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  ورقة موقف
  احترام الحق في التجمع السلمي أحد أهم مؤشرات احترام مبدأ سيادة القانون

  
  2011مارس : غزة

 وأهميـة  ،من منطلق تعزيز وتعميم الوعي الشعبي بماهية الحق في التجمع السلمي والحق في حرية الـرأي والتعبيـر  
مركز الميزان لحقوق اإلنسان ورقة  يقدم ،حد أهم مؤشرات احترام مبدأ سيادة القانوناحترام الحق في التجمع السلمي كأ

 ،عن موقف المركز تجاه االنتهاكات الموجهة لـه  اًريلحق، وفي الوقت نفسه تعبهذا افي التأصيل ل اًماسهإ، هذه موقفال
األوضـاع   ظل نى بنشر هذه الورقة فييعالميزان مركز و .اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة حقوقولجملة من 

وطاقاته الحية من أجل الفلسطيني ألن المرتقب هو استمرار نشاطات وجهود الشباب وغيرهم من قوى المجتمع الراهنة، 
  .إنهاء االنقسام وإنهاء االحتالل باستخدام التجمع السلمي كأداة رئيسة

، ويـدعو  ع غزة، باحترام الحق في التجمع السلمي وتعزيزهيطالب الحكومتين في الضفة الغربية وقطاومركز الميزان 
المواطنين واألحزاب والقوى السياسية والشرائح والفئات المجتمعية األخرى إلى احترام المحددات القانونية التي نظمهـا  

  .قانون االجتماعات العامة الفلسطيني
  

  :تقديم
المهمة لتفعيل الحق في المشاركة السياسية والحق في حرية  يشكل احترام الحق في حرية التجمع السلمي أحد الضمانات

، فبدونـه  وهو أحد المتطلبات األساسية ألي نظام سياسي ديمقراطي .وجملة واسعة من حقوق اإلنسان ،الرأي والتعبير
تفتقـر  كمـا   .االنتخابات مفرغة من محتواهاممارسات ديمقراطية أخرى كتعتبر العملية الديمقراطية منقوصة، وتصبح 

المجتمع بحاجة لحماية وضمان و. األحزاب السياسية للحيوية وتتحول مع الوقت إلى هياكل جامدة غير قادرة على الفعل
إلى األمام نحو السـلم األهلـي    المختلفة كي يعزز من استقراره ويدفع بعجلة التطور والتطويراحترام أشكال الحريات 

 تحقيـق تعددية واحترام التنوع، والتسامح في المجتمع، والتي بدونها يصـعب  القائم على الحكم الديمقراطي الحسن، وال
  .االستقرار

 ،كعامل مؤثر في الحفاظ على االستقرار والسـلم األهلـي   ،أهمية احترام حق المواطنين في التجمع السلميذلك ظهر يو
قـد تشـعر بـالظلم أو    ية، مجتمعئح الديمقراطية من قبل فئات وشرااللجوء ألشكال التعبير العنيفة وغير  ويحول دون
فلـن يكـون    ،وتعرضت للقمع والترهيب ،ألنها إذا حرمت من حقها في التعبير عن رأيها بحرية التهميش؛ اإلقصاء أو

  .من شأنها أن تضعف تماسك المجتمعأمامها سوى اللجوء إلى أساليب 
نتماء والمسئولية يتعززان كلما أطلقت الحريـات  وشعور المواطن باالالداخلي  هسلمعلى الحفاظ عليه فإن قوة المجتمع و

الصراع السياسي بين قوى المجتمع بالطابع السـلمي، مـا   يتسم و. األساسية وقهممارسة حقتوفرت الحماية واالحترام لو
في  فيشعر كل فرد .الوطن أمن وسالمة سيما إذا كان التهديد يطالأي أخطار خارجية قد تتهدده، وال يوحد المجتمع أمام

في ظل النظام الـديمقراطي   المتحققةالمجتمع بمسئولية تجاه مواجهة هكذا مخاطر، ويهب للدفاع عن حريته ومصالحه 
  .الذي يحفظ الكرامة اإلنسانية
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ـ   ،اعتصام أم ،مسيرة سلمية أممهرجان خطابي، أكان على شكل  ،التجمع السلميإن الحق في  م أدوات أصبح أحـد أه
ختلـف مكونـات المجتمـع السياسـية     لم حيـوي  وهو سالح. والتأثير في السياسات العامةر الضغط على صنّاع القرا

لتأثير المشروع في الرأي العام كحق أصيل متاح للجميع ويحميه القـانون  ة والثقافية للدفاع عن مصالحها واواالجتماعي
لسياسة ما أو  أو دعماً رفضاًموقفها ن تعبر ع في أن لتلك الجماعات واألفراد حق أصيل إن .وتحترمه السلطة التنفيذية

أو  بحرية عن موقفها رفضـاً تعبر لأو اعتصامات أو مهرجانات في مسيرات  المواطنيند يحشتلها الحق في و .لقرار ما
الحق فـي التجمـع السـلمي    وعليه فإن . االحتجاج أو الدعم موضوع ألي من السياسات أو القرارات أو المواقف قبوالً

  .اع عن جملة حقوق اإلنسان األخرىد ذاته، كما يشكل ضامناً وحامياً وأحد أهم وسائل الدفيشكل قيمة بح
  

  الضمان القانوني للحق في التجمع السلمي
 .أهميته إلعمال حقوق اإلنسان األخـرى والحق، هذا أهمية وقيمة  يعكسحظي الحق في التجمع السلمي باهتمام قانوني 

تي استجابة طبيعية لتطور المجتمعـات وتشـابك العالقـات االجتماعيـة واالقتصـادية      ومن نافلة القول أن القوانين تأ
جاءت المعايير الدولية لحقوق اإلنسان لتؤمن الحدود الدنيا للحقوق الواجب احترامها وإعمالها بالنسـبة  كما . والسياسية
  .داخل دولهم الوطنية للمواطنين

أول وثيقـة   1وكان اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسـان  ،حق في التجمع السلميظهر المعايير الدولية اهتماماً واضحاً بالتو
لكل شخص "على أن ) 20(أقرت التجمع السلمي كحق من حقوق اإلنسان األساسية، حيث نص في البند األول من المادة 

الخاص بـالحقوق   من العهد الدولي) 21(وجاءت المادة ." حق في حرية االشتراك في االجتماعات والجمعيات السلمية
 .به يكون الحق في التجمع السلمي معترفاً"حيث نصت على أن  ،لتؤكد على الحق في التجمع السلمي 2المدنية والسياسية

وال يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إال تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضـرورية فـي   
ي أو السالمة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو اآلداب العامـة أو  مجتمع ديمقراطي لصيانة األمن القوم

  ".حماية حقوق اآلخرين وحرياتهم
المحلية فقد أسس القانون األساسي الفلسطيني لحماية الحق في التجمع السلمي حيث نصت الفقـرة   بالقوانينوفيما يتعلق 

على حق الفلسطينيين بالمشاركة في الحيـاة السياسـية    3،للقانون األساسي من القانون المعدل) 26(الخامسة من المادة 
أفراداً وجماعات، على وجه الخصوص عقد االجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد االجتماعات العامة 

  . والمواكب والتجمعات في حدود القانون
ومنح حماية كاملة للحق في التجمع السلمي وكان  4،حقوق اإلنسانمنسجماً مع المعايير الدولية ل وجاء القانون الفلسطيني

للمواطنين الحق في عقـد االجتماعـات العامـة والنـدوات     "على أن ) 2(تطوراً، حيث نصت المادة  القوانينمن أكثر 
 ". قانونوالمسيرات بحرية، وال يجوز المس بها أو وضع القيود عليها إال وفقاً للضوابط المنصوص عليها في هذا ال

                                                 
 1948ديسمبر /كانون األول 10المؤرخ في ) 3-د(ألف  217اعتمد ونشر على المأل بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  1
 23: تـاريخ بـدء النفـاذ    1966ديسـمبر /كـانون  16المؤرخ في ) 21-د(ألف 2200ض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة اعتمد وعر 2

 49، وفقا ألحكام المادة 1976مارس /آذار
 .2005لعام القانون األساسي المعدل  للقانون األساسي الفلسطيني      3
 .ميالدية 28/12/1998بشأن االجتماعات العامة صدر في مدينة غزة بتاريخ  1998لسنة  )12(قانون رقم  4
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سـاعة  ) 48(وتقتصر اإلجراءات القانونية لتنظيم تجمع سلمي على توجيه إشعار كتابي للمحافظ أو مدير الشرطة قبـل  
على األقل من موعد عقد االجتماع، وفي حال عدم تلقي الجهة المنظمة ألي جواب خطي لها الحق في تنظيم االجتمـاع  

يحق عقد االجتماعات العامة على أن يوجه إشـعار  "انون نفسه على أن من الق) 3(حيث نصت المادة  ،العام في موعده
  ". ساعة على األقل من موعد عقد االجتماع  48كتابي للمحافظ أو مدير الشرطة بذلك قبل 

 .لمعايير الدولية والقانون الفلسطيني مدى الحماية القانونية التي تتوفر للحق في التجمع السلميلستعراض هذا االظهر وي
  . على الرغم من ذلك فقد شهدت مجريات األحداث على األرض انتهاكات منظمة لهذا الحق وتجاوزاً للقانونو

بشأن االجتماعات العامة جدالً في المجتمع الفلسطيني، في أعقاب ) 12(للقانون رقم الفلسطينية أثار تفسير الشرطة فقد 
، يقضي باشتراط 29/02/2000الي بتاريخ بواء غازي الجالل) في حينه(قرار أصدره مدير عام الشرطة الفلسطينية 

 وبعد خالفات احتدمت بين. هالحصول على موافقة مسبقة لتنظيم االجتماع وأن عدم الحصول على الموافقة يمنع تنظيم
في  وفي مقدمتها حركة حماس والمؤسسات األهلية، التي تقدمت بطعن إلى المحكمة العليا ،األحزاب السياسيةو الحكومة

، وفي اليوم 29/04/2000قرار مدير عام الشرطة، وصدر أمر قضائي بوقف العمل بقرار مدير عام الشرطة بتاريخ 
 5التالي لقرار المحكمة أصدر الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بوصفه وزيراً للداخلية الئحة تنفيذية للقانون

من نوع تقديم  ولم تتعارض الالئحة التنفيذية مع القانون من حيث الجوهر ولكنها وضعت قيوداً. 30/04/2000بتاريخ 
خطي من قبل المنظمين يوضحون فيه هدف االجتماع ومنح مدير الشرطة الحق في طلب اجتماع مع المنظمين  كتاب

  .يناقش معهم خط سير المسيرة
الدولي لحقوق اإلنسان، والقانون األساسي الفلسطيني المعدل لعام جملة الضمانات التي وفرها القانون  معليه وأما

هدف الضوابط التي حددها  أن فإن مركز الميزان لحقوق اإلنسان يشدد علىجتماعات العامة، اال، وقانون 2005
 ،ضمان حسن سير االجتماعات العامةو .توفير الحماية للمشاركين في التجمعات السلميةالقانون في جوهرها هو 

ع من خالل ما قد يحدث من عرقلة للسير والحيلولة دون أي آثار سلبية مفترضة لها، سواء انعكست على المجتم
السلمي وقد يقوم المشاركون فيها وحدوث ازدحامات أو اختناقات مرورية، أو تطور سير التجمع فيخرج عن طابعه 

التجمع أو أي من المشاركين فيها العتداء من  أو أن يتعرض ،أعمال تخريب تطال منشآت وممتلكات عامة وخاصةب
  .من أجلهالتجمع الذي ينظم   للمطالب أو الموضوعمعارضة قبل مجموعات أخرى 

أن يقدم االلتزام بالقانون طالما أنه يكفل التمتع بالحق في التجمع السلمي، وذلك بإن مركز الميزان يشدد على أهمية 
يعطي الحق ألي جهة كانت لمنع تنظيم  للشرطة، مع التشديد على أن اإلشعار ال منظمو التجمع السلمي إشعاراً كتابياً

  .المحاذير التنظيمية آنفة الذكرالتجمع طالما اتخذ طابعاً سلمياً وأخذ في االعتبار 
ماح كما يشدد المركز على أن روح وفلسفة القانون ضمنتا عدم تدخل الشرطة أو غيرها من أجهزة السلطة التنفيذية بالس

أو الرفض، بل هدفتا إلى تقوية المجتمع وتعزيز عوامل صموده وتمكينه من أدوات الدفاع عن حريات وحقوق 
 ،المواطنين فيه بأساليب حضارية ودونما لجوء للعنف، بما يضمن الحيلولة دون تغول السلطة التنفيذية على المجتمع

  :يه فإن مركز الميزانز استقراره وثقة وانتماء المواطنين لمجتمعهم، عليعزتو

                                                 
 .م1998لسنة ) 12(رقم  العامة االجتماعاتبإصدار الالئحة التنفيذية لقانون  2000لسنة ) 1(قـرار وزير الداخلية رقم  5
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يطالب الحكومتين في الضفة الغربية وقطاع غزة، باحترام الحق في التجمع السلمي وتعزيزه واالمتناع عن  -1
تجاوز المحددات القانونية في معرض تعاملهما مع اإلشعارات التي تقدم من قبل المواطنين أو القوى السياسية 

  .الجماعات أو فئات وشرائح المجتمعوالنقابات والمؤسسات األهلية أو غيرها من 
يدعو قوى المجتمع وفئاته وشرائحه المختلفة إلى احترام المحددات التي نص عليها قانون االجتماعات العامة  -2

  .الورقة مقتطفات منه وتلحقه كمرفق فيها هذه وردتالفلسطيني الذي 
ألمنية والشرطية بمنع تنظيم اجتماعات يعبر عن استنكاره واستهجانه الشديد لكل حالة تقوم فيها األجهزة ا -3

  .سلمية وترهيب منظميها لمنعهم من المضي قدماً في تنظيمها
يستنكر بشده كل اعتداء ترتكبه الشرطة أو أفراد األجهزة األمنية على تجمع سلمي أو على أي من المشاركين  -4

ها محددات منظمو ى إذا لم يستوفجمعات سلمية بالقوة، حتفيه، وفي الوقت نفسه يستنكر كل محاولة لتفريق ت
 .القانون طالما التزم التجمع بكونه سلمياً ولم يتسبب في أضرار ألشخاص أو ممتلكات عامة أو خاصة

يدعو جميع فئات المجتمع الفلسطيني إلى النظر إلى الحق في التجمع السلمي كرافعة لالستقرار والتعبير  -5
رفعة هذا المجتمع وتعزيز مشاركة جميع أبناءه وفئاته  أن يحقق السياسي واالجتماعي الذي من شأنه

  .االجتماعية والسياسية في تنميته وتطوره، وبالتالي يجب العمل على تعزيزه وحمايته
 انتهى
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  1998لسنة ) 12(قانون رقم 
 بشأن االجتماعات العامة 

   
  رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 

  الفلسطينيةرئيس السلطة الوطنية 
هجرية  1327جمادي األولى لسنة  20الصادر بتاريخ ) العثماني(بعد االطالع على قانون االجتماعات العمومية  

  .المعمول به في محافظات غزة
  .م بشأن االجتماعات العامة الساري المفعول في محافظات الضفة الغربية1953لسنة  60وعلى القانون األردني رقم  
  وزير الداخلية، وبناء على عرض 
  م19/12/1998وبعد موافقة المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ  
  : أصدرنا القانون التالي 

  ) 1(مادة 
لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة 

  :على غير ذلك
  .الداخلية وزارة: الوزارة  
  وزير الداخلية: الوزير 
  .المحافظ في محافظته: المحافظ 
  .مدير الشرطة في محافظته: مدير الشرطة 
كل اجتماع عام دعي إليه خمسون شخصاً على األقل في مكان عام مكشوف ويشمل ذلك الساحات العامة : اجتماع عام 

  . والميادين، المالعب، والمتنزهات وما شابه ذلك
  ) 2(مادة 

للمواطنين الحق في عقد االجتماعات العامة والندوات والمسيرات بحرية، وال يجوز المس بها أو وضع القيود عليها إال 
  . وفقاً للضوابط المنصوص عليها في هذا القانون

  ) 3(مادة 
على األقل من ساعة  48يحق عقد االجتماعات العامة على أن يوجه إشعار كتابي للمحافظ أو مدير الشرطة بذلك قبل 

  . موعد عقد االجتماع
  ) 4(مادة 

يقدم إشعار كتابي موقعاً من األشخاص المنظمين لالجتماع على أال يقل عددهم عن ثالثة مبينين فيه المكان والزمان 
  .اللذين سيعقد فيهما االجتماع والغرض منه

  .يع من يمثلهافي حالة تقديم اإلشعار الكتابي من جهة ذات شخصية اعتبارية يكتفي بتوق 
دون المساس بالحق في االجتماع، للمحافظ أو لمدير الشرطة أن يضعا ضوابط على مدة أو مسار االجتماع المنصوص  
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ساعة على األكثر  24بهدف تنظيم حركة المرور، على أن يبلغ المنظمون بهذه الضوابط خطياً بعد ) 3(عليه في المادة 
  .من موعد تسليم اإلشعار

تلقي الجهة المنظمة ألي جواب خطي حسب ما هو منصوص عليه في الفقرة السابقة يحق للجهة المنظمة  في حال عدم 
  . إجراء االجتماع العام في الموعد المحدد طبقاً لما هو وارد في اإلشعار

  ) 5(مادة 
لحماية على أن ال على الجهات ذات االختصاص وبناء على طلب الجهة المنظمة لالجتماع اتخاذ ما يلزم من إجراءات ا

  . يترتب على تلك اإلجراءات أي مس بحرية المجتمعين وسير عملية االجتماع
  ) 6(مادة 

مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أخرى ينص عليها قانون العقوبات، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة ال 
  . أو ما يعادلها بالعملة المتداولة تزيد عن شهرين أو بغرامة ال تتجاوز خمسين ديناراً أردنياً

  ) 7(مادة 
  . يصدر وزير الداخلية اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون

  ) 8(مادة 
هجرية المعمول به في محافظات  1327جمادي األول لسنة  20الصادر في ) العثماني(يلغى قانون االجتماعات العامة 

م الساري المفعول في محافظات الضفة الغربية وكل حكم يخالف أحكام 1953لسنة ) 60(غزة والقانون األردني رقم 
  . هذا القانون

  ) 9(مادة 
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثالثين يوماً من تاريخ نشره في 

  . الجريدة الرسمية
  الدية مي 28/12/1998صدر بمدينة غزة بتاريخ 

  هجرية  1419/رمضان/9الموافق 
   

  ياسر عرفات 
  رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 

  رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية 
 


