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 المقدمة
المرجعیة إلى مساعدة المشرعین وصانعي السیاسات ومناصري اإلصالحات القانونیة على التأكد من امتثال  تھدف ھذه القائمة  

قوانین بالدھم للمبادئ التوجیھیة للجنة األفریقیة لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن حریة تكوین الجمعیات وحریة التجمع في أفریقیا. 
لرئیسیة لمساعدة واضعي مسودات القوانین على التأكد من أن األحكام الواردة في  وتسلط القائمة المرجعیة الضوء على القضایا ا

القوانین ذات الصلة تلتزم بالمعاییر المنصوص علیھا في المبادئ التوجیھیة وتحدید األحكام التي قد ال تحمي الحق في حریة تكوین 
 .الجمعیات والتجمع حمایة كاملة

تطالع، یعني مصطلح "منظم" الشخص الذي یدعو إلى التجمع، والذي قد یشمل المظاھرات  یرجى مالحظة أنھ في سیاق ھذا االس
أو االحتجاجات أو أي تجمعات عامة أخرى.  ویكون "المنظم" عادة ھو الشخص الذي یتعامل مع الخدمات اللوجستیة المتعلقة 

 .بالحدث

 كیفیة استخدام القائمة المرجعیة

نب خیارات الرد إلى أن اإلطار القانوني لبلدك قد ال یمتثل للمبادئ التوجیھیة.   وتحث ھذه العالمة القراء تشیر عالمة "→" بجا
على النظر إلى العمود التالي لمعرفة "اإلجراء المقترح" الذي من شأنھ جعل قوانین البالد أو سیاساتھا أو ممارساتھا أكثر انسجاما 

ما أن العمود المعنون "مالحظات على اإلجراءات المتخذة" یحتوي على حقول نصیة قابلة للتعبئة، مع المعاییر الدولیة واإلقلیمیة. ك
.حیث یمكن للقراء كتابة المالحظات
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 المبادئ العامة 
 مالحظات حول اإلجراء المتخذ  اإلجراء المقترح اتخاذه   الرد السؤال  

ما ھي المعاھدات الدولیة واإلقلیمیة التي   .1
التجمع   حریة  وقعوتحمي   ھاعلی  التي 

 ؟مبلدك

 :الرجاء تحدید كل ما ینطبق

الخاص   ☐ الدولي  العھد 
 بالحقوق المدنیة والسیاسیة

األفریقي   ☐ المیثاق 
اإلنسان  لحقوق 

 والشعوب 

 مطلقاً   ☐

 

اتخاذھا لالنضمام إلى   مالخطوات التي یمكن لبلدك  تحدید
أو   والسیاسیة  المدنیة  بالحقوق  الخاص  الدولي  العھد 

اإلنسان والشعوب  المیثاق لحقوق  یكن األفریقي  لم  إذا   ،
 .قد وقع على أي منھما مبلدك

 

بلدك .2 دستور  یحمي  حریة   مھل 
 التجمع؟ 

 نعم. ☐

 ال.  ☐

 

الدستور   أن  حریة ضمان  في  بالحق  صراحة  یعترف 
 .تكوین الجمعیات ویحمیھا

 

ھل یوجد قانون أو سیاسة تحكم التجمعات  .3
 صراحة؟ 

 نعم.  ☐

 ال.   ☐

 

بن اإلجابة  كانت  القوانین عمإذا  جمیع  مراجعة   ،
الحفاظ  قانون  (مثل  التجمعات  تحكم  التي  والسیاسات 

تتماشى مع القانون تأكد من أنھا  لعلى السالم والنظام) ل
الدولي لحقوق اإلنسان، بما في ذلك المبادئ التوجیھیة 

 .للجنة األفریقیة لحقوق اإلنسان والشعوب

اعتماد قانون یحدد صراحة القواعد   إذا كانت اإلجابة ال،
بالقانون  القانون  التزام  التجمعات، مع ضمان  تحكم  التي 

ال المبادئ  ذلك  في  بما  اإلنسان،  لحقوق  توجیھیة الدولي 
 .للجنة األفریقیة لحقوق اإلنسان والشعوب
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إذا كان القانون موجوداً، فھل نطاق القانون  .4
محدد بوضوح؟ بمعنى، ھل یوضح القانون 

 أنواع التجمعات التي یحكمھا؟

 نعم. ☐

 ال.   ☐

 

الصلة  ذات  السیاسة  أو  القانون  نطاق  تحدید  ضمان 
إدراج أنواع التجمعات صراحة والتي    النظر فيبوضوح.  

ینطبق علیھا القانون أو السیاسة (مثل االجتماعات العامة 
ذات  والمظاھرات  واالحتجاجات  العامة  والتجمعات 

 .الحجم المحدد، وما إلى ذلك)

 

القانون أو   .5 السیاسة ذات  ھل یحدد 
المسؤولة   الجھة  بوضوح  الصلة 

 عن تنظیم التجمعات؟

 نعم. ☐

 ال.   ☐

 

القانون أو السیاسة ذات الصلة تحدد بوضوح  ضمان أن 
 .الجھة المسؤولة عن تنظیم التجمعات

 

 ھل یمكن ألي شخص تنظیم تجمع ما؟ .6

سبیل  على  شخص"  "أي  مصطلح  یشمل 
الحصر   ال  وغیر المثال  المواطنین 

الدائمین  والمقیمین  واألطفال  المواطنین 
ذوي  واألشخاص  والالجئین  والمؤقتین 

 .الخلفیة اإلجرامیة

 نعم. ☐

 ال.   ☐

 

ضمان أن القانون یحمي صراحة حق "أي شخص" في 
 .تنظیم أي تجمع

 

في  .7 المشاركة  شخص  ألي  یمكن  ھل 
 التجمع؟ 

 نعم. ☐

 ال.   ☐

 

حق   أن  التجمع  ضمان  في  المشاركة  في  شخص"  "أي 
 .محمي بشكل صریح بموجب القانون
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 اإلخطار  

 مالحظات حول اإلجراء المتخذ  اإلجراء المقترح اتخاذه   الرد السؤال  

 ھل التجمعات العفویة مسموح لھا بالمتابعة؟ .1
تشتمل التجمعات العفویة على التجمعات التي  

 .لألحداثتحدث كرد فعل فوري 

 نعم. ☐

 ال.   ☐

 

في  المشاركة  في  الحق  حمایة  في  صراحة  النظر 
الصلة.   السیاسة ذات  أو  القانون  العفویة في  التجمعات 

 .ضمان عدم معاقبة التجمعات العفویة

 

الجھة  .2 إخطار  المنظم  على  یجب  ھل 
 التنظیمیة قبل متابعة التجمع؟ 

 نعم. ☐

 ال.   ☐

 

أنھ  مراجعة   من  عام  بشكل  للتأكد  السیاسة  أو  القانون 
یجوز للمنظم المضي قدماً في التجمع بعد إخطار الجھة 
التنظیمیة، وأنھ ال یلزم الحصول على موافقة إضافیة من 

 .الجھة التنظیمیة

 

ھل یُسمح للتجمعات األصغر بالمتابعة دون  .3
 إخطار الجھة التنظیمیة؟

 نعم. ☐

 ال.   ☐

 

األدنى   العدد  عن  تقل  التي  للتجمعات  السماح  في  النظر 
 .بالمضي قدماً دون إخطار الجھة التنظیمیة

 

الجھة  .4 إخطار  المنظم  على  یجب  ھل 
قبل   عن  التننظیمیة  یزید  من    5ما  أیام 
 التجمع المزمع؟ 

 نعم. ☐

 ال.   ☐

 

أیام،   5النظر في تحدید فترة اإلخطار بحیث ال تزید عن  
 .ویفضل أن تكون یومین، قبل التجمع
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إذا كان اإلخطار مطلوباً، فھل المعلومات  .5
بوضوح    منصوص علیھاالمطلوب تقدیمھا  

 في القانون ذي الصلة؟

 نعم. ☐

 ال.   ☐

 
اإلخطار    ضمان في  المطلوبة  المعلومات  النص أن  تم  قد 
 .بوضوح في القانون أو السیاسة ذات الصلة علیھا

المطلوبة،   المعلومات  القانون  قد یسرد  المثال،  على سبیل 
الرحلة،  سیر  وخط  وموقعھ  ووقتھ  التجمع  تاریخ  مثل 

 .باإلضافة إلى بیانات التواصل بالمنظم

 

إجراء  .6 فھل  مطلوباً،  اإلخطار  كان  إذا 
علیھ  منصوص  التنظیمیة  الجھة  إخطار 

 بوضوح في القانون؟ 

 نعم. ☐

 ال.   ☐

 

مراجعة القانون للتأكد من أن كل خطوة في عملیة إرسال 
 .اإلخطار واضحة

على سبیل المثال، یمكن أن ینص القانون بوضوح على 
ما إذا كانت ھناك خطوات أخرى متاحة لمناقشة شروط  
التجمع وتأكید حق المنظم في استئناف أي شروط تفرضھا 

  .الجھة التنظیمیة أمام جھة مستقلة

 

إذا كان اإلخطار مطلوباً، فھل یتعین  .7
إلخطار  رسوم  دفع  المنظم  على 

 الجھة التنظیمیة؟

 نعم. ☐

 مراجعة الرسوم للتأكد من أنھا لیست مرھقة للغایة. ال.  ☐

المثال،   سبیل  فيعلى  بمتوسط   النظر  الرسوم  مقارنة 
في   الفرد  لیس وذلك  ،  البالددخل  الفرد  أن  من  للتأكد 

مضطراً إلى إنفاق نسبة كبیرة من دخلھ أو دخلھا لتنظیم 
 .التجمع
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ھل یتعین على الجھة التنظیمیة الموافقة .8
 على التجمع قبل تمكنھ من المضي قدماً؟ 

 نعم. ☐

  ال. 
الجھة التنظیمیة على  موافقة  شرطالنظر في إزالة 

  .التجمع قبل أن یبدأ 

ذات  السیاسة  أو  القانون  یتضمن  قد  المثال،  سبیل  على 
الصلة حكماً ینص على أن المنظم یمكنھ المضي قدما في 
لإلخطار،   التنظیمیة  الجھة  تستجب  لم  إذا  حتى  التجمع 

وضع شروط  وأنھ إذا كانت الجھة التنظیمیة ترغب في  
االتصال  التنظیمیة  الجھة  على  فیجب  التجمع،  على 

 .مباشرة بالمنظم إلجراء استشارة بخصوص الشروط

بمظاھرات  .9 التننظیمیة  الجھة  تسمح  ھل 
 مضادة واحتجاجات متزامنة؟

نعم. ☐

المضادة  ضمان ال.  ☐ بالمظاھرات  والمظاھرات  السماح 
القانون    ضمانالمتزامنة.   علىأن  سلطات   یشترط 

لتلك  السلمیة  المسیرة  بتسھیل  العامة  السالمة 
 .المظاھرات
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 حریة التعبیر في سیاق التجمعات  
 مالحظات حول اإلجراء المتخذ  اإلجراء المقترح اتخاذه  الرد السؤال  

القیود  .1 لنفس  التجمعات  جمیع  تخضع  ھل 
 الموضوع؟المفروضة على المحتوى أو 

 نعم. ☐

 ال.   ☐

 

مراجعة القانون أو السیاسة ذات الصلة للتأكد من أن الجھة 
التنظیمیة لن تمیز بین التجمعات على أساس المحتوى أو 

 .الموضوع

 

ذات   .2 المسائل  تتناول  التي  التجمعات  ھل 
أو   العامة،  المصلحة  أو  العام،  االھتمام 

أو   السیاسیة  بالسیاسة، الشؤون  المتعلقة 
 مسموح لھا بالمضي قدماً؟

 نعم. ☐

 ال.   ☐

 

حكم صریح في القانون أو السیاسة ذات    النظر في إضافة
ذات   المسائل  یعالج  الذي  الخطاب  أن  على  ینص  الصلة 
االھتمام العام أو المصلحة العامة أو الشؤون السیاسیة أو  
أن  یجب  التجمع،  سیاق  في  كممارسة  بالسیاسة  المتعلقة 

  .یحظى بأقصى درجات الحمایة من قبل الدولة

 

للجھة   .3 یمكن  تفرض  ھل  أن  التنظیمیة 
بناًء  تحظرھا  أو  التجمعات  على  شروطاً 
المنظمین،   أو  المشاركین  خصائص  على 
األصل   أو  اللون  أو  العرق  أو  الجنس  مثل 
العرقي أو االجتماعي أو اللغة أو الدین أو 

 المعتقد وما إلى ذلك؟ 

 نعم. ☐

 ال.  ☐

النظر في منع الجھة التنظیمیة من فرض شروط على 
التجمعات أو حظرھا بناًء على خصائص المشاركین أو 
أو  اللون  أو  العرق  أو  الجنس  ذلك  في  بما  المنظمین، 
أو  الدین  أو  اللغة  أو  االجتماعي  أو  العرقي  األصل 

 .المعتقد، من بین خصائص أخرى
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المواد   .4 تقیید  التنظیمیة  للجھة  یمكن  ھل 
حظر   (مثل  التجمعات  أثناء  المنقولة 
تقیید   أو  والرموز  واألقنعة  األعالم 

 المحتوى المعروض على تلك المواد)؟

 نعم. ☐

مراجعة القانون أو السیاسة للتأكد من أن أي قیود مفروضة  ال.  ☐
بشكل  تفسیرھا  یتم  التجمعات  أثناء  المنقولة  المواد  على 
السالمة  أو  القومي  األمن  لصالح  ضروریة  وأنھا  ضیق 

أو   اآلداب  العامة  أو  العامة  الصحة  أو حمایة  العام  النظام 
 .العامة أو حمایة الحقوق والحریات من اآلخرین

 

ھل یُسمح لوسائل اإلعالم بتغطیة التجمعات  .5
 بحریة؟

 نعم. ☐

 ال.   ☐

 

تعدیل القانون أو السیاسة لالعتراف بحق وسائل اإلعالم 
 .في تغطیة التجمعات بحریة
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 الشاملالحظر 
 مالحظات حول اإلجراء المتخذ  اإلجراء المقترح اتخاذه  الرد السؤال  

أو أوقات معینة خالل   أماكنأي    ھناك ھل   .1
دائماً  حیث    الیوم   التجمعات  حظر  یتم 

 (على سبیل المثال بالقرب من البرلمان)؟ 

 نعم. ☐

 ال.  ☐

حظر   مثل  للقیود،  الشاملة  التطبیقات  إزالة  في  النظر 
التجمعات في مواقع معینة أو في أوقات معینة من الیوم. 

القانون أو السیاسة ذات الصلة   یشترطوبدالً من ذلك، قد  
على   على التجمعات  حظر  في  النظر  التنظیمیة  الجھة 

أساس كل حالة على حدة، للتأكد من أن أي تقیید أو حظر  
ھو بمثابة تدبیر أخیر بل وأقل تدبیر تقییدي ممكن لتحقیق 
ھدف مشروع، مثل األمن القومي أو السالمة العامة أو 
النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حمایة 

  .اآلخرین وحریاتھم حقوق
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 الشروط والمنع

 مالحظات حول اإلجراء المتخذ  اإلجراء المقترح اتخاذه  الرد السؤال  

اإلبالغ   .1 التنظیمیة  الجھة  على  یشترط  ھل 
على  المفروضة  الشروط  عن  الفوري 

 التجمع؟ 

 نعم. ☐

 ال.   ☐

 

 لإلبالغ عنالجھة التنظیمیة    االشتراط على  ضمان
  .أي شروط مقترحة على التجمع في الوقت المناسب

 

إذا كانت الجھة التنظیمیة تفرض شروطا  .2
على التجمع أو تحظره، فھل یشترط على 
المنطقي  لألساس  تفسیر  تقدیم  الجھة 

 للقرار؟ 

 نعم. ☐

 ال.   ☐

 

في  كتابیاً  تشارك  أن  یجب  التنظیمیة  الجھة  أن  ضمان 
ألي   المنطقي  أو األساس  التجمع  بشأن  مقترحة  شروط 

حظره، بما في ذلك تفسیر عدم اختیار إجراء أقل تقیید، إن  
 .وجد

 

3. 
الشروط   جمیع  تكون  أن  یجب  ھل 
معینة   بمخاوف  وثیقاً  ارتباطاً  مرتبطة 

 بشأن التجمع ومصممة بشكل ضیق؟ 

 نعم. ☐

 ال.   ☐

 

في   التنظیمیة    إلزامالنظر  شروط    بتوضحالجھة  أي  أن 
ضیق  بشكل  ومصممة  وثیقاً  ارتباطاً  ترتبط  مفروضة 

 .للمخاوف المعلنة بشأن التجمع

 

ھو  .4 التجمعات  حظر  یكون  أن  یجب  ھل 
 المالذ األخیر؟

 نعم. ☐

 ال.   ☐

 
في   التنظیمیة    إلزامالنظر  تمت   حیبتوضالجھة  قد  أنھ 

بشأن  معینة  مخاوف  لمعالجة  أخرى  وسائل  تجربة 
 .التجمع قبل فرض حظر مطلق على التجمع
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 الحمایة

 مالحظات حول اإلجراء المتخذ  اإلجراء المقترح اتخاذه  الرد السؤال  

ھل الحكومة ملزمة بتوفیر الحمایة الفعالة   .1
لجمیع المشاركین في التجمعات من التدخل  
قبل  من  والھجمات  والترھیب  والمضایقة 

 رى؟ خأطراف أ

 نعم. ☐

ضمان أن القانون أو السیاسة ذات الصلة تشترط على  ال.  ☐
إنفاذ  مسؤولي  من خالل  المثال  سبیل  (على  الحكومة 
القانون) حمایة جمیع المشاركین في التجمعات، بما في 
والمضایقة  التدخل  من  المناھضین،  المتظاھرین  ذلك 

 .والترھیب والھجمات من قبل أطراف أخرى

 

الحكومة ملزمة   .2 المارة ھل  بحمایة جمیع 
والمواطنین اآلخرین من األذى أو التعدي 

 على حقوقھم أثناء التجمع؟ 

 نعم. ☐

 ال.  ☐

على  تشترط  الصلة  ذات  السیاسة  أو  القانون  أن  ضمان 
إنفاذ   مسؤولي  خالل  من  المثال  سبیل  (على  الحكومة 
المارة والمواطنین اآلخرین بشكل  القانون) حمایة جمیع 

 .األذى أو التعدي على حقوقھم أثناء التجمعفعال من 

 

تدابیر  .3 تكالیف  الحكومة  تتحمل  ھل 
من  بدالً  بالكامل،  والسالمة  األمن 
 / التظاھر  منظمات  على  فرضھا 

 االحتجاج والمشاركین؟ 

 نعم. ☐

 ال.  ☐

الحكومة  بأن  تفید  القانون  في  أحكام  تضمن  في  النظر 
 .السالمة واألمن في التجمعملزمة بتحمل تكالیف ضمان 
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 العقوبات والتعویضات  
 مالحظات حول اإلجراء المتخذ  اإلجراء المقترح اتخاذه  الرد السؤال  

 
1. 

 

 
على  رداً  الجنائیة  العقوبات  تُطبَّق  ھل 
انتھاكات القوانین أو السیاسات التي تحكم 
التجمعات؟ ھل تُطبَّق العقوبات الجنائیة رداً  

التي  على   السیاسات  أو  القوانین  انتھاكات 
 تحكم التجمعات؟

 نعم. ☐

النظر في إزالة العقوبات الجنائیة من القانون ذي الصلة.   ال.  ☐
في أن   النظر  من  للتأكد  الحالیة  الغرامات  تقییم  إعادة 

الغرامات لیست باھظة الثمن. على سبیل المثال، تخفیض 
متوسط الدخل السنوي الغرامة التي تشكل نسبة كبیرة من  

 .للفرد في البالد

 

ھل یجب أن تكون العقوبات متناسبة مع   .2
 خطورة سوء السلوك المعني؟ 

 نعم. ☐

 ال.  ☐

السیاسة  أو  القانون  انتھاكات  على  العقوبات  أن  ضمان 
 .تتناسب مع خطورة سوء السلوك المعني

 

ھل یجب تطبیق العقوبات على انتھاكات  .3
السیاسة   أو  محكمة فقط  القانون  قبل  من 

ومستقلة   بل    وتعقدمحایدة  منتظم،  بشكل 
 وبعد محاكمة كاملة وعملیة استئناف؟

 نعم. ☐

 ال.  ☐

بالتجمعات من قبل    تعلقتي تالعقوبات ال  اشتراطالنظر في  
بعد محاكمة وبشكل منتظم،    وتعقدمحكمة محایدة ومستقلة  
 .كاملة وعملیة استئناف

 

 
بشكل  .4 مسؤولون  التجمع  منظمو  ھل 

االنتھاكات  أو  األضرار  عن  شخصي 
القانونیة التي یرتكبھا المشاركون اآلخرون  

 في التجمع؟ 

 نعم. ☐

 ال.  ☐

المنظمین المسؤولیة الشخصیة عن ضمان عدم تحمیل  
األضرار أو االنتھاكات القانونیة األخرى التي یرتكبھا 

 .المشاركون في التجمع
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ھل یمكن لمنظم التجمع أن یطعن في أي   .5
قرار تتخذه الجھة التننظیمیة (مثل وضع  
أمام  حظره)  أو  التجمع  على  شروط 
بشكل  وتشكل  ومستقلة  محایدة  محكمة 

 منتظم؟ 

 نعم. ☐

 ال.  ☐

ضمان أن المنظم یمكنھ الطعن في قرار صادر عن  
التنظیمیة أمام محكمة محایدة ومستقلة وتشكل    الجھة

 .بشكل منتظم

 

في حالة انتھاك الحق في التجمع السلمي، ھل   .6
على  الحصول  والمشاركین  للمنظمین  یحق 

 تعویض؟ 

 نعم. ☐

 ال.  ☐

تعویض إذا تبین أن ضمان أن الفرد یمكنھ الوصول إلى  
 .الحق في التجمع السلمي قد تم انتھاكھ

 
سبل   تشمل  أن  تسھیل   التعویضیمكن  المناسبة 

، واعتماد تدابیر ةالتجمعات المستقبلیة حسب الضرور
ستقبل على الحق في التجمع السلمي، لمنع التعدي في الم

حدثت أضرار  أي  عن  مع ،  والتعویض   والتحقیق 
التمییزي السلوك  الھجمات    مرتكبي   ،التجمع  أثناء أو 

 ومقاضاتھم ومعاقبتھم.
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