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المقدمة

لــم يســبق وأن كانــت حمايــة الحــق فــي التجمــع الســلمي أكثــر أهميــة ممــا هــي عليــه اآلن. إنــه حــق أسا�ســي منصــوص عليــه فــي العهــد الدولــي 
ــن األفــراد مــن التعبيــر عــن أنفســهم بشــكل جماعــي واملشــاركة فــي تشــكيل 

ّ
الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية، وهــذا الحــق يمك

مجتمعاتهــم. 

يهــدف هــذا الدليــل املرجعــي إلــى تحديــد النطــاق القانونــي للحــق فــي التجمــع الســلمي وتقديــم معلومــات إضافيــة حــول بعــض التهديــدات 
 لهــذا الحــق1.

ً
األكثــر شــيوعا

يمكــن اســتخدام الدليــل لتدريــب الناشــطين ومنظمــات املجتمــع املدنــي ومراقبــي التجمعــات، كمــا يمكــن االسترشــاد بــه للمســاعدة فــي 
إعــداد التقاريــر حــول القيــود التــي تؤثــر علــى الحــق فــي التجمــع، واالسترشــاد بــه للمســاعدة فــي مبــادرات املناصــرة والدعــوات التــي تطالــب 

باملســاءلة وفــي الطعــون القانونيــة وحمــات إصــاح القانــون.

ما هو التجمع السلمي؟

التجمــع	الســلمي	هــو	تجمــع	ال	يهــدف	للعنــف	يعقــده	أشــخاص	ألغــراض	محــددة،	وبصــورة	أساســية	ألغــراض	التعبيــر. ُيمــارس   •
التجمــع الســلمي بصــورة جماعيــة وينطــوي علــى مكــون جمعــوي. علــى ســبيل املثــال، قــد يكــون الهــدف هــو التعبيــر عــن موقــف 
بشــأن قضيــة معينــة أو التأكيــد علــى التضامــن الجماعــي أو الهويــة الجماعيــة. قــد يكــون للتجمعــات أهــداف أخــرى، علــى ســبيل 

املثــال أهــداف ذات طابــع ترفيهــي أو ثقافــي أو دينــي أو تجــاري.

	مختلفة:
ً
قد	تتخذ	التجمعات	أشكاال  •

ينطبــق	هــذا	الحــق	علــى	التجمعــات	الســلمية	التــي	يتــم	عقدهــا	فــي	أي	مــكان. هــذا الحــق يحمــي التجمعــات التــي يتــم عقدهــا   •
فــي األماكــن العامــة أو الخاصــة، باإلضافــة إلــى التجمعــات علــى شــبكة اإلنترنــت، مثــل تلــك التــي تحــدث علــى موقــع تويتــر وموقــع 

فيســبوك.

لــكل	فــرد	الحــق	فــي	التجمــع	الســلمي،	بمــا	فــي	ذلــك	املواطنيــن	وغيــر	املواطنيــن. يجــوز ممارســة هــذا الحــق، مــن قبــل الرعايــا األجانــب   •
واملهاجريــن وطالبــي اللجــوء والاجئيــن واألشــخاص عديمــي الجنســية. 

1  فــي 27 يوليــو 2020، أصــدرت لجنــة األمــم املتحــدة لحقــوق اإلنســان – وهــي هيئــة تضــم خبــراء مســتقلين مكلفيــن بتفســير الحقــوق املحميــة بموجــب العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
املدنيــة والسياســية –إرشــادات مرجعيــة بشــأن الحــق فــي التجمــع الســلمي: التعليــق العــام رقــم 37 بشــأن املــادة 21 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية. يعتمــد 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx�  هــذا الدليــل املرجعــي بشــكل كبيــر علــى التعليــق العــام الجديــد. التعليــق العــام متــاح علــى

?Lang=en&TreatyID=8&DocTypeID=11

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=8&DocTypeID=11
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=8&DocTypeID=11
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متى يعتبر التجمع »سلميًا«؟

نســب أعمــال العنــف املتفرقــة مــن قبــل بعــض املشــاركين إلــى 
ُ
وجــود	قرينــة	لصالــح	اعتبــار	أن	التجمعــات	ســلمية. ال ينبغــي أن ت  •

املشــاركين اآلخريــن أو إلــى املنظميــن أو إلــى التجمــع ككل.

قــد تكــون التجمعــات الســلمية مخالفــة		للنظــام	أو	مثيــرة	للجــدل. فــي كثيــر مــن األحيــان تنطــوي التجمعــات علــى إحــداث اضطــراب؛   •
 ملجــرد أنــه ينطــوي علــى تعطيــل 

ً
وقــد تتســبب فــي تعطيــل حركــة املركبــات أو النشــاط االقتصــادي. ال يجــوز اعتبــار التجمــع عنيفــا

الحركــة أو األنشــطة اليوميــة. عــاوة علــى ذلــك، فــإن هــذا الحــق يحمــي أعمــال العصيــان املدنــي وحمــات العمــل املباشــر شــريطة 
أن تكــون غيــر عنيفــة.

 بســبب حــدوث أعمــال	عنــف	متفرقــة، أو ألن الســلطات أو أفــراد الجمهــور أو املشــاركين فــي التجمعــات 
ً
ال يعتبــر التجمــع عنيفــا  •

فــي التجمــع. املضــادة يســتخدمون العنــف ضــد املشــاركين 

التجمعات	العفوية، التي عادة ما تكون استجابات مباشرة ألحداث جارية، سواء كانت منسقة أم ال، محمية. ال يعتبر التجمع   •
 لعــدم قيــام املنظميــن باســتيفاء املتطلبــات القانونيــة املحليــة التــي تنطبــق علــى التجمعــات. 

ً
عنيفــا

 علــى اســتخدام املشــاركين للقــوة 
ً
واســع	النطــاق	وخطيــر. ينطــوي العنــف عــادة  إذا كان هنــاك عنــف 

ً
ال يعتبــر التجمــع ســلميا  •

الجســدية ضــد اآلخريــن التــي مــن املحتمــل أن تــؤدي إلــى حــدوث إصابــة أو وفــاة أو إلحــاق أضــرار جســيمة باملمتلــكات. مجــرد الدفــع 
والتدافــع أو تعطيــل الحركــة ال يرقــى إلــى مســتوى »العنــف«.

نطاق التزام الدول بحماية الحق في التجمع

الــدول ملزمــة بعــدم	التدخــل فــي التجمعــات الســلمية دون مبــرر مقنــع. ال يجــوز للــدول فــرض عقوبــات علــى املنظميــن واملشــاركين   •
فــي التجمعــات الســلمية دون ســبب مشــروع أو تقييــد أنشــطة الصحفييــن واملدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان وغيرهــم مــن املشــاركين 

فــي مراقبــة التجمعــات أو إعــداد التقاريــر عنهــا.

، الــدول ملزمــة	بتيســير التجمعــات الســلمية، مــن خــال إغــاق الشــوارع أو إعــادة توجيــه حركــة املــرور، وحمايــة املشــاركين 
ً
أيضــا  •

مــن االعتــداءات بمــا فــي ذلــك التدخــل أو العنــف مــن قبــل أفــراد الجمهــور، وضمــان عقــد التجمعــات والتجمعــات املضــادة دون أي 
تعطيــل ال مبــرر لــه. 

الدول ملزمة بإعمال	املساءلة	وتوفير	سبل	انتصاف	فعالة النتهاكات هذا الحق.  •

يجــب علــى الــدول أن تكفــل أن ال	تــؤدي	القوانيــن	وتفســيراتها	وتطبيقهــا	إلــى	التمييــز فــي التمتــع بالحــق، علــى ســبيل كالتمييــز علــى   •
أســاس العــرق أو اللــون أو األصــل اإلثنــي أو الســن أو نــوع الجنــس أو اللغــة أو امللكيــة أو الديــن أو املعتقــد أو الــرأي السيا�ســي أو 
غيــر السيا�ســي أو األصــل القومــي أو االجتماعــي أو املولــد أو األقليــة أو وضــع الســكان األصلييــن أو غيــره مــن األوضــاع أو اإلعاقــة أو 

التوجــه الجن�ســي أو الهويــة الجنســانية أو أي وضــع آخــر. 

يجــب علــى الــدول أن تكفــل أن القانــون	املحلــي يعتــرف بالحــق فــي التجمــع الســلمي وأن يحــدد بوضــوح واجبــات ومســؤوليات جميــع   •
املوظفيــن العمومييــن، وأن تكفــل توعيــة الجمهــور بالقانــون واللوائــح ذات الصلــة.
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اقبــة التجمعــات وأن ال  فــي	مر الحــق	 الــدول أن تكفــل أن للصحفييــن واملدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان واملراقبيــن  يجــب علــى   •
علــن أن التجمــع غيــر قانونــي أو تــم 

ُ
يتعرضــوا لألعمــال االنتقاميــة أو املضايقــات أو مصــادرة أو إتــاف معداتهــم. حتــى فــي حــال أ

فــي املراقبــة.  تفريقــه، فإنــه ال ينبغــي للــدول إنهــاء الحــق 

ال	يجوز	للدول	حجب	أو	إعاقة	االتصال	باإلنترنت أو الوصول إلى املحتوى املتعلق بالتجمعات السلمية.   •

القيود على الحق في التجمع السلمي

تطبيق المعيار

ل�ي ت�ون "متوافقة مع القانون"، فإن أي قيود ع�� التجمعات ُتفرض طبق� للقانون ...
فرض من خالل القانون أو القرارات اإلدار�ة املس�ندة إ�� القانون. يجب أن ت�ون القوان�ن 

ُ
يجب أن ت

ذات الصلة دقيقة بصورة �افية لتمك�ن أفراد ا��تمع من تقر�ر كيفية تنظيم سلوكهم وال يجوز منح 
سلطة تقدير�ة مطلقة أو شاملة للم�لف�ن بإنفاذها.

للوفاء باملتطلب الذي ينص ع�� وجوب أن �ش�ل القيود "تداب�� ضرور�ة �� مجتمع ديمقراطي"، فإنھ يجب أن ت�ون 
السلطات قادرة ع�� إثبات أن القيود قانونية وضرور�ة ومتناسبة لتحقيق أحد األسس املشروعة املنصوص عل��ا 

 ع�� التجمعات. ي�ب�� أن ي�ون حظر تجمعات 
ً
 أن تطبق القيود األقل تدخال

ً
�� املادة 21. ي�ب�� ع�� السلطات أوال

معينة هو املالذ األخ��. من املف��ض أن ت�ون القيود الشاملة ع�� التجمعات غ�� متناسبة وغ�� مشروعة.

... من أجل:

• صيانة األمن القومي أو السالمة العامة أو
• النظام العام،

• حماية ال��ة العامة أو اآلداب العامة أو
• حماية حقوق اآلخر�ن وحر�ا��م.

... وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي ...

•   يجب أن ال ت�ون القيود تمي��ية أو تمس بجوهر ا��ق أو أن ي�ون الهدف م��ا إعاقة املشاركة �� التجمعات 
أو إحداث تأث�� سل��.

•    يقع العبء ع�� السلطات لت��ير أي قيود.

 يتم ال��وء إليھ كمالذ أخ��.
ً
•    يمكن النظر �� حظر التجمع فقط باعتباره تدب��ا
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مبررات فرض القيود

 

   

القيود الشاملة

مصالح ا�من القومي

•    ع�� س�يل املثال: ضرورة ا��فاظ ع�� قدرة الدولة ع�� حماية وجود الدولة وسالمة أراض��ا أو استقاللها السيا��� من ��ديد حقيقي أو 
استخدام القوة.

•    ال يمكن أن تدعم م��رات األمن القومي القيود ع�� التجمع عندما ي�ون قمع حقوق اإل�سان هو الذي �س�ب �� تدهور األمن القومي.

ا�داب العامة

•    ي�ب�� أن يتم فرضها بصورة است�نائية فقط.

 من تقليد اجتما�� أو 
ً
•    إذا �ان ال بد من استخدامھ، فإنھ ال ي�ب�� استخدام الت��ير ��ماية سوء فهم املبادئ األخالقية املستمدة حصرا

فلسفي أو دي�� واحد.

حقوق ا�خرين وحرياتهم

•    قد تتعلق بحماية حقوق اإل�سان ا��اصة باأل��اص غ�� املشارك�ن �� التجمع.

•    �� الوقت نفسھ، قد تنطوي التجمعات ع�� مستوى مع�ن لتعطيل ا��ياة العادية و�جب اس�يعاب هذا التعطيل.

السالمة العامة

•    ع�� س�يل املثال: وجود خطر حقيقي وكب�� ع�� سالمة األ��اص (ع�� حياة أو أمن األ��اص) أو خطر مماثل يكمن �� إ��اق أضرار 
جسيمة باملمتل�ات.

الصحة العامة

ارتداء  لتداب��  التجمعات خط��ة، قد �ش��ط السلطات ع�� املشارك�ن االمتثال  �� حالة تف��� مرض معدي وت�ون  املثال:  •    ع�� س�يل 
الكمامات ا��لية.

النظام العام

•    ع�� س�يل املثال: عندما ينطوي التجمع ع�� مركبات متحركة، قد يتع�ن ع�� السلطات فرض تداب�� اح��از�ة إضافية.

•   ي�ب�� أن �س�ند أي قيود إ�� تقييم فردي لسلوك املشارك�ن والتجمع املع��.

•    من املف��ض اعتبار أن القيود الشاملة ع�� التجمعات غ�� متناسبة.
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القيود المستندة إلى المحتوى

القيود على الزمان والمكان والطريقة

 مــن حيــث املحتــوى، ومــع ذلــك تقــع املســؤولية علــى عاتــق الســلطات 
ً
يكــون تنظيــم زمــان ومــكان وطريقــة التجمــع بشــكل عــام محايــدا  •

لتبريــر فــرض القيــود علــى هــذه العناصــر علــى أســاس كل حالــة علــى حــدة.

يجب السماح بعقد التجمعات على مرأى	ومسمع من جمهورها املستهدف أو في أي مواقع مهمة أخرى لتحقيق الغرض منها.  •

يجب أن يتاح للمشاركين الوقت	الكافي للتعبير عن آرائهم ويجب إفساح املجال للتجمعات السلمية لكي تنتهي من تلقاء نفسها.  •

فرض على الوقت	أو	التاريخ	املحدد الذي يمكن أو ال يمكن فيه عقد التجمعات تكون مثار قلق.
ُ
القيود التي ت  •

ال ينبغي تقييد التجمعات فقط بسبب تكرارها.  •

يجــوز تنظيــم التجمعــات فــي جميــع األماكــن التــي يمكــن للجمهــور الوصــول إليهــا أو التــي ينبغــي أن تتــاح لــه إمكانيــة الوصــول إليهــا،   •
مثــل الســاحات العامــة والشــوارع.

ال ينبغي إبعاد التجمعات السلمية إلى	مناطق	نائية.  •

ال ينبغــي فــرض حظــر شــامل علــى التجمعــات فــي العاصمــة أو وســط املدينــة أو فــي شــوارع املدينــة. كمــا أنــه ليــس مــن املائــم تحديــد   •
موقــع واحــد لــكل التجمعــات.

بشكل عام، ينبغي إتاحة إمكانية تنظيم التجمعات في محيط املحاكم والبرملانات واملواقع ذات األهمية التاريخية واملباني الرسمية   •
األخــرى باعتبارهــا أماكــن	عامــة. يجــب أن تكــون أي قيــود مــن هــذا القبيــل مبــررة بصــورة محــددة وأن تكــون فــي أضيــق الحــدود.

الحــق فــي التجمــع الســلمي يمتــد ليشــمل التجمعــات فــي األماكــن	الخاصــة، إال أنــه يجــب احتــرام مصالــح أصحــاب الحقــوق اآلخريــن   •
فــي هــذه املمتلــكات. 

مثــل امللصقــات ومكبــرات الصــوت  سيســتخدمون	معــدات	 ينبغــي علــى املشــاركين أن يكونــوا قادريــن علــى تحديــد مــا إذا كانــوا   •
العــرض. ومعــدات  املوســيقية  واآلالت  الصــوت  وأنظمــة 

األساس  التجمع  س�ب   / رسالة  ت�ون  أن  ي�ب��  ال 
��نق  القيود  استخدام  ي�ب��  ال  القيود.  لفرض 
املعارضة السياسية أو لتحدي السلطات أو للدعوة 

إ�� إحداث �غي��ات ديمقراطية �� ا���ومة.

والزي  األعالم  باستخدام  السماح  عام  �ش�ل  ي�ب�� 
الرس�� والالفتات والشعارات ح�� لو تضمنت هذه 

 بماٍض مؤلم.
ً
الرموز تذك��ا

ال يجوز تقييد التجمع ��رد أنھ يث�� رد فعل عدا�ي من يجب أن ت�ون أي قيود محايدة من حيث ا��توى.
قبل ا��مهور.
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الحجم

االشتراطات المفروضة على المشاركين أو المنظمين

ال ينبغــي للســلطات أن تطلــب مــن املنظميــن أو املشــاركين اتخــاذ ترتيبــات بشــأن أو املســاهمة فــي تكاليــف حفــظ األمــن أو الخدمــات   •
األمنيــة أو املســاعدة الطبيــة أو التنظيــف أو الخدمــات العامــة األخــرى.

ينبغــي علــى املنظميــن واملشــاركين أن يكونــوا مســؤولين عــن ســلوكهم	الشــخ�صي	فقــط. مــن املمارســات الجيــدة للمنظميــن تعييــن   •
.
ً
مشــرفين أو حــراس عنــد الضــرورة، إال أن هــذا األمــر ال ينبغــي أن يكــون شــرطا

ال يجوز للسلطات أن تطلب تعهدات من األفراد بعدم املشاركة في التجمعات املستقبلية.  •

الجزاءات والعقوبات واللجوء إلى القضاء

نظم اإلخطار

ال ينبغي على السلطات أن تطلب من املنظمين تقديم طلب للحصول	على	ترخيص	لتنظيم	تجمع	سلمي بما أنه حق أسا�سي.  •

فــي حيــن أنــه يجــوز للســلطات االشــتراط علــى تقديــم إخطــار للمســاعدة فــي تيســير وحفــظ أمــن التجمعــات، فــإن هــذه اإلجــراءات   •
 ال مبــرر لــه.

ً
 بيروقراطيــا

ً
 أو إجــراءا

ً
 ثقيــا

ً
يجــب أن تكــون شــفافة وال تشــكل عبئــا

ال ينبغي أن يؤدي عدم	اإلخطار إلى اعتبار التجمع غير قانوني أو اســتخدامه كأســاس لتفريق التجمع أو فرض عقوبات جنائية   •
علــى املشــاركين أو املنظميــن.

يجب تحديد اشتراطات اإلخطار بالتجمع صراحة في قانون.  •

ال ي�ب�� أن تقوم السلطات بفرض أي تقييد ع�� عدد املشارك�ن ما لم يكن لھ صلة وا��ة �س�ب مشروع ي��ر التقييد. ع�� 
س�يل املثال، قد ي�ون من املناسب تحديد ا��د األق��� لعدد األ��اص ع�� جسر أو م�ان مغلق.

فرض ع�� املنظم�ن أو املشارك�ن �� التجمع السل�� �س�ب سلوكهم غ�� القانو�ي يجب أن ت�ون 
ُ
أي جزاءات أو عقو�ات ت

.
ً
 محميا

ً
 للغاية أو تقمع سلو�ا

ً
 أو فضفاضا

ً
 غامضا

ً
متناسبة وغ�� تمي��ية، و�جب أن ال �س�ند إ�� جرائم معّرفة �عر�فا

أو غ��ها من الهيئات القضائية �� الوقت  ال��وء إ�� ا��اكم  يجب أن تتاح ملنظ�� التجمع واملشارك�ن فيھ إم�انية 
املناسب اللتماس سبل االنتصاف، بما �� ذلك إم�انية االست�ناف أو املراجعة.

ال يمكن تجر�م مجرد تنظيم تجمع سل�� أو املشاركة فيھ بموجب قوان�ن م�افحة اإلرهاب.
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يجــب أن تكــون فتــرة االشــتراط علــى تقديــم إخطــار مســبق قصيــرة. مــن الناحيــة املثاليــة، يجــب أن تكــون 48 ســاعة، إال أن   •
أيــام.  6  – 3 قبــل  تقديــم إخطــار مســبق  تشــترط  الــدول  مــن  العديــد 

 علــى التجمــع، فإنــه يجــب اإلبــاغ عنهــا فــي وقــت مبكــر بمــا فيــه الكفايــة لتمكيــن املنظميــن مــن 
ً
فــي حــال فرضــت الســلطات قيــودا  •
املحاكــم. أمــام  القيــود  فــي  الطعــن 

ينبغي عدم	االشتراط على تقديم إخطار بشأن التجمعات العفوية.    •

واجبات وصالحيات وكاالت إنفاذ القانون

يجــب أن تســتهدف ســلطات إنفــاذ القانــون تيســير التجمعــات الســلمية؛ وفــي نفــس الوقــت احتــرام وضمــان الحقــوق األساســية   •
ذلــك. إلــى  ومــا  الطبــي والصحفييــن،  املجــال  فــي  والعامليــن  واملراقبيــن  واملشــاركين  للمنظميــن 

ينبغــي فقــط نشــر املوظفيــن املكلفيــن بإنفــاذ القانــون املدربيــن علــى حفــظ األمــن أثنــاء التجمعــات لهــذا الغــرض. ال ينبغــي أن يقــوم   •
الجيــش بحفــظ األمــن أثنــاء التجمعــات. 

عنــد حفــظ األمــن أثنــاء التجمعــات، فإنــه يجــب علــى املوظفيــن املكلفيــن بإنفــاذ القانــون الســعي إلــى تهدئــة األوضــاع التــي قد تؤدي إلى   •
 اســتنفاد	الوســائل	

ً
العنــف. عندمــا يثبــت أن اســتخدام القــوة ُيعــد ضــرورة مطلقــة، فإنــه يجــب علــى هــؤالء املوظفيــن املكلفيــن أوال

غيــر	العنيفــة وتوجيــه التحذيــرات . بعــد ذلــك، يمكنهــم فقــط اســتخدام الحــد األدنــى مــن القــوة الازمــة لتحقيــق أغــراض إنفــاذ 
القانــون املشــروعة. 

االشــتباه  أســاس  علــى  فقــط  الجســدي«  والتفتيــش  »التوقيــف  صاحيــة  أو  والتفتيــش«  »التوقيــف	 صاحيــة  ممارســة  يجــب   •
املعقــول بارتــكاب جريمــة خطيــرة أو التهديــد بارتكابهــا، وال ينبغــي اســتخدامها بطريقــة تمييزيــة. ال تشــكل املشــاركة فــي تجمــع ســلمي 

 معقولــة إليقــاف أي شــخص وتفتيشــه.
ً
بــه أســبابا أو االرتبــاط 

 من الحرية.
ً
 تعسفيا

ً
قد يشكل االحتجاز	الوقائي لألفراد ملنعهم من املشاركة في التجمعات حرمانا  •

االحتــواء	)»املحاصــرة«(، حيــث يتــم تطويــق وتفريــق قســم مــن املتظاهريــن مــن قبــل املوظفيــن املكلفيــن بإنفــاذ القانــون، يجــوز   •
، مــن أجــل التصــدي لعنــف فعلــي أو تهديــد وشــيك.

ً
 ومتناســبا

ً
اســتخدامه فقــط عندمــا يكــون ذلــك ضروريــا

، أو إذا كان هنــاك دليــل واضــح علــى وجــود 
ً
ال يجــوز تفريــق التجمعــات إال فــي الحــاالت االســتثنائية، إذا لــم يعــد التجمــع ســلميا  •

تهديــد وشــيك بحــدوث عنــف خطيــر ال يمكــن التصــدي لــه بوســائل أخــرى، مثــل اعتقــال أشــخاص بعينهــم. عنــد تفريــق التجمعــات، 
ينبغــي تجنــب اســتخدام القــوة، وينبغــي اســتخدام الحــد األدنــى مــن القــوة الازمــة فقــط.

	التــي تؤثــر علــى منطقــة مــا، مثــل الغــاز املســيل للدمــوع وخراطيــم امليــاه، ينبغــي فقــط اســتخدامها كمــاذ أخيــر 
ً
األســلحة	األقــل	فتــكا  •

بعــد توجيــه تحذيــر وحصــول املشــاركين فــي التجمــع علــى فرصــة  للتفــرق. ينبغــي عــدم اســتخدام األســلحة الناريــة لحفــظ األمــن أثنــاء 
 لتفريــق التجمــع.

ً
التجمعــات ويجــب عــدم اســتخدامها مطلقــا
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ينبغــي علــى الــدول أن تعــزز ثقافــة	مســاءلة املوظفيــن املكلفيــن بإنفــاذ القانــون؛ وأن تطلــب مــن املوظفيــن املكلفيــن بإنفــاذ القانــون   •
الذيــن يرتــدون الــزي الرســمي إظهــار أي شــكل مــن أشــكال تحديــد الهويــة يســهل التعــرف عليــه أثنــاء التجمعــات.  

ينبغي تسجيل جميع حاالت استخدام القوة من قبل املوظفين املكلفين بإنفاذ القانون وإدراجها على الفور في تقرير شفاف.   •

فــي حالــة وجــود مزاعــم عــن تــورط املوظفيــن املكلفيــن بإنفــاذ القانــون فــي االســتخدام غيــر القانونــي للقــوة أو غيــر ذلــك مــن االنتهــاكات   •
املتعلقــة بالتجمعــات، فإنــه ينبغــي علــى الــدول التحقيــق فــي مثــل هــذه الحــوادث بشــكل فعــال ومحايــد وفــي الوقــت املناســب.

التجمع خالل حاالت الطوارئ والنزاع المسلح

يجب ع�� الدول أن ال ت�نصل من ال��امات املادة 21 إذا �ان بإم�ا��ا تحقيق أهدافها ع�� فرض قيود ت�سق مع 
املادة 21. 

 ��ياة األمة، كما يجب 
ً
يجب ع�� الدول ال�� ال تتقيد بال��امات املادة 21 أن تث�ت أن الوضع السائد �ش�ل ��ديدا

عل��ا أن تث�ت أن التداب�� ال�� ال تتقيد بال��امات الدولة �ستوج��ا مقتضيات الوضع ع�� نحو صارم.
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األسئلة؟ 

ال تترددوا في التواصل مع املركز الدولي لقوانين املجتمع املدني عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى:
 kmcgeeney@icnl.org أو كريستين ماكجيني على hbitar@icnlalliance.org حنين بيطار على

قائمة المراجع

التعليــق العــام رقــم 37 للجنــة حقــوق اإلنســان التابعــة لألمــم املتحــدة بشــأن املــادة 21 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق املدنيــة   •
والسياســية. متــاح علــى اإلنترنــت علــى الرابــط التالــي:

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=8&DocTy�
peID=11

املركــز الدولــي لقوانيــن املجتمــع املدنــي، التعليــق العــام رقــم 37: دليــل موجــز بشــأن املجتمــع املدنــي. متــاح علــى اإلنترنــت علــى الرابــط   •
التالــي:

https://www.icnl.org/post/tools/general�comment�37�guide�for�civil�society

املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لحقــوق اإلنســان، تقريــر مشــترك حــول اإلدارة الســليمة للتجمعــات. متــاح علــى اإلنترنــت علــى   •
الرابــط التالــي:

https://www.ohchr.org/EN/Issues/AssemblyAssociation/Pages/SpecialProject.aspx

املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لحقــوق اإلنســان، عشــرة مبــادئ لــإدارة الســليمة للجمعيــات. متــاح علــى اإلنترنــت علــى الرابــط   •
التالــي:

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/FAssociation/10PrinciplesProperManagementAssemblies.pdf

املبادئ التوجيهية ملنظمة األمن والتعاون في أوروبا بشأن التجمع السلمي. متاحة على اإلنترنت على الرابط التالي:  •
https://www.osce.org/files/f/documents/4/0/73405.pdf

املركــز الدولــي لقوانيــن املجتمــع املدنــي، مكتبــة األمــم املتحــدة واملــواد اإلقليميــة حــول حريــة التجمــع. متاحــة علــى اإلنترنــت علــى   •
التالــي: الرابــط 

https://sites.google.com/view/icnl�unhrc�foa�library/home

mailto:kmcgeeney%40icnl.org%20?subject=
mailto:kmcgeeney%40icnl.org%20?subject=
mailto:hbitar%40icnlalliance.org?subject=
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=8&DocType
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=8&DocType
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=8&DocType
https://www.icnl.org/post/tools/general-comment-37-guide-for-civil-society 
https://www.icnl.org/post/tools/general-comment-37-guide-for-civil-society 
https://www.ohchr.org/EN/Issues/AssemblyAssociation/Pages/SpecialProject.aspx 
https://www.ohchr.org/EN/Issues/AssemblyAssociation/Pages/SpecialProject.aspx 
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/FAssociation/10PrinciplesProperManagementAssemblies.pdf 
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/FAssociation/10PrinciplesProperManagementAssemblies.pdf 
https://www.osce.org/files/f/documents/4/0/73405.pdf 
https://www.osce.org/files/f/documents/4/0/73405.pdf 
https://sites.google.com/view/icnl-unhrc-foa-library/home 
https://sites.google.com/view/icnl-unhrc-foa-library/home 



