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مقدمة

يتعــرض حــق املواطنيــن الفلســطينيين بالتجمــع الســلمي للعديــد مــن 
 إلى 

ً
االنتهاكات، ســواء من خالل منع التجمع الســلمي قبل اقامته وصوال

االعتداء على التجمعات السلمية بالعنف بهدف انهائها ومنعها. فخالل 
العــام 2018 وثقــت »الحــق« انتهــاكات طالــت الحــق بالتجمــع الســلمي فــي 
معظــم املحافظــات الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، بحيــث 
تســعى الســلطة الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة ملنــع إقامــة التجمعــات 
الســلمية التــي تعارضهــا، وكذلــك تســعى حركــة »حمــاس« - ســلطة األمــر 
الواقــع فــي قطــاع غــزة - إلــى منــع التجمعــات الســلمية التــي تعــارض نهجهــا 
وسياســاتها، وفــي الحالتيــن يتعــرض الحــق فــي التجمــع الســلمي لالنتهــاك 
دونما أي اعتبار للقانون األسا�صي الفلسطيني والتشريعات التي نظمت 
حــق التجمــع الســلمي واالتفاقيــات الدوليــة الخاصــة بحقــوق اإلنســان 

التــي انضمــت لهــا دولــة فلســطين بــدون تحفظــات.

تنــدرج هــذه النشــرة ضمــن سلســلة نشــرات »إعــرف حقوقــك« التــي 
تعدها مؤسسة الحق بهدف رفع الوعي الحقوقي للمواطن الفلسطيني 
كأســاس لحمايــة وتعزيــز وضــع حقــوق اإلنســان فــي األرض الفلســطينية 
املحتلــة. وبدورهــا توضــح هــذه النشــرة ماهيــة الحــق فــي التجمــع الســلمي 
فــي التشــريعات الفلســطينية النافــذة،  وفــي املعاييــر الدوليــة لحقــوق 
اإلنســان، ممــا يســاهم فــي زيــادة الوعــي لــدى املواطنيــن الفلســطينيين 
بالحــق فــي التجمــع الســلمي وماهيــة اإلجــراءات التــي يجــب مراعاتهــا عنــد 
عقــد أي تجمــع ســلمي فــي املســتقبل، وكيفيــة التعامــل مــع االنتهــاكات 

التــي قــد يتعــرض لهــا الحــق فــي التجمــع الســلمي.
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ما هو الحق في حرية التجمع السلمي؟

حقــوق 	  ملعاييــر  الفضلــى  املمارســات  وفــق  الســلمي  التجمــع  يعتبــر 
اإلنســان هــو تعبيــر عــن الــرأي بشــكل جماعــي، بيــن مجموعــة مــن 
عــن  يعبــرون  مشــتركة،  ومواقــف  ورؤى  أفــكار  تجمعهــم  األفــراد 
فــي  الســلمي  التجمــع  يأخــذ  مختلفــة.  بأشــكال  ومواقفهــم  آرائهــم 
بحيــث  العامــة  االجتماعــات  صــورة  الفلســطينية  التشــريعات 
 علــى األقــل فــي 

ً
يعتبــر »كل اجتمــاع عــام دعــي إليــه خمســون شــخصا

مــكان عــام مكشــوف ويشــمل ذلــك الســاحات العامــة واملياديــن، 
ذلــك«.1 واملالعــب، واملتنزهــات ومــا شــابه 

1  م )1(، قانون رقم )12( لعام 1998 بشأنن اإلجتماعات العامة.
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ما هو اإلطار القانوني للتجمع السلمي في 
المواثيق الدولية والتشريعات الفلسطينية؟

يشــكل اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان، والعهــد الدولــي الخــاص 	 
بالحقــوق املدنيــة والسياســية، املرجعيــة الدوليــة للحــق فــي التجمــع 
الســلمي وفــق املعاييــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان. إذ أكــد اإلعــالن علــى 
الحق في التجمع السلمي في املادة )1/20( بالنص على: »لكل شخص 
الحــق فــي حريــة االشــتراك باالجتماعــات والجمعيــات الســلمية«، وأكــد 
العهــد علــى هــذا الحــق فــي املــادة )21( بالنــص علــى: »يكــون الحــق 
 بــه. وال يجــوز أن يوضــع مــن القيــود علــى 

ً
فــي التجمــع الســلمي معترفــا

 للقانــون وتشــكل تدابيــر 
ً
ممارســة هــذا الحــق إال تلــك التــي تفــرض طبقــا

ضروريــة فــي مجتمــع ديمقراطــي«.

يشــكل القانــون األسا�صــي الفلســطيني املعــدل لســنة 2003 وقانــون 	 
االجتماعــات العامــة رقــم )12( لســنة 1998 املرجعيــة القانونيــة 
للتجمــع الســلمي وفــق النظــام القانونــي الفلســطيني، إذ أكــد القانــون 
األسا�صــي الفلســطيني علــى الحــق فــي التجمــع الســلمي فــي املــادة )26( 
بالنــص علــى: »للفلســطينيين حــق املشــاركة فــي الحيــاة السياســية 
اآلتيــة:  الحقــوق  الخصــوص  وجــه  علــى  ولهــم  وجماعــات،   

ً
أفــرادا

الشــرطة، وعقــد  أفــراد  عقــد االجتماعــات الخاصــة دون حضــور 
االجتماعــات العامــة واملواكــب والتجمعــات فــي حــدود القانــون«.
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ما هي الممارسات الفضلى للحق في التجمع 
السلمي؟2

 واالتفاقيــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان يعتبــر كل تجمــع ســلمي 
ً
تماشــيا

، لذلــك فــال يجــوز  فــرض أيــة قيــود غيــر ضروريــة فــي مجتمــع 
ً
مســموحا

ديمقراطــي، بمــا فــي ذلــك قيــد طلــب الترخيــص أو اإلذن، ويجــب علــى 
الــدول كافــة ترســيخ مفهــوم الحــق فــي التجمــع الســلمي دون قيــود بشــكل 

واضــح فــي القانــون.

التــزام الدولــة فــي تشــجيع وحمايــة التجمــع الســلمي، واتخــاذ كافــة 	 
اإلجــراءات الالزمــة لتســهيل إقامــة التجمعــات والترويــج لهــا، واقامتهــا 
فــي األماكــن املفضلــة ملنظميهــا دون إعاقــة الجهــود املبذولــة لعقــد 

الســلمية. التجمعــات 

عنــد وجــود قيــود علــى ممارســة الحــق فــي التجمــع الســلمي ال بــد أن 	 
تكــون بالقــدر الــذي ال يفــرغ الحــق مــن مضمونــه، كمــا يجــب أن تكــون 
تلــك القيــود متوائمــة واملعاييــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان، ويجــب أن 

ينــص عليهــا بشــكل واضــح فــي القانــون.

يجــب أن يتمتــع جميــع املواطنيــن علــى حــد ســواء بالحــق فــي التجمــع 	 
الســلمي، بمــا يشــمل جميــع الفئــات وكافــة القطاعــات دون تمييــز.

يجــب اإلعــالن وضمــان تعريــف املواطنيــن بالدوائــر الرســمية ذات 	 

2   منظمــة األمــن والتعــاون األوروبــي/ مكتــب املؤسســات الديموقراطيــة وحقــوق اإلنســان بخصــوص 
وارســو/ الثانيــة،  الطبعــة  الســلمي،  التجمــع  حريــة  بشــأن  توجيهيــة  مبــادئ  التجمــع. 2010.  حريــة 

ستراســبورغ. صفحــة 16-15.
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فــي  التــي تعنــى باألحــكام املنظمــة للحــق  القــرارات  بإتخــاذ  العالقــة 
الترتيبــات  وإجــراء  االشــعار  تقديــم  حيــث  مــن  الســلمي  التجمــع 
الضروريــة للقيــام بالتجمــع الســلمي، كمــا ويجــب النــص علــى هــذه 

القانــون. ضمــن  الرســمية  الدوائــر 

واإلجــراءات 	  التعليمــات  كافــة  بإنفــاذ  املكلفــة  الجهــات  التــزام 
الــواردة فــي القانــون لحمايــة وتعزيــز املشــاركة فــي التجمــع الســلمي، 
مــع ضمــان املســاءلة واملحاســبة لهــذه الجهــات فــي حــال وقــوع أيــة 
انتهــاكات إجرائيــة أو موضوعيــة مــن طرفهــا تمــس بجوهــر الحــق 

الســلمي. بالتجمــع 
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قضايا إجرائية خاصة بالتجمع السلمي بموجب 
المعايير الدولية لحقوق اإلنسان3

 االخطــار املســبق: ليــس مــن الضــروري بموجــب املعاييــر الدوليــة 	 
لحقــوق اإلنســان تقديــم إخطــار مســبق عــن وجــود تجمــع ســلمي، 
إال فــي الحالــة التــي يكــون الغــرض منهــا أن تتمكــن الدولــة مــن وضــع 
الترتيبــات الالزمــة لتســهيل حريــة التجمــع وحمايــة األمــان والســالمة 
خريــن وحرياتهــم.   بحيــث يكــون االخطــار بمثابــة 

ّ
العامــة وحقــوق اال

الســلمي  للتجمــع  الداعيــة  الجهــة  بنيــة  الرســمية  للجهــات  اعــالم 
بإقامــة تجمــع ســلمي فــي املــكان والزمــان املحــددان فــي االخطــار، وال 

يتطلــب فــي االخطــار الحصــول علــى موافقــة الجهــة الرســمية.

تجمعــات عفويــة: ال ينطبــق شــرط االخطــار املســبق علــى التجمعــات 	 
التــي تحــدث بشــكل عفــوي، وعلــى الجهــات املختصــة تســهيل حركــة 
 وتوفيــر الحمايــة لــه.

ً
التجمــع الســلمي العفــوي غيــر املخطــط لــه مســبقا

تجمعات متزامنة: ال يجوز للجهات الرسمية حظر أي تجمع بذريعة 	 
وجــود تجمــع آخــر متزامــن مــع التجمــع املنــوي اقامتــه، وعلــى الجهــات 
املختصــة بحــث كافــة الســبل لتســهيل إقامــة التجمعــات املتزامنــة بمــا 

ال يؤثــر علــى الحــق فــي التجمــع الســلمي والهــدف مــن اقامتــه.

إقامــة 	  منــع  الرســمية  للجهــات  يجــوز  ال  املضــادة:  التجمعــات 

3  منظمــة األمــن والتعــاون األوروبــي/ مكتــب املؤسســات الديموقراطيــة وحقــوق اإلنســان بخصــوص 
وارســو/ الثانيــة،  الطبعــة  الســلمي،  التجمــع  حريــة  بشــأن  توجيهيــة  مبــادئ  التجمــع. 2010.  حريــة 

ستراســبورغ. صفحــة 18-17.
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عــن  اآلراء  فــي  مختلــف  آخــر  ســلمي  لتجمــع  مضــاد  ســلمي  تجمــع 
التجمــع الثانــي، بــل وعلــى الجهــات الرســمية تســهيل إقامــة التجمــع 
املضــاد بالقــدر الــذي جــرى فيــه تســهيل إقامــة التجمــع األول، مــع 
اتخــاذ أكبــر قــدر ممكــن مــن اإلجــراءات والوســائل الكفيلــة بحمايــة 

التجمعييــن. وتســهيل 

املحليــة 	  التشــريعات  تتضمــن  أن  يجــب  واالســتئناف:  املراجعــة 
الضمانــات التــي تتيــح للقائميــن علــى التجمــع الســلمي إتخــاذ إجــراءات 
قانونية إلستئناف أي قرارات أو قيود قد تفرضها الجهات الرسمية 

للحــد مــن ممارســة الحــق فــي التجمــع الســلمي.  
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الضوابط الواردة على الحق في التجمع 
السلمي »االجتماعات العامة« بموجب قانون 

االجتماعات العامة والئحته التنفيذية.4

تقديــم اشــعار كتابــي للمحافــظ أو مديــر الشــرطة قبــل 48 ســاعة علــى 	 
األقــل مــن موعــد عقــد االجتمــاع العام.

يتضمــن االشــعار الكتابــي املشــار لــه فــي الفقــرة الســابقة مــا يلــي:	 

مــكان عقــد االجتمــاع العــام 		

الغــرض مــن عقــد االجتمــاع العــام 		

التاريــخ والســاعة الــذي ســيعقد فيــه االجتمــاع العــام 		

املــدة الزمنيــة التــي سيســتغرقها االجتمــاع العــام 		

املســار الــذي سيســلكه االجتمــاع العــام  		

فــي حــال كان القائمــون علــى االجتمــاع العــام مواطنيــن »أشــخاص 	 
 مــن ثالثــة أشــخاص منهــم 

ً
طبيعييــن« يقــدم االشــعار الكتابــي موقعــا

علــى األقــل.

 مــن قبــل شــخص اعتبــاري 	 
ً
العــام منظمــا فــي حــال كان االجتمــاع 

 مــن ممثلــه القانونــي.
ً
»أحــزاب« يجــب تقديــم اإلشــعار الكتابــي موقعــا

الضوابــط التــي قــد يضعهــا املحافــظ أو مديــر الشــرطة هــي ضوابــط 	 
مــدة  وتتنــاول  املــرور،  حركــة  لتنظيــم  تهــدف  محضــة،  تنظيميــة 

4 »قانــون رقــم )12( لســنة 1998 بشــأن االجتماعــات العامــة« و »قــرار وزيــر الداخليــة رقــم )1( 
لســنة 2000 بإصــدار الالئحــة التنفيذيــة لقانــون االجتماعــات العامــة رقــم )12( لســنة 1998«.
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الضوابــط  هــذه  تمــس  أن  يجــوز  وال  ومســاره،  العــام  االجتمــاع 
اإلجتمــاع. فــي  بالحــق 

فــي حــال وضعــت ضوابــط مــن قبــل املحافــظ أو مديــر الشــرطة وفــق 	 
مــا هــو مبيــن فــي الفقــرة الســابقة، يجــب إبالغهــا للمنظميــن لالجتمــاع 
العــام قبــل 24 ســاعة علــى األكثــر، تبــدأ مــن موعــد اســتالم اإلشــعار 

الخطــي املقــدم مــن الجهــة املنظمــة.

فــي حــال عــدم تلقــي الجهــة املنظمــة أيــة جــواب خطــي مــن مديــر 	 
الشــرطة أو املحافــظ خــالل 24 ســاعة مــن موعــد تقديــم االشــعار، 
فــي  مــا هــو وارد  العــام عقــده وفــق  للقائميــن علــى االجتمــاع  يحــق 

املحافــظ. أو  الشــرطة  للمديــر  املقــدم  الكتابــي  االشــعار 

بنــاًء علــى طلــب الجهــات املنظمــة لإلجتمــاع، يترتــب علــى الجهــات 	 
املختصــة »الشــرطة« اتخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات الحمايــة لضمــان 
فــي  املواطنيــن  حــق  بســالمة  املســاس  دون  العــام  االجتمــاع  ســير 

الســلمي. التجمــع 

يعاقــب كل مــن يخالــف أحــكام قانــون االجتماعــات العامــة بالحبــس 	 
 أو مــا 

ً
 أردينــا

ً
مــدة ال تزيــد عــن شــهرين أو بغرامــة ال تتجــاوز 50 دينــارا

يعادلهــا بالعملــة املتداولــة.
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الفرق بين التجمع السلمي والتجمهر غير 
المشروع

يعتبــر التجمــع الســلمي حــق مكفــول فــي االتفاقيــات الدوليــة لحقــوق 
األسا�صــي  القانــون  فــي   

ً
مكفــوال  

ً
مشــروعا  

ً
ويعتبــر حقــا كمــا  اإلنســان 

وقانــون االجتماعــات العامــة الفلســطيني والتشــريعات الفلســطينية 
الصلــة. ذات 

يقصــد بالتجمهــر غيــر املشــروع بموجــب قانــون العقوبــات النافــذ5   	 
كل تجمهــر مكــون مــن ســبعة أشــخاص فأكثــر، بقصــد ارتــكاب جــرم، 
والتصــرف بمــا مــن شــأنه أن يحمــل علــى التوقــع بأنهــم ســيخلون 
 آخريــن لإلخــالل باألمــن العــام، 

ً
باألمــن العــام أو يســتفزون أشــخاصا

ويشــكل جريمــة معاقــب عليهــا فــي قانــون العقوبــات.

انتهى

5  قانون العقوبات رقم )16( لعام 1960.



15

الحق في التجمع السلمي
  و الممارسات الفضلى

إعـرف 

حقـوقـك



16

www.alhaq.org   املوقع االلكتروني للمؤسسة

facebook.com/alhaqorganization   صفحة الحق على  الفيسبوك

twitter.com/alhaq_org   صفحة الحق على التويتر

youtube.com/alhaqhr   قناة الحق على اليوتيوب

vimeo.com/alhaq   قناة الحق على الفيميو

 للتواصل مع المؤسسة على
االلكترونية المواقع 


