الخاضٍر2017/12/20 :
للنشزالفىري
وركت مىكف صادرة عن مجلس منظماث حلىق إلانسان وشبكت املنظماث ألاهليت
مجلس املنظماث وشبكت املنظماث يطالبان بسحب إلانذاراملىجه لجمعيت نادي اللضاة واحترام الحم في حزيت
جكىين الجمعياث
جابع مجلؽ مىظماث حلىق إلاوؼان الـلؼطُيُت وشبىت املىظماث ألاهلُت الـلؼطُيُت بللم بالؽ إلاهصاض الخطي
املىحه مً مسًط عام املىظماث ػير الحيىمُت في وظاضة السادلُت الى حمعُت هازي اللػاة بخاضٍر 2017/11/26
بشؤن جطىٍب وغعها اللاهىوي ،والصي حاء ً
بىاء على شيىي ملسمت مً ضئِؽ مجلؽ اللػاء إلاعلى ،وضلذ وسخت
منها الى ضئِؽ الىظضاء وظٍط السادلُت ،وجػمىذ مطاػلت ضازضة عً ضئِؽ الخـخِش اللػائي بخاضٍر 2017/11/1
بشؤن السعىة الطازضة عً حمعُت هازي اللػاة بخعلُم العمل في املحاهم ملسة ػاعت ،وبصضَعت دطوج حمعُت هازي
اللػاة عً ادخطاضاتها املبِىت في املازة الؼازػت مً هظامها ألاػاس ي.
وٍطي مجلؽ املىظماث وشبىت املىظماث أن إلاهصاض املىحه لجمعُت هازي اللػاة ًىسضج في ػُاق حالت الخآظض بين
الؼلطت الخىـُصًت ومجلؽ اللػاء ألاعلى للىُل مً الحم في حطٍت جيىًٍ الجمعُاث ،واحهاع زوض حمعُت هازي
اللػاة في السؿاع عً اػخلالٌ اللػاء ،وهطامت اللػاة ،في مىاحهت حؼىٌ الؼلطت الخىـُصًت وأحهعها على الؼلطت
اللػائُت ومىظىمت العسالت وػُاب مبسأ املؼاءلت واملحاػبت على اهتهاواث حلىق إلاوؼان.
وَشسز مجلؽ املىظماث وشبىت املىظماث على أن املحاوالث املؼخمطة مً كبل الؼلطت الخىـُصًت بسعم مً املجلؽ
اللػائي والتي حؼتهسؾ حل حمعُت هازي اللػاة جسلل على حجم الخلل البيُىي البشطي في الؼلطت اللػائُت
وحجم الخسدالث مً زادل وداضج الؼلطت اللػائُت إلغعاؾ اػخلاللها والحاكها بالؼلطت الخىـُصًت .هما وَشيل
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ً
هصا إلاهصاض اهتهاوا لللاهىن ألاػاس ي والعهس السولي الخاص بالحلىق املسهُت والؼُاػُت واملعاًير السولُت وأحيام
كاهىن الجمعُاث الخيرًت والهُئاث ألاهلُت والئحخه الخىـُصًت ،وشلً لألػباب الخالُت:
ا
أول :وضز في حُثُاث إلاهصاض أن حمعُت هازي اللػاة كس اهحطؿذ عً أهساؿها املىطىص عليها في هظامها ألاػاس ي
ً
بلُامها بؤوشطت هلابُت دالؿا لشخطُتها اللاهىهُت هجمعُت ديرًت ،وهصا الازعاء ًخجاهل مـهىم ومسي الحم في
حطٍت جيىًٍ الجمعُاث في املعاًير السولُت ،والصي ًىسضج في اطاضه الحم في العمل الىلابي بمذخلف أشياله ،للسؿاع
عً الحلىق واملطالح املشترهت ،وٍطاٌ مذخلف الحلىق املسهُت والؼُاػُت والاكخطازًت والاحخماعُت والثلاؿُت،
ً
ً
وَشيل عىططا أػاػا مً عىاضط السًملطاطُت ،وفي شلً ًئهس امللطض الخاص في ألامم املخحسة املعني بالحم في
حطٍت جيىًٍ الجمعُاث على أن "حعطٍف الجمعُت" اهما ًسلل في حملت أمىض على مىظماث املجخمع املسوي أو املىظماث
ػير الحيىمُت أو الىلاباث أو الىىازي وحتى الجمعُاث الشبىُت على الاهترهذ وول ما ٌؼاهم في جِؼير املشاضهت
اليشطت للمىاطىين في بىاء املجخمع السًملطاطي (وثُلت ضكم  ،A/HRC/17/27ؿلطة .)2
ا
ثانيا :ان ألاوشطت التي كامذ بها حمعُت هازي اللػاة ،املشاض اليها في حُثُاث إلاهصاض ،والتي حؼعى للسؿاع عً
اػخلالٌ اللػاء وهطامت الؼازة اللػاة ،باعخباضه حم للمجخمع ،في مىاحهت حؼىٌ الؼلطت الخىـُصًت على الؼلطت
اللػائُت ومىظىمت العسالت ،اهما جلع في ضلب ألاهساؾ املبِىت في "املازة الؼازػت" مً الىظام ألاػاس ي لجمعُت
هازي اللػاة والتي أهسث على :حععٍع ثلاؿت احترام اللػاء واػخلالٌ الؼلطت اللػائُت ،والسؿاع عً حلىق
اللػاة وهطامتهم وحطاهتهم ،واػخلالٌ املئػؼت اللػائُت الـطزي واملئػس ي ،وحععٍع زوض اللػاء في ضُاهت
حلىق إلاوؼان والحطٍاث العامت ،وحععٍع اهخمائهم للطػالت اللػائُت ومبازيء اػخلالٌ اللػاء ،وحععٍع كسضاتهم
الـطزًت والجماعُت في السؿاع عً اػخلاللهم ،وػيرها مً ألاهساؾ شاث الطلت.
ا
ثالثا :ان جسدالث الؼلطت الخىـُصًت ومجلؽ اللػاء ألاعلى في عمل حمعُت هازي اللػاة جىتهً أحيام املازة ()26
مً اللاهىن ألاػاس ي واملازة ( )22مً العهس السولي الخاص بالحلىق املسهُت والؼُاػُت والبىس ( )8و ( )9مً
املبازيء ألاػاػُت بشؤن اػخلالٌ الؼلطت اللػائُت التي جىـل الحم في حطٍت جيىًٍ الجمعُاث .وفي شلًً ،ئهس
امللطض الخاص املعني بالحم في حطٍت جيىًٍ الجمعُاث على أهه" ًلع التزام ػلبي على عاجم السوٌ بعسم عطكلت
مماضػت الحم في حطٍت جيىًٍ الجمعُاث بسون مبرض ،وٍيبغي أن ًخمخع أعػاء الجمعُاث بحطٍت جحسًس هظامهم
ألاػاس ي وهُيل جىظُمهم ومماضػت أوشطتهم واجذاش كطاضاتهم زون جسدل السولت ،وأن جخمخع الجمعُاث في اػخذسام
وػائلها وجحلُم أهساؿها بالحماًت اللاهىهُت السولُت ،وٍيبغي أن جخمخع الجمعُاث بحلىق حشمل الحم في الخعبير
ً
عً الطأي والحم في وشط املعلىماث والحم في الاشتران مع الجمهىض واملىاضطة أمام الحيىماث جؤًُسا لحلىق
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إلاوؼان" (وثُلت ضكم  ،A/HRC/20/27ؿلطة  .)64هما أن مجلؽ اللػاء ألاعلى ووظاضة السادلُت لِؼخا حهاث
ادخطاص بمخابعت عمل الجمعُاث بمىحب أحيام كاهىن الجمعُاث الخيرًت والئحخه الخىـُصًت.
ا
رابعا :ان ما وضز في حُثُاث إلاهصاض مً أن ألاوشطت التي كامذ بها حمعُت هازي اللػاة جذالف أحيام اللاهىن
ً
ً
ألاػاس ي وكاهىن الؼلطت اللػائُت وحعس جسدال في عمل الؼلطت اللػائُت ومؼاػا باػخلالٌ اللػاء واللػاة في
ً
عملهم وجسدال في شئون العسالت ،ال ضضُس له في اللاهىن ،وٍثير الاػخؼطاب ،وىن حمعُت هازي اللػاة جمثل الهُئت
العامت للؼازة اللػاة ،وهي حعمل غمً أهساؿها الىاضزة في هظامها ألاػاس ي .وفي امللابل ،ؿبن جآظض الؼلطت
الخىـُصًت مع مجلؽ اللػاء ألاعلى إلحهاع زوض حمعُت هازي اللػاة ومحاولت حله هى الصي ًىطىي على اهتهان
واضح للحم في حطٍت جيىًٍ الجمعُاث ،ومؼاغ باػخلالٌ اللػاء واللػاة ،وٍدُح للؼلطت الخىـُصًت مماضػت
ً
ً
املعٍس مً الهُمىت على اللػاء ومىظىمت العسالت ،وَشيل جسدال ضاضدا في شئون العسالت.
ا
خامسا :وضز في حُثُاث إلاهصاض أن ألاوشطت التي زعذ اليها حمعُت هازي اللػاة مذالـت للمازة ( )6/4مً اللطاض
بلاهىن ضكم ( )11لؼىت  2017بشؤن جىظُم حم إلاغطاب في الىظُـت العمىمُت والتي جحظط على اللػاة مماضػت
إلاغطاب .وفي امللابل ،ؿبن هصا الازعاء ًخجاهل أن إلاغطاب حم مىـىٌ في املازة ( )25مً اللاهىن ألاػاس ي واملازة
( )22مً العهس السولي الخاص بالحلىق املسهُت والؼُاػُت واملازة ( )8مً العهس السولي الخاص بالحلىق
الاكخطازًت والاحخماعُت والثلاؿُت ،وأن الحظط املطلم لإلغطاب والحالت جلً محظىض في املعاًير السولُت لحلىق
إلاوؼان ،وأن أي كُس على إلاغطاب ًيبغي أن ال ًـطغ هصا الحم مً مػمىهه ،وأن ال ٌعطغه للخطط ،وأن ال ًجعل
ً
ً
مً مماضػخه أمطا مخعصضا ،وبؼير شلً هيىن أمام اهتهان مئهس للحم في إلاغطاب.
ا
سادسا :ان إلاهصاض املىحه لجمعُت هازي اللػاء مً كبل الؼلطت الخىـُصًت ً
بىاء على شيىي ضئِؽ مجلؽ اللػاء
ً
ألاعلى ًؤحي اػخىماال ملحاوالث الؼلطت الخىـُصًت بمئاظضة املجلؽ اللػائي لحل حمعُت هازي اللػاة ،وحطمان
اللػاة مً حلهم في الخعبير عً الطأي والسؿاع عً هطامتهم واػخلاللهم الصي ٌعس حجط ألاػاغ الػخلالٌ
ً
اللػاء ،ؿلس ػبم وأن جلسم ضئِؽ املجلؽ اللػائي ممثال عً املجلؽ بطلب الى محىمت العسٌ العلُا لىكف
إلاغطاب املعلً مً حمعُت هازي اللػاة ًىم ألاحس املىاؿم  2017/11/26على دلـُت الاعخساء على حطمت محىمت
ً
هابلؽ واملؼاغ باػخلالٌ اللػاء وهطامت اللػاة ،وكام أًػا بدشىُل هُئت كػائُت للىظط في السعىي بخاضٍر
 ،2017/11/26والتي حاءث في أعلاب ضسوض بُان عً حمعُت هازي اللػاة بخاضٍر  2017/11/22جػمً زعىة
مجلؽ اللػاء ألاعلى إلكامت زعىي حعائُت بجطٍمت ادخطاؾ املحامي دمحم حؼين مً زادل محىمت ضلح وبساًت
هابلؽ واهتهان حطمت املحىمت .بما ًسلل بىغىح على املحاوالث املؼخمطة مً كبل الؼلطت الخىـُصًت بمىاظضة املجلؽ
اللػائي لحل حمعُت هازي اللػاة واملؼاغ باػخلالٌ اللػاء واللػاة.
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ا
سابعا :ان أي احطاء ًخذص بحل حمعُت هازي اللػاة زون اجباع الػىابط املعترؾ بها في الاجـاكُاث واملعاًير السولُت
لحلىق إلاوؼان ،أي بمععٌ عً الـحظ ثالثي ألاحعاء للخؤهس مً مسي ػالمتها ،وزون وحىز كطاض كػائي جىـل ؿُه
ً
ً
غماهاث املحاهمت العازلت وأمام محىمت مؼخللت وػير مخحيزةٌ ،شيل اهتهاوا مباشطا ألحيام املازة ( )22مً العهس
السولي الخاص بالحلىق املسهُت والؼُاػُت .وفي شلً ًئهس امللطض الخاص املعني بالحم في حطٍت جيىًٍ الجمعُاث
على ما ًلي ":ال ًيبغي الؼماح بىكف عمل الجمعُاث أو حلها ػير الطىعي اال اشا وان هىان دطط حلي ومحسق ًئزي
الى اهتهان حؼُم لللاهىن الىطني ،مع الامخثاٌ لللاهىن السولي لحلىق إلاوؼان ،وٍيبغي أن ًدىاػب هصا إلاحطاء
ً
جماما مع الهسؾ املشطوع امليشىز وال ًيبغي اػخذسامه اال عىسما جيىن الخسابير ألاهثر مطوهت ػير واؿُت ،وال ًيبغي
ً
جىـُص احطاء الحل اال بمىحب كطاض كػائي بحُث جيىن حلىق السؿاع مىـىلت جماما ،وأن ًخذص هصا اللطاض مً
محاهم مؼخللت وػير مخحيزة"( .وثُلت ضكم  ،A/HRC/20/27ؿلطة  75و.)76
وعليه ،فإن مجلس منظماث حلىق إلانسان وشبكت املنظماث ألاهليت:
ً .1طالبان الؼلطت الخىـُصًت بسحب إلاهصاض املىحه الى حمعُت هازي اللػاة الهتهاهه الطاضخ للحم في حطٍت جيىًٍ
ا
الجمعُاث املىـىٌ في اللاهىن الاػاس ي املعسٌ والعهس السولي الخاص بالحلىق املسهُت والؼُاػُت واملبازيء
ألاػاػُت بشؤن اػخلالٌ الؼلطت اللػائُت لعام  1985وألحيام كاهىن الجمعُاث الخيرًت والهُئاث ألاهلُت والئحخه
الخىـُصًت ،ومؼاػه بحلىق الؼازة اللػاة في السؿاع عً اػخلالٌ اللػاء وهطامت اللػاة.
ً .2ئهسان ععمهما احالت واؿت إلاحطاءاث التي كامذ بها الؼلطت الخىـُصًت بالخآظض مع مجلؽ اللػاء ألاعلى إلحهاع
زوض حمعُت هازي اللػاة في السؿاع عً اػخلالٌ اللػاء واللػاة الى امللطض الخاص في ألامم املخحسة املعني بخععٍع
الحم في حطٍت جيىًٍ الجمعُاث في حاٌ أكسمذ الؼلطت الخىـُصًت على حل حمعُت هازي اللػاة.
ً .3طٍان أن العىىان ألابطظ لخسدالث الؼلطت الخىـُصًت في الشؤن اللػائي وان وما ظاٌ ًخمثل في مجلؽ اللػاء
ألاعلى وبؤشياٌ عسًسة؛ لِؽ أكلها أن املجلؽ اللػائي الحالي الصي شيل في العام  2003هما املجلؼين اللصًً
ً
ػبلاه كس شيلذ مً كبل الؼلطت الخىـُصًت دالؿا للاهىن الؼلطت اللػائُت ،وأن ضئِؽ املحىمت العلُا ضئِؽ
ً
مجلؽ اللػاء ألاعلى الحالي وهائبه كس حطي حعُُنهما دالؿا ألحيام كاهىن الؼلطت اللػائُت ،بما ًسلل على حجم
جسدالث الؼلطت الخىـُصًت وأحهعتها في اػخلالٌ اللػاء واللػاة مً دالٌ املجلؽ اللػائي.
ً
ً .4طٍان أن املحاوالث الجاضٍت ملالحلت بعؼ الؼازة اللػاة حعائُا على دلـُت مىاكـهم العلىُت ألاديرة املعاضغت
لخؼىٌ الؼلطت الخىـُصًت في شئون العسالت واهتهان حطمت املحاهم ،وما ػبلها مً احالت كامت كػائُت الى الخحلُم
الهخلازه الىغع البائؽ في الؼلطت اللػائُت ووضـه "بلػاء بامللاغ" اهما ًسلل على جىحه واضح مً كبل الؼلطت
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الخىـُصًت بمئاظضة املجلؽ اللػائي ٌؼتهسؾ حطمان الؼازة اللػاة مً حلهم في الخعبير عً الطأي واحهاع أًت
محاولت حؼعى لإلضالح اللػائي ووغع حس لخؼىٌ الؼلطت الخىـُصًت على مىظىمت العسالت.
ً .5ئهسان على أن البىاء والخيىًٍ املئػس ي في الؼلطت اللػائُت ،مً دالٌ مجلؽ كػائي مشيل وؿم أحيام
ً
اللاهىن ،وػُازجه على الجمُع ،بعُسا عً جسدالث الؼلطت الخىـُصًت وأحهعتها ،هى الػامً الحلُلي الػخلالٌ
اللػاة واللػاء ،والسضع الحامي للؼلطت اللػائُت في مىاحهت حؼىٌ الؼلطت الخىـُصًت في مذخلف شىإنها.

مجلس منظماث حلىق إلانسان الفلسطينيت

شبكت املنظماث ألاهليت الفلسطينيت
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