يف الوتيات املتحدة بشنن مشروع ات

 .(163)تفاقات
كما ضن ميايا التواصل الي تتمتع هبا املؤسسـات التجاريـة تشـمل هيعـات صـنع القـرار        - 94

لـرب . وسـبق للمقـرر اينـا  ضن     ااملتعدةة األ،راف  الي ت ترحب غالبًا بالكيانات املسـتهد ة  
لـى  تحد ضن  تمع األعمال التجارية  و اصة الشركات الكربى  يقوم بدور متيايد النفوذ ع

لعمليـات ايناصـة  طـة التنميـة     الصعيد املتعدة األ،راف  مقارنـة بـاعتمع املـدين  مبـا يف ذلـك ا     
 .(164)2015بعد عام  ملا

النسيب للتركيي على حقـوق اإلنسـان  مبـا     النق ونتيجة لذلك  يبحد املقرر اينا   - 95
يف ذلــك احلــق يف التجّمــع ويف تكــوين اجلمعيــات  يف املعاهــدات الثنائيــة واملتعــدةة األ،ــراف   

واملعاهدات التجارية  خصوصًا. وقد يكون من املناسب بوجه خـا  تنـاُول احلـق يف      عمومًا
ية  نظرًا ملا  كـن ضن يكـون لتلـك    التجمع السلمي ويف تكوين اجلمعيات  يف املعاهدات التجار

عتـرت بعـن الـدول علـى  ةرا  ضحـوال      ثر علـى العمـال ونقابـات العمـال. وت    املعاهدات من ض
حقوق اإلنسان يف املعاهدات التجارية  حبجة تعّدي ذلـك علـى سـياة ا. غـري ضن تلـك الـدول       

البيعـة التنظيميـة   املعاهـدات نفسـها تغـيريات واسـعة يف      تلكتتجاهل هذإ احلجة عندما تتطلب 
 لاعمال التجارية بناجل على ،لب ةول ضخرى وشركات.

  
__________ 

يعرب املقرر اينا  عن تقديرإ للجهوة الي يبذهلا القطـاع اينـا  لواـع ةليـل واثـل للمجتمـع املـدين  مثـل          (161)
ــل  ــة )  ةلي ــة املؤسســات اينريي -http://hudson.org/research/11259-the-interactive-map-ofمعهــد هدســون حلري

philanthropic-freedom( والتحالف العاملي من ضجل مشاركة املوا،نني .)http://civicus.org/eei/.) 
-www.sanders.senate.gov/download/the-trans-pacific-trade-tpp-agreement-must-beانظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  (162)

defeated?inline=file . 
(163) www.keionline.org/blogs/2009/03/13/who-are-cleared-advisors. www.ohchr.org/EN/NewsEvents/ 

Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16031&LangID=E. 
(164) A/69/365  انظــــــــر ضيءــــــــا )   12  الفقــــــــرةwww.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx? 

NewsID=15970&LangID=E.) 

http://undocs.org/ar/A/69/365
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  ةارة جتّمعات سلمية -سابعا  
ــق     - 96 ــه ت يتعلــ ــار ضنــ ــلمي باعتبــ ــة التجمــــع الســ ــق يف حريــ ــًا تفســــري احلــ ــاجل ضحيانــ يســ
باتحتجاجات وغريها مـن ضشـكال التعـبري العـام للنشـاط السياسـي اجلمـاعي. غـري ضن هـذا            ت

ي ضيءـا التجمعـات العامـة ايناصـة وغـري السياسـية. وذـوا للجمعيـات واملؤسســات         احلـق يمـ  
التجارية تنظيم وعقد جتمعات ألهداف خمتلفة  جتارية وغري جتارية  مبا يف ذلـك لقـاجل األعءـاجل    
ضو املستفيدين  ضو اليبائن ضو املا ني ضو املسـتثمرين يف  ،ـار التياما ـا اإلةاريـة الداخليـة  ضو يف      

مــا تقــوم بــه مــن عمليــات  وجتمعـات ألغــرات تعبرييــة  والتســويق ضو العبقــات العامــة.    ،ـار 
وعلـى الــدول مبوجـب القــانون الـدويل التــيامل بتيسـري التجمعــات السـلمية  غــري ض ـا قــد تعامــل       

 التجمعات بطرق خمتلفة جدًا  ةون سند مواوعي ضو قانوين يف بعن األحيان.
    إن التشريعات يف العديد من الـدول ت ثّيـي عـاةة بـني     ويف حدوة علم املقرر اينا - 97

املشاركني يف التجمعات السلمية على ضسا  ما هلم من ضهداف رحبية ضو غـري رحبيـة.  القـانون    
املنظمـات اتجتماعيـة    جلمعيات واملنظمات السياسية وسـائر البلغاري  مثًب  يقر بنن األ راة وا

ــات   ــيم جتّمع ــها تنظ ــى حــ (165) كن ــن     . عل ــراة وم ــن األ  ــب م ــال يتطل ــانون يف الربتغ ني ضن الق
الكيانات اتعتبارية على السواجل  الذين يرغبون يف التجّمـع سـلميًا  خطـار السـلطات املختصـة      

 .(166)بذلك قبل التجمع بيومي عمل على األقل
غري ضن ملديف تستبعد بعن األنشطة من ةائرة القـانون  ضت وهـي األعمـال التجاريـة      - 98
يااــة واألنشــطة الثقا يــة  مــع تنكيــدها يف الوقــت نفســه احلــق يف حريــة التجّمــع الســلمي   والر

 .(167)لا راة والكيانات اتعتبارية
معظم القوانني   إن التجمعات الي تعقدها منظمات اعتمـع املـدين مـن     ورغم حياةية - 99

. و كـن ضن يعـيى   األرج  تقييدها عمليًا على خبف تلـك الـي تعقـدها املؤسسـات التجاريـة     
ذلك  أ حد بعيد  أ مراعـاة الـدول لبعتبـارات اتقتصـاةية  ـوق املصـاحل األخـرى. كمـا ضن         

 من األرج  ضن ذري تنظيم جتمعات اعتمع املدين لتحّدي السلطة.
وتتخــذ املعاملــة التفااــلية للتجمعــات ضشــكاًت خمتلفــة.  قــد تــر ن الســلطات اإلذن    - 100

اخي  ضو ضي شـكل آخـر مـن ضشـكال تيسـري التظـاهرات واتحتجاجـات         بالتظاهرات ضو التـر 
__________ 

 .2(  املاةة 1990القانون البلغاري املع  بالتجمعات واتجتماعات والتظاهرات ) (165)
(166) Decreto-Lei No. 406/74, de 29 de Agosto, as amended by Lei Orgânica No. 1/2011, de 30 de Novembro, 

art. 2 (1). 
 .1/2013قانون ملديف حلرية التجمع السلمي  املاةة  (167)
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ــة          ــن األمثل ــا شــركات. وم ــوةًا ملعاراــة مناســبات كــربى ترعاه ــها معق ــا كــان من و اصــة م
الصارخة يف هذا الصدة  بطيف السلطات يف ضذربيجان بنشطاجل حقوق اإلنسـان احملـتجني علـى    

  وســبق للمقــرر اينــا  ضن  (168)جتاريــة األلعــاب األوروبيــة  الــي كــان ضكــرب رعا ــا كيانــات  
ــام        ــذين نظمــوا اعتصــامًا يف متجــر  ورتن ــق   أ قءــية احملــتجني ال ــه عــن القل ضشــار  مــع  عراب

يف لندن. وم  نع املتظاهرون اليبائن من التسّوق  غـري ضنـه قعـبن     Fortnum & Masonوماسون 
 .(169)منهم 29منهم ووجهت  ليهم  مة التعّدي املشدمة  وقعواي  138على 
كذلك  قد تتدخل السلطات  يما تعقـدإ منظمـات اعتمـع املـدين مـن اجتماعـات ضو        - 101

مناسبات  مبا يف ذلك اتجتماعات الداخليـة الـي ُتعقـد يف ضمـاكن خاصـة. ويف روانـدا  مـثًب         
ن تفيد التقارير بنن السلطات منعت الرابطة الرواندية لتعييي حقوق اإلنسان والد اع عنـها  مـ  

. وت يوجــد ضي ةليــل علــى مواجهــة الكيانــات التجاريــة ايناصــة  لــدى   (170)عقــد جتّمــع عــام 
عقدها اجتماعـات للمسـامهني  قيـوةًا واثلـة يف روانـدا ويف ضمـاكن ضخـرى. كـذلك حـد  يف          

ــا ــام      (171)كمبوةي ــوب شــرق آســيا لع  2012ضن احلءــور يف املنتــدى الشــعيب لرابطــة ضمــم جن
نـيتجل  يهـا بعـد قيـام مـومفي ضمـن        وا مجيعًا من الفنـاةق الـي كـانوا   املعقوة يف بنوم بنه قد ،رة

الدولة بالءغط على ضصحاب تلـك الفنـاةق  غـري ضنـه ضعبلـ  عـن مشـكبت واثلـة تتعلـق مبـؤثر           
  والــذي ا تتحــه رئــي  الــواراجل ر يــًا  2014اتســتثمار الــدويل الــذي عقــد يف البلــد يف عــام  

 .(172)بنفسه
وتؤكــد املبــاةا التوجيهيــة للجنــة البندقيــة التابعــة ملنظمــة األمــن والتعــاون يف ضوروبــا    - 102

التجمعــات هــي اســتخدامات مشــروعة للحيــي العــام     (ض”)بشــنن حريــة التجمــع الســلمي ضن  
وينبغـي ضن يؤخـذ هـذا     .(173)“كمشروعية النشاط التجاري ضو حركة مرور العربات ضو املشاة

لدى ثحي  القيوة املفرواة على التجمعات. ولكنه يتء  من خربة املقـرر  املبدض يف احلسبان 
اينـا  ضن األرجــ  ضن تقيــد الســلطات اتحتجاجـات والتظــاهرات )التجمعــات التعبرييــة الــي   
غالبا ما تنظمها اجلمعيات( ألسـباب تتعلـق بإربـام حركـة املـرور والنشـاط التجـاري  ومحايـة         

__________ 

(168) www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=51034#.VaaK1vlVikp. 
(169) A/HRC/23/39/Add.1  49  الفقرة. 
(170) A/HRC/29/50   ــدا ــا 30  الفقـــرة  A/HRC/26/29/Add.2  قءـــية روانـ ــر ضيءـ    E/CN.4/2005/101/Add.1  انظـ

 .468و  467الفقرتان 
(171) A/HRC/21/49   3/2012  قءية كمبوةيا. 
(172) www.ibccambodia.com/eng/event_20141006.php. 
 .2-3انظر املبدض اإلرشاةي  (173)

http://undocs.org/ar/A/HRC/23/39/Add.1
http://undocs.org/ar/A/HRC/29/50
http://undocs.org/ar/A/HRC/26/29/Add.2
http://undocs.org/ar/E/CN.4/2005/101/Add.1
http://undocs.org/ar/A/HRC/21/49
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بالنسـبة للمناسـبات التجاريـة الـي تسـبب ارتباكـًا وـاثًب. وقـد         املمتلكات  ضكثر وا هـو احلـال   
ضثريت شواغل  يما يتعلق بتنفيذ سياسة حلفـد النظـام يف مدينـة ضوكبنـد  بالوتيـات املتحـدة        
حيا تفيد التقارير بنن مومفي  نفاذ القانون يقيدون اتحتجاجات الليليـة  بـيعم منـع العنـف     

. وعلـى خـبف ذلـك   ـإن عراـًا لبحتفـال بفـوا  ريـق         (174)ومحاية املمتلكات من التخريب
 .(175)ريااي لقي من سلطات ضوكبند املييد واملييد من اعاملة

كذلك يقدم العديد من الدول قدرًا من احلماية للشركات املشتغلة باسـتغبل املـوارة    - 103
لتلـك   الفااـحة لـة  الطبيعية يفـوق مـا ُيقـدمم جلماعـات حتـتج سـلميًا علـى ضنشـطتها. ومـن األمث         

عامًب من عمال املناجم يف جنوب ض ريقيـا رميـًا بالرصـا  علـى يـد       30املعاملة التفاالية قتل 
.  ـاأل راة واعتمعـات املعاراـون ألنشـطة اسـتغبل املـوارة       (176)الشر،ة ضثناجل  اـراب للعمـال  

ض ـــم ويصــومرون علــى    “ضعــداجل الدولـــة ”و  “مناهءـــون للتنميــة ”الطبيعيــة يوصــفون بــن م    
يقّواون جهوة الدولة لتعييـي النمـو والتنميـة يف اعـال اتقتصـاةي. وُتجـرمم ضنشـطتهم وُتغفـل         

 .(177)مطالبهم  على حني تواصل الشركات ضنشطة اتستغبل
ويكــرر املقــرر اينــا  التنكيــد علــى مشــروعية التجمعــات التعبرييــة الــي تعقــدها           - 104

سبات الي تعقدها الشركات ضو مصاحل تلـك الشـركات   منظمات اعتمع املدين يف مواجهة املنا
ضو وتلكا ا. وينبغي لتحقيق تواان سـليم بـني املصـاحل املتعاراـة اتسترشـاة مبعـايري مواـوعية        

 و قًا للقانون الدويل.
  

 اتستنتاجات والتوصيات -ثامنا  
اختب ــات صــارخة ومهمــة يف معاملــة املؤسســات التجاريــة  اينــا  تحــد املقــرر  - 105

واجلمعيات  وت سيما  يما يتعلـق بالبيعـة الـي يعمـل  يهـا كـل منـها.  غالبـًا ت تـنلو الـدول           
جهدًا لتهيعة ض ءل بيعة وكنة لانشطة التجارية. ولكنها ناةراًَ ما تبذل مثل هذا اجلهد مـن  

 ضجل اجلمعيات.  
سياســـي ضكثـــر منـــه عملـــي.  املصـــاحل  باعثهـــاذإ اتختب ـــات وهـــو يعتقـــد ضن هـــ - 106

اتقتصاةية والتجارية حتظى بتقدير ضعلى وا ينظر  ليها باعتبارإ ضنشطة غري اقتصاةية. ومـن  
__________ 

(174) www.aclunc.org/blog/aclu-oakland-protest-curfew-let-people-march; see also www.aclunc.org/blog/ 

aclu-responds-excessive-force-used-protesters. 
(175) http://espn.go.com/nba/playoffs/2015/story/_/id/13115607/golden-state-warriors-parade-celebrate-nba-title. 
(176) A/HRC/22/67   وCorr. 1-2  3/2012  قءية جنوب ض ريقيا. 
(177) A/HRC/29/25  47-42  الفقرات. 

http://undocs.org/ar/A/HRC/22/67
http://undocs.org/ar/A/HRC/29/25
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العدالـة اتجتماعيـة واحلقـوق     الدولـة  إ   إن تنثري قطاع الصناعة وآراجلها يسبق يف سياسة
ــية ــع املـــدين   .األساسـ ــهج ضن اعتمـ ــذا النـ ــابنويتجاهـــل هـ ــة   النـ ــاة اـــروري للتنميـ باحليـ

 وضن املؤسسات التجارية تفيد من قطاع وّكن للمجتمع املدين. اتقتصاةية املستدامة
واملساواة بني القطاعني مفهوم ت يصـعب األخـذ بـه.  املسـنلة ببسـا،ة هـي مسـنلة         - 107

التفاؤل بنن الدول بإمكا ا تغيري  ةراكها للعدالة بـني   راةة سياسية. ويشعر املقرر اينا  ب
القطــاعني  ويرجـــع هــذا يف املقـــام األول  أ ضن املؤسســات التجاريـــة واجلمعيــات تلتقـــي     
مصاحلهما بقوة. ولكب القطاعني يفءمل حكم القـانون علـى حكـم السـلطة.  القـدرة علـى       

البيعــات املســتقرة املتواانــة  التنبــؤ ض ءــل مــن الفواــى. واإلنصــاف ض ءــل مــن الفســاة. و  
ض ءــل لكــل القطاعــات ســواجل كانــت ثثــل شــركات متعــدةة اجلنســيات ضو مجاعــات مــن      

 النشطاجل املنتمني للقاعدة الشعبية ضو منظمات غري حكومية ةولية.
ــات املتعـــدةة األ،ـــراف         - 108 ــا  الـــدول واملنظمـ ــد املقـــرر اينـ ــذإ الـــرون يناشـ وهبـ

بــني القطاعــات  اف املعنيــة ضن تلتــيم مبفهــوم املســاواة واملؤسســات التجاريــة وســائر األ،ــر
و يعة ض ءل بيعة مواتيـة وكنـة لوجـوة اجلمعيـات وعملـها  وعقـد جتمعـات سـلمية ينظمهـا          

اينـا  التوصـيات التاليـة بوصـفها خطـوات  ـو حتقيـق هـذإ          راعتمع املدين. ويقترن املقـر 
 األهداف.

 
 الدول  

 القيام مبا يلي: يناشد املقرر اينا  الدول - 109
ــة متســاوية با ــاذ      )ض(  ــات معامل ــة واجلمعي ــة املؤسســات التجاري اــمان معامل

قــوانني ووارســات تــنظم   يمــا تــنظم  تســجيل الكيانــات  وحلــها  والءــرائب  والنشــاط  
السياســي  واملســامهات  ومراجعــة احلســابات  والتقــارير  واحلصــول علــى املــوارة )مبــا يف   

 األجنبية( والتجمع السلمي ذلك املوارة املالية 
ا اذ تدابري  ذابية حلماية وتيسري احلق يف حرية تكـوين اجلمعيـات  وذلـك     )ب( 
ــهابســبل  ــاجل احملاســبة و  من ــة للجمعيــات الصــغرية  وتقــدمي حــوا ي اــريبية   املتقليــل ضعب راقب

   وتقدمي مسـاعدة ةبلوماسـية يف اينـار  للعـاملني يف قطـاع     “ معات”للجمعيات  و نشاجل 
 اعتمع املدين 

ا اذ تدابري  ذابية حلماية وتيسـري احلـق يف حريـة التجمـع السـلمي  بسـبل        ) ( 
منها اشتراط ما ت يتعدى  جراجل  بـب  مسـبق  مـع السـمان يف الوقـت نفسـه بالتجمعـات        
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ــاةين        ــي عــام  مبــا يف ذلــك الشــوارع  والطــرق واملي ــة  واــمان احلصــول علــى حّي التلقائي
 لتجمعات السلمية العمومية لعقد ا

ا اذ تدابر استباقية لتعييي تواصـل اعتمـع املـدين مـع السـلطة  واملشـاركة        )ة( 
ــريعات      ــر يف التشـ ــاجل النظـ ــا يف ذلـــك ضثنـ ــتوى  مبـ ــة املسـ ــرار الر يعـ ــنع القـ ــات صـ يف عمليـ

 واملعاهدات اجلديدة  وت سيما للحركات اتجتماعية واجلمعيات الشعبية 
املعاهدات التجارية احترام حقوق اإلنسان األساسـية   امان ضن ُيدر  يف  )هـ( 

 يها احلق يف حرية التجمع السـلمي ويف تكـوين اجلمعيـات  وت سـيما ضن هـذين احلقـني        مبا
  يسريان على نقابات العمال

معاملة التمتع حبقـوق اإلنسـان األساسـية  مبـا  يهـا احلـق يف حريـة التجمـع          )و( 
باعتبارإ مصلحة استراتيجية مبـا يكفـل بصـورة عامـة نفـ       السلمي ويف تكوين اجلمعيات  

يـويل مــن اتهتمـام واجلهــوة والتمويـل لســائر املصـاحل الو،نيــة اتسـتراتيجية  كالــد اع       مـا 
 الو،  
الشروع يف حوار منتظم مع اعتمع املدين والترحيب بـإجراجل هـذا احلـوار      )ا( 

 ي تشغله والتواصل مع اعتمع املدين ملناقشة املسائل ال
 األمم املتحدة وسائر املنظمات املتعدةة األ،راف واملا ون  

يناشد املقـرر اينـا  األمـم املتحـدة وسـائر املنظمـات املتعـدةة األ،ـراف واملـا ني           - 110
 القيام حتديدًا مبا يلي:

باعتبــارإ مفهومــًا بــال  األمهيــة  “املســاواة بــني القطاعــات”النظــر يف مفهــوم  )ض( 
حلق يف حريـة التجمـع السـلمي ويف تكـوين اجلمعيـات  وجتسـيد ذلـك املنظـور يف         للتمتع بـا 

 الصكوم اهلاة ة  أ تعييي حقوق اإلنسان ومحايتها 
ــب         )ب(  ــة  وت ســيما شــروط اإلب ــن ضن السياســات التنظيمي ــا ني م ــق امل حتقُّ

ــات املســتفيدة  وت ســيما ا     ت ــدة علــى اجلمعي ــة اائ ــة و ببغي ــاجل  ةاري ملنظمــات تفــرت ضعب
 الصغرية 
استخدام املعونة الثنائيـة كـنةاة لتشـجيع الـدول علـى ةعـم احلـق يف حريـة          ) ( 

التجمع السلمي ويف تكوين اجلمعيـات  وتقيـيم حالـة تلـك احلقـوق  بالقيـام جيئيـًا ببحـا         
  ذا كان اعتمع املدين يعامل معاملة مساوية ملعاملة املؤسسات التجارية  ما
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مــن البحــو  يف مواــوع املســاواة بــني القطاعــات  حــة   التكليــف مبييــد )ة( 
 يتسظ مواصلة حتديد املعاملة غري املتساوية بب مربر  وحتليلها  وتقليلها.

 
 املؤسسات التجارية واعتمع املدين  

 يناشد املقرر اينا  املؤسسات التجارية واعتمع املدين القيام مبا يلي: - 111
بوجه عـام يف  ـاتت الشـفا ية احلكوميـة وسـياةة       اممصاحله تبقي ةرام  )ض( 

القانون وغـري ذلـك  وتعييـي الشـراكات بينـهما حـة يتسـظ للقطـاعني العمـل معـًا صـوب            
 تلك األهداف املشتركة 

ــل       )ب(  ــدى حتلي ــني القطاعــات ل ــدض املســاواة ب ــالنظر يف مب ــام اعتمــع املــدين ب قي
ــة التجمــع الســلمي ويف تكــ    ــهاكات احلــق يف حري ــك   انت ــب  عــن تل ــات  واإلب وين اجلمعي

 اتنتهاكات.
 
 


