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التعليق العام رقم 37:
دليل موجز

للمجتمع المدني

ما الذي يتضمنه التعليق العام؟
املتعلقة  الرئيسية  القضايا  تتناول  موضوعية  أقسام  عدة  إىل  العام  التعليق  ينقسم 

بالحق يف التجمع السلمي. فيام ييل إيجاز للنقاط البارزة.

نطاق الحق يف التجمع السلمي

الحق يف التجمع السلمي يحمي التجمعات غري العنيفة التي   •

تُقام يف األماكن العامة أو الخاصة، باإلضافة إىل التجمعات عىل 

شبكة اإلنرتنت، مثل تلك التي تحدث عىل موقع تويرت وموقع 

يجوز  املبارشة.  الحمالت  و  ليشمل  الحق  هذا  ميتد  فيسبوك. 

مامرسة هذا الحق من قبل املواطنني وغري املواطنني عىل حد سواء، 

مبا يف ذلك املهاجرين والالجئني غري املسجلني و من ال يحملون جنسية.

ال يجوز اعتبار التجمع عنيفاً ملجرد أنه ينطوي عىل تعطيل الحركة أو األنشطة   •

اليومية، كام أنه ال يجوز اعتبار التجمع عنيفاً لعدم قيام املنظمني باستيفاء املتطلبات 

القانونية املحلية لعقد التجمعات؛ أو بسبب حدوث أعامل عنف متفرقة؛ أو ألن 

السلطات أو أفراد الجمهور أو املشاركني يف التجمعات املضادة يستخدمون العنف 

ضد املشاركني يف التجمع.

ما هو التعليق العام رقم 37؟ 
بشأن  املتدرجة  واملعايري  املبادئ   37 رقم  العام  التعليق  يحدد 

التجمع  يف  بالحق  املتعلقة  القضايا  من  واسعة  مجموعة 

واالجتامعات  االحتجاجات  املشاركة يف  والقدرة عىل  السلمي 

القانونية  األطر  العام  التعليق  يغري  ال  األخرى.  والتجمعات 

التي تنظم التجمعات السلمية عىل املستوى الوطني أو املحيل. 

إال أنه ميّكن املجتمع املدين من تعزيز االحرتام الكامل لهذا الحق وتيسريه من خالل 

جهود املنارصة والتوعية والتدريب عىل املستويات املحلية والوطنية واإلقليمية.

?
مبادئ
توجيهية
أساسية
بشأن الحق
في التجمع
السلمي

يف  الحق  حامية  كانت  وأن  يسبق  مل 

هي  مام  أهمية  أكرث  السلمي  التجمع 

احتشد  األخرية،  السنوات  يف  اآلن.  عليه 

املحتجون يف مختلف أنحاء العامل للضغط 

من أجل إحداث التغيري يف مواجهة تقلص 

الفضاء املدين، والذي تفاقم بسبب جائحة 

فريوس كورونا املستجد )كوفيد–19(.

األمم  لجنة  أصدرت  يوليو 2020،  يف 27 

هيئة  وهي   – اإلنسان  لحقوق  املتحدة 

بتفسري  مكلفة  املستقلني  الخرباء  من 

الدويل  العهد  يحميها  التي  الحقوق 

  – والسياسية  املدنية  بالحقوق  الخاص 

التجمع  يف  الحق  بشأن  توجيهية  مبادئ 

بشأن   37 رقم  العام  التعليق  السلمي: 

الخاص  الدويل  العهد  من   21 املادة 

التعليق  والسياسية.  املدنية  بالحقوق 

بشأن  للجنة  شامل  دليل  أول  هو  العام 

الحق يف التجمع السلمي.

اإلنجليزية  باللغة  العام  التعليق  صدر 

وسيكون متاحاً باللغات العربية والصينية 

وقت  يف  واإلسبانية  والروسية  والفرنسية 

املزيد  ملعرفة  العام.  هذا  من  الحق 

اضغط هنا.

http:///our-work/freedom-of-assembly/general-comment-37
http:///our-work/freedom-of-assembly/general-comment-37
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/GCArticle21.aspx
https://www.icnl.org/our-work/freedom-of-assembly/general-comment-37
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التزام الدول فيام يتعلق بالحق يف التجمع السلمي

عىل الدول عدم التدخل يف التجمعات السلمية دون مربر مقنع. عىل وجه   •
يف  واملشاركني  املنظمني  عىل  عقوبات  فرض  للدول  يجوز  ال  فإنه  الخصوص، 
واملدافعني  الصحفيني  أنشطة  تقييد  أو  السلمية دون سبب مرشوع  التجمعات 
عن حقوق اإلنسان وغريهم من املشاركني يف رصد التجمعات أو إعداد التقارير 

عنها.

توجيه حركة  إعادة  أو  الشوارع  إغالق  من خالل  السلمية،  التجمعات  بتيسري  أيضاً  ملزمة  الدول   •
الجمهور،  أفراد  قبل  من  العنف  أو  التدخل  ذلك  مبا يف  االعتداءات  من  املشاركني  املرور، وحامية 

وضامن عقد التجمعات و التجمعات املضادة دون أي تعطيل ال مربر له.

ال يجوز للدول حظر أو إعاقة االتصال باإلنرتنت أو الوصول إىل املحتوى املتعلق بالتجمعات السلمية.  •

القيود عىل الحق يف التجمع السلمي

تكون  أن  يجب  فإنه  مرشوعاً،  السلمي  التجمع  يف  الحق  عىل  القيد  ليكون   •
أحد  لتحقيق  ومتناسب  قانوين ورضوري  القيد  أن  إثبات  عىل  قادرة  السلطات 
املربرات املرشوعة املنصوص عليها يف املادة 21 وهي: املحافظة عىل األمن القومي 
العامة أو  العامة أو اآلداب  العام أو حامية الصحة  النظام  العامة أو  أو السالمة 

حامية حقوق اآلخرين وحرياتهم.

يجب عىل السلطات أوالً تطبيق قيود أقل تدخالً عىل التجمعات. يجب أن يكون حظر عقد تجمعات   •
معينة مبثابة املالذ األخري. حيث أن القيود العامة و الشاملة عىل التجمعات غري متناسبة وغري جائزة.

التجمع.  الرسالة/الهدف من  التجمعات بشكل عام إىل  القيود املفروضة عىل  يجب أن ال تستند   •
ال يجب استخدام القيود لتقييد املعارضة السياسية أو االعرتاض عىل أداء السلطات أو الدعوة إىل 
إحداث تغيريات دميقراطية يف الحكومة. ال يجوز تقييد التجمع ملجرد أنه قد يثري رد فعل عدايئ من 

قبل الجمهور.

أخرى  أو يف مواقع  املستهدف  التجمعات عىل مرأى ومسمع من جمهورها  بعقد  السامح  يجب   •
مهمة لتحقيق الغرض منها.

املربرات املبنية عىل حامية األمن القومي ال تكون جائزة لقمع التجمعات حني يكون قمع حقوق   •
اإلنسان هو املسبب لرتدي األمن القومي.

ال ميكن أن يكون فرض قيود عىل التجمع استناداً إىل السالمة العامة مربراً إال إذا ثبت أن التجمع   •
سيؤدي إىل نشوء خطر حقيقي وجسيم عىل حياة أو أمن األشخاص أو خطر مامثل يتسبب يف إلحاق 

أرضار جسيمة باملمتلكات.

التي يقوم عليها املجتمع وال يجوز  املبادئ األساسية  العام" إىل مجموعة  يشري مصطلح "النظام   •
استخدامه كمربر لفرض قيود مفرطة عىل التجمعات السلمية.
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أنظمة اإلشعار املسبق

التجمع يتعارض  اشرتاط رضورة تقديم طلب للحصول عىل ترصيح لتنظيم   •
فرصة  املسبق  اإلشعار  يتيح  أسايس. يف حني  السلمي حق  التجمع  أن  فكرة  مع 
ملساعدة السلطات يف تيسري التجمعات، فإن هذه االجراءات ال ينبغي أن تكون 
التجمع غري  املسبق إىل جعل  اإلشعار  أن يؤدي عدم  ال يجب  بال مربر.  مرهقة 
قانوين أو استخدامه كأساس لتفريق التجمع أو فرض عقوبات جنائية عىل املشاركني 

أو املنظمني.

واجبات وصالحيات جهات إنفاذ القانون

يجب عىل سلطات إنفاذ القانون تيسري التجمعات السلمية.  •

أثناء  القانون املدربني عىل حفظ األمن  بإنفاذ  املكلفني  يجب نرش املوظفني   •
التجمعات لهذا الغرض. ال ينبغي أن يقوم الجيش بحفظ األمن أثناء التجمعات.

بإنفاذ  املكلفني  فإنه يجب عىل املوظفني  التجمعات،  أثناء  عند حفظ األمن   •
القانون السعي إىل تهدئة األوضاع التي قد تؤدي إىل العنف. عندما يثبت أن استخدام 
العنيفة  غري  الوسائل  استنفاذ  أوالً  املكلفني  املوظفني  عىل  يجب  فإنه  مطلقة،  رضورة  يُعد  القوة 
وتوجيه تحذير. بعد ذلك، ميكنهم فقط استخدام الحد األدىن من القوة الالزمة لتحقيق أغراض إنفاذ 

القانون املرشوعة.

أو يف حال  التجمع سلمياً،  يعود  ال  أن  استثنائية وهي:  إال يف حاالت  التجمعات  تفريق  يجوز  ال   •
مواجهتها  ال ميكن  أعامل عنف خطرية  بحدوث  وشيك  تهديد  واضح عىل وجود  دليل  هناك  كان 
بوسائل أخرى، مثل االعتقاالت التي تستهدف عنارص معينة. ينبغي تجنب استخدام القوة يف تفريق 

التجمعات، وينبغي استخدام الحد األدىن من القوة الالزمة فقط.

التي تؤثر عىل منطقة ما، مثل الغاز املسيل للدموع وخراطيم املياه، ينبغي  األسلحة األقل فتكاً   •
التفرق.  فقط استخدامها كمالذ أخري بعد توجيه تحذير وحصول املشاركني يف التجمع عىل فرصة 
ينبغي عدم استخدام األسلحة النارية لحفظ األمن أثناء التجمعات ويجب عدم استخدامها مطلقاً 

لتفريق التجمع.

أو  القانوين  غري  االستخدام  يف  القانون  بإنفاذ  املكلفني  املوظفني  تورط  عن  مزاعم  وجود  حالة  يف   •
املفرط للقوة أو غري ذلك من االنتهاكات املتعلقة بالتجمعات، فإنه يجب عىل الدول التحقيق يف 

مثل هذه الحوادث بشكل فعال ونزيه ويف حينه.
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التجمع يف حاالت الطوارئ والنزاع املسلح

يجب عىل الدول أن ال تتنصل من تطبيق املادة 21 بخصوص حامية الحق يف   •
التجمع السلمي واملعايري املسموح بها لتقييد الحق إال إذا أثبتت أن الوضع السائد 
يشكل تهديداً لحياة األمة، وأن التدابري التي تعّد تنصالً من التزاماتها مبوجب املادة 

21، تتطلبها مقتضيات الوضع بشكل ُملح.

كيف يمكن للمجتمع المدني استخدام التعليق العام؟

ينص التعليق العام عىل مبادئ توجيهية متدرجة وحاسمة بشأن الحق يف التجمع السلمي. ميكن للناشطني 
استخدام التعليق العام للمشاركة يف املنارصة والتوعية والتدريب لتعزيز احرتام وتيسري الحق يف التجمع 

السلمي.

باالعتامد عىل املبادرات السابقة التي تم تصميمها وتنفيذها من قبل رشكاء املركز الدويل للقوانني غري 
الربحية )ICNL(، فيام ييل بعض الطرق التي ميكن من خاللها استخدام التعليق لتعزيز الحق يف التجمع:

تقييم االمتثال للتعليق العام

للناشطني إعداد تحليالت  الرسمية. ميكن  القانونية واملامرسات  تحليل األطر   •
لتقييم امتثال القوانني واملامرسات املحلية املتعلقة بالتجمعات السلمية للمعايري 

املوضحة يف التعليق العام.

تحليل للتجمعات التي حدثت مؤخراً. ميكن أن يقوم املجتمع املدين بأخذ أحد   •
التجمعات البارزة أو إحدى التحركات االحتجاجية التي حدثت مؤخراً ويحلل مدى 
اتباع السلطات الرسمية للمبادئ التوجيهية املنصوص عليها يف التعليق العام، من اإلخطار إىل حفظ 

األمن.

دراسات مقارنة للمامرسات اإلقليمية. لتسليط الضوء عىل مجاالت التحسني املحتملة فيام يتعلق   •
بحقوق التجمع يف إقليم ما، فإنه ميكن للناشطني من البلدان املتجاورة العمل معاً إلعداد دراسة 

مقارنة حول االمتثال يف هذه البلدان ملعايري التعليق العام حول الحق يف التجمع السلمي.

مراقبة مامرسات الحكومة. ميكن أن تقوم املنظامت املحلية بتدريب الناشطني يف مجال مراقبة إدارة   •
الحكومة للتجمعات السلمية مقارنة باملبادئ التوجيهية الواردة يف التعليق العام ، وبصفة خاصة 

فيام يتعلق بحفظ األمن.
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الدعوة للمنارصة لدى الجهات الفاعلة الرئيسية

تطوير بروتوكوالت االحتجاجات. ميكن للناشطني العمل مع السلطات املحلية   •
املبادئ  تعكس  والتي  السلمية؛  التجمعات  وتيسري  إلدارة  بروتوكوالت  لتطوير 

املنصوص عليها يف التعليق العام.

ميكن  وتدريبهم.  القانون  بإنفاذ  املكلفني  باملوظفني  الخاصة  اإلرشادات   •
القانون املحلية لتطوير إرشادات  إنفاذ  العمل مع سلطات  ملنظامت املجتمع املدين 
لحفظ األمن أثناء التجمعات السلمية؛ والتي تعكس املعايري املنصوص عليها يف التعليق العام وعقد 

دورات تدريبية عىل هذه اإلرشادات.

مراجعة إجراءات اإلشعار ومنح التصاريح. ميكن للمجتمع املدين االنخراط مع السلطات التي تتوىل   •
إدارة أنظمة اإلخطار ومنح التصاريح لجعل هذه األنظمة متوافقة مع معايري التعليق العام.

املنارصة لدى املسؤولني. ميكن ملمثيل املجتمع املدين استخدام املعايري الواردة يف التعليق العام كأداة   •
لحّث املرّشعني والوزارات عىل مراجعة األطر القانونية والتنظيمية املعمول بها محلياً.

التواصل مع مزودي خدمة اإلنرتنت واملنصات. ميكن للنشطاء والخرباء العمل مع مزودي خدمات   •
اإلنرتنت وممثيل املنصات عىل شبكة اإلنرتنت لدمج املبادئ التوجيهية الواردة يف التعليق العام فيام 
يتعلق بالتدخالت التي متس االتصال باإلنرتنت أو الوصول إىل املحتوى يف إجراءات تشغيلية مشرتكة.

للتقايض،  مصدر  مبثابة  العام  التعليق  يكون  أن  ميكن  واإلقليمية.  الوطنية  املحاكم  أمام  التقايض   •
إلثبات عدم كفاية القوانني واملامرسات املحلية التي تحرتم الحق يف التجمع السلمي.

املذكرات املقدمة إىل املقررين الخاصني لألمم املتحدة ولجنة األمم املتحدة لحقوق اإلنسان. ميكن   •
للناشطني االعتامد عىل املعايري املوضحة يف التعليق العام لتوثيق انتهاكات الحق يف التجمع السلمي يف 

املذكرات املقدمة إىل املقررين الخاصني لألمم املتحدة ولجنة األمم املتحدة لحقوق اإلنسان.

دعم التدريب والتعليم والتوعية

توعية الجمهور بشأن القوانني واملامرسات اإلشكالية. ميكن ملمثيل املجتمع املدين   •
املعلومات  التواصل االجتامعي لنرش  العمل مع وسائل اإلعالم ومن خالل وسائل 

للجمهور حول الحق يف التجمع السلمي حسب املعايري املوضحة يف التعليق العام.

تدريب املجتمع املدين. ميكن أن تقوم املنظامت بعقد دورات تدريبية   •  
ملمثيل املجتمع املدين املحيل حتى يتمكنوا بشكل أفضل من فهم حقوقهم املتعلقة 
بالتجمع السلمي مبوجب القانون الدويل، عىل نحو ما هو موضح يف التعليق العام، ويتمكنوا من 

االنخراط يف املنارصة الفعالة لدى الجهات الفاعلة الرئيسية.
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يف  الصحفيني  ملساعدة  بها.  املعمول  املعايري  عىل  الصحفيني  تدريب   •
املجتمع  يقوم  أن  فإنه ميكن  السلمية،  التجمعات  التقارير عن  إعداد 
املدين بعقد دورات تدريبية تغطي املعايري املنصوص عليها يف التعليق 

العام ومدى امتثال األطر واملامرسات املحلية لهذه املعايري.

املجتمع  منظامت  تقوم  أن  ميكن  القانون.  تدريس  مناهج  يف  الدمج   •
املدين مبساعدة الجامعات يف ضامن تدريس املبادئ واملعايري املنصوص 

عليها يف التعليق العام لطالب القانون املحليني.

للناشطني  املحلية. ميكن  املحامني  االسرتاتيجيات مع جمعيات  تطوير   •
التي  العقبات  لتحديد  املحلية  املحامني  مع جمعيات  العمل  والخرباء 
املعايري  مع  يتوافق  مبا  السلمي  التجمع  حقوق  مامرسة  دون  تحول 
املنصوص عليها يف التعليق العام، ولتطوير اسرتاتيجيات ملعالجة هذه 

العقبات وتقديم الدعم القانوين للمشاركني يف التجمع واملنظمني.

مع  العمل  للناشطني  ميكن  املهمشة.  الفئات  مع  املخصص  التواصل   •
حق  مامرسة  عند  يواجهونها  التي  التحديات  ملعرفة  املهمشة  الفئات 
بهذا  يتعلق  فيام  وللتوعية  املجتمعات،  هذه  داخل  السلمي  التجمع 

الحق مبوجب التعليق العام.

 لالتصال
أو  العام  التعليق  حول  املعلومات  من  للمزيد 

وتيسري  احرتام  لتعزيز  التعليق  استخدام  طرق 

التواصل  يُرجى  السلمي،  التجمع  يف  الحق 

للربامج  القانوين  املستشار  دوتا،  نيخيل  مع 

املدين،  املجتمع  لقوانني  الدويل  املركز  يف   العاملية 
.ndutta@icnl.org

الدولي المركز  عن   المزيد 
 لقوانين المجتمع المدني

www.icnl.org 

facebook.com/ICNLAlliance 

twitter.com/ICNLAlliance
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