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مقـــــــــــــــــدمة

املنطقة  دول  التجمع يف  حرية  أكرب حول  دراسة  الدولة جزء من  التجمع حسب  لحرية  املراجعة  هذه 

األوروبية‑املتوسطية يف الوقت الحارض. وتتألف الدراسة من جزئني. األول: اإلطار القانوين. والثاين: مامرسة حرية 

التجمع. نرش الجزء األول من الدراسة اإلقليمية يف شهر أيلول/سبتمرب 2013. وسينرش الجزء الثاين يف عام 2014.

النسخة الكاملة من الدراسة حول حرية التجمع يف املنطقة األوروبية‑املتوسطية ميكن الحصول عليها هنا. 

وتضم الدراسة املعايري الدولية لحامية الحريات األساسية، ثم تحلل األطر القانونية ومدى التزامها مبعايري حقوق 

اإلنسان الدولية يف ثالث عرشة دولة يف املنطقة األوروبية-املتوسطية واالتحاد األورويب، وهي: االتحاد األورويب 

ككل، وإسبانيا، واململكة املتحدة، والجزائر، ومرص، وإرسائيل، واألردن، ولبنان، وليبيا، واملغرب، وفلسطني، 

وسورية، وتونس، وتركيا.

ومن أجل تطوير التقييم للقوانني عىل مستوى الدولة مع املعايري الدولية واملضامني العملية لألحكام القانونية 

املتعلقة بحرية التجمع، تم استخدام مؤرشات موضوعية كمرجعية يف كل فصول الدراسة، جنباً إىل جنب مع 

مقاربة حساسة جندرياً، أي تراعي الفوارق بني الرجال والنساء، الستكشاف ما إذا كانت النساء يتمتعن بحرية 

التجمع بنفس القدر الذي يتمتع به الرجال، وما إذا كانت النساء يتأثرن بالقيود أكرث من الرجال.

واستندت هذه الدراسة إىل عملية مشاورات مع املنظامت األعضاء يف الشبكة األوروبية-املتوسطية لحقوق 

اإلنسان، ومبشاركات منها. وشملت العملية مثانني منظمة ومؤسسة تدافع عن حقوق اإلنسان موجودة يف ثالثني 

دولة، إضافة إىل أفراد أعضاء يف الشبكة. وبناء عىل ذلك، تعكس الدراسة جهود باحث/ة كلف/ت يف الدول 

املشمولة بالدراسة، ومبساعدة من مجموعات العمل التابعة للشبكة، املختصة بحرية تكوين الجمعيات والتجمع 

والحركة، ومبشاركة فعالة من منظامت مجتمع مدين وخرباء.

وبناء عىل ذلك، فإن هدف هذه الدراسة أن توفر للمدافعني عن حقوق اإلنسان، ومنظامت املجتمع املدين، 

ومؤسسات الدول تحليالً ميّكنها من تقييم السياسات عىل مستوى الدولة ومقارنتها بدول أخرى واملواثيق 

الدولية من أجل السعي إىل إصالحات ذات صلة، واملساعدة عىل تحسني وضع حرية التجمع يف دول املنطقة 

األوروبية املتوسطية.

سان ‑ حرية التجمع ‑ اإلطار القانوين
ق اإلن

شبكة األوروبية‑املتوسطية لحقو
ال
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المقدمة

سيتم يف هذه املقدمة تقديم عرض عام لحرية التجمع يف دول االتحاد األورويب وتسليط الضوء عىل بعض القضايا التي نشأت يف دول 

االتحاد. وسيتم يف أجزاء أخرى من هذا الفصل استعراض التحديات التي تواجهها الدول األوروبية‑املتوسطية.

ليس من املمكن هنا تقديم تحليل مفصل لإلطار القانوين يف كل دولة من الدول الثامنية والعرشين األعضاء يف االتحاد األورويب. وليس من 

املمكن أيضاً تقديم عرض شامل للقوانني )أو تفسريها( يف كل بلد يف االتحاد األورويب. ولكن هذا التقرير يتضمن تحليالً مفصالً إىل حد ما 

لألحكام القانونية التي تنظم حرية التجمع السلمي يف إسبانيا واململكة املتحدة.

الفصل مجموعة متنوعة من  من خالل اختيار أمثلة حديثة من دول أوروبية مختلفة )من املامرسات الحسنة والسيئة(، سيوضح هذا 

اإلجراءات القانونية التي استخدمت إما لحامية حرية التجمع أو الحد منها. وتجدر اإلشارة إىل أن العديد من الدول يف أوروبا واجهت يف 

املايض تحدي االنتقال السيايس الذي تواجهه اآلن بضع دول يف منطقة البحر األبيض املتوسط.

وكانت االحتجاجات واملظاهرات لعبت دوراً حاسامً يف تحقيق االنتقال إىل الدميقراطية يف هذه الدول. وكان لحامية وتسهيل مامرسة الحق 

يف التجمع السلمي يف أوروبا دور حيوي يف نشوء حيز عام تعددي جامع. 

ومع أن بعض االحتجاجات تهيمن عىل األخبار أكرث من غريها،1 إال أن درجة تسهيل اإلطار القانوين للمظاهرات عىل أدىن املستويات يومياً 

تقدم مقياساً مهامً لصحة الوضع الدميقراطي يف البلد املعني. ولكن كثرياً ما يعترب الحق يف التجمع السلمي، حتى يف دول االتحاد األورويب، 

خطراً عىل االستقرار السيايس وليس الدم الذي يجري يف عروقه، ومصدر إزعاج ال بد من التحكم به وإداراته وليس حرية أساسية تجب 
حاميتها وتسهيلها.2

ومثة تشابه كبري بني املامرسات التي تؤدي إىل إضعاف التمتع بالحق يف التجمع السلمي وتقويضه يف دول غرب ووسط ورشق أوروبا، ويف 

واملنطقة األوروبية‑املتوسطية عموماً. 

نظرة عامة على حرية التجمع في االتحاد األوروبي

1. اإلطار القانوني العام  

صادقت جميع الدول األعضاء يف االتحاد األورويب عىل االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان والعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية. 

أما االتحاد األورويب نفسه فهو اآلن يف املراحل النهائية لالنضامم إىل االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. ومتثل الواجبات الواردة يف هذه 

املواثيق )املذكورة يف الفصل األول من هذا التقرير( معياراً أساسياً يقاس به مستوى الحامية املتوفرة للحق يف التجمع السلمي.

هناك حامية دستورية لحق التجمع السلمي يف دساتري معظم دول االتحاد األورويب. وتؤكد املواد الدستورية املتعلقة بهذا الحق عىل حامية 

التجمع السلمي فقط، من خالل إضافة أوصاف من قبيل تجمع أعزل، أو بدون أسلحة.

1  من األمثلة الحديثة مظاهرات يف باريس )يف الفرتة بني 24 آذار/مارس و27 أيار/مايو 2013( بشأن إباحة زواج املثليني. واالحتجاجات يف ستوكهومل )20‑24 أيار/مايو 2013( 

املتعلقة بسياسات الهجرة وإطالق النار املميت عىل رجل برتغايل من قبل الرشطة. واالحتجاجات ضد الفساد يف بلغاريا التي بدأت يف شباط/فرباير 2013. يف جميع أنحاء أوروبا 

)وخارجها(، كانت هناك فعاليات حشد نظمتها حركة »احتلوا« وحركة »أعيقوا واحتلوا«؛ وعيد العامل واحتجاجات مناهضة للتقشف؛ ومظاهرات لجامعات أقىص اليمني وأخرى 

مضادة لها من اليسار الراديكايل؛ ومسريات متعلقة مبؤمترات قمة دولية.

2  انظر عىل سبيل املثال املذكرة التفسريية، الجمعية الربملانية، مجلس أوروبا، وثيقة رقم 13258، »االحتجاج الشعبي والتحديات التي تواجه حرية التجمع، اإلعالم والكالم«. إعداد 

املقرر اركاديو دياز تيخيرا، إسبانيا، الفقرة 3. املذكرة متوفرة عىل الرابط التايل:

http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefDocDetails_E.asp?FileID=19955
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ولتضييق نطاق التدخل الحكومي يف مامرسة هذا الحق، تنص بعض الدساتري رصاحة عىل منع الحصول عىل إذن مسبق3 للتجمع يف 

األماكن املغلقة، أو أعطاء إشعار مسبق4 بشأنه. وبعض الدساتري متنع رصاحة الحصول عىل إذن مسبق للتجمعات التي تقام يف الهواء 
الطلق، ولكنها ترتك املجال مفتوحاً إلمكانية سن قانون يقيض بوجوب تقديم إشعار مسبق بشأن هذه التجمعات.5

ويف دول أخرى، يشرتط الدستور إشعاراً مسبقاً بخصوص التجمعات يف مواقع معينة، مثل أماكن العبور.6 ومع أن النصوص الدستورية 

تشري إىل حق املواطنني فقط يف التجمع السلمي، إال أن تفسري النصوص يشمل كل الناس، متاشياً مع الواجبات الدولية املتعلقة بحقوق 

اإلنسان.7 وتم يف إيطاليا يف اآلونة األخرية اقرتاح تعديل دستوري، بحيث يتم تغيري عبارة »املواطنني« إىل »الجميع« يف سياق اإلشارة 
إىل »الحق يف التجمع السلمي وبدون سالح«.8

وهناك عدد من األحكام الدستورية التي تجيز للهيئات الربملانية ترشيع إجراءات وأحكام وقيود فيام يتعلق ببعض أنواع التجمعات، 
وخاصًة التجمعات التي تقام يف الهواء الطلق.9

كل الدول األعضاء يف االتحاد األورويب تقريباً سنت قوانني لتنظيم التجمعات، ومن بني دول االتحاد الثامنية والعرشين، فإن أيرلندا هي 

الدولة الوحيدة التي ال يوجد فيها قانون من هذا القبيل، رغم أن الدستور ينص رصاحة عىل أنه من املمكن ذلك. ولكن غياب قانون 
منظم للتجمعات ال يعني أن السلطات األيرلندية ال متلك املقدرة عىل تنظيم التجمعات.10

غالباً ما يؤدي القانون الذي صيغ جيداً إىل تعزيز الحامية للساعني إىل التجمع سلمياً من خالل الحد من هامش القرارات الرسمية، 

ووضع ضامنات مهمة ملامرسة الحق يف التجمع )عىل سبيل املثال، حامية املظاهرات العفوية، أو وضع آلية استئناف عاجل ضد قرار 

باملنع(، وإيضاح اإلجراءات التي ينبغي إتباعها.

ولكن من املمكن طبعاً تقويض الكثري من القوانني التي صيغت صياغة حسنة من خالل طرق تنفيذها. وكثري من الدول األوروبية 

تحتفظ بأحكام ذات صياغة رديئة ومخالفة للمعايري الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان. عىل سبيل املثال، فرض مسؤوليات بريوقراطية 

مرهقة عىل منظمي التجمع، أو فرض حظر شامل عىل التجمعات يف أماكن معينة، أو النص عىل عقوبات مفرطة، أو منح املسؤولني 

يف الدولة أو البلدية سلطات واسعة النطاق.

مقابل  فرينتسوف  قضية  يف   )2013( اإلنسان  لحقوق  األوروبية  املحكمة  عن  األخرية  اآلونة  يف  صدر  حكم  إىل  هنا  اإلشارة  وتجدر 

أوكرانيا.11 وكان الشخص الذي رفع القضية اتهم بعقد اجتامع »دون الحصول عىل إذن من مجلس املدينة«. ومع أن املادة 39 من 

3 عىل سبيل املثال، املادة 26 من الدستور البلجييك. واملادة 43 )3( من الدستور البلغاري.

4 عىل سبيل املثال املادة 8 من القانون األسايس األملاين.

5  عىل سبيل املثال، املادة 79 من القانون الدستوري الدمنريك )1953(. واملادة 45 )1( من الدستور الربتغايل. واملادة 28 )2( من الدستور السلوفايك. واملادة 21 )1( من 

الدستور اإلسباين.

6 عىل سبيل املثال، املادة 21 )2( من الدستور اإلسباين: »يجب تقديم إشعار مسبق للسلطات يف حاالت االجتامعات يف مناطق مرور عام واملظاهرات«.

7  انظر يف هذا الصدد لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة، التعليق العام 15 )»وضع األجانب وفق العهد«( تنص عىل أن غري املواطنني يجب أن يحصلوا عىل منافع 

الحق يف التجمع السلمي«. التعليق متوفر عىل الرابط التايل )باإلنجليزية(:

http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/hrcom15.htm

8 انظر موقع الربملان اإليطايل، عىل الرابط التايل:

http://www.camera.it/leg17/126?tab=2&leg=17&idDocumento=560&sede=&tipo

9  عىل سبيل املثال، املادة 12 من الدستور النمساوي. واملادة 43 )2( من الدستور البلغاري. واملادة 9 )2( من الدستور الهولندي. واملادة 57 من الدستور البولندي. واملادة 

28 )2( من الدستور السلوفايك. انظر أيضاً املادة 40 )6( )2( من الدستور األيرلندي.

10 انظر عىل سبيل املثال، الفصل 21 من قانون العدالة الجنائية )النظام العام( لسنة 1994. متوفر عىل الرابط التايل:

http://www.irishstatutebook.ie/1994/en/act/pub/0002/sec0021.html#sec21

11  القضية رقم 11/20372، الحكم الصادر يف 13 نيسان/أبريل 2013. مع أن أوكرانيا ليست دولة عضو يف االتحاد األورويب، ولكنها عضو يف مجلس أوروبا وصادقت عىل 

اتفاقية محكمة حقوق اإلنسان األوروبية.
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الدستور األوكراين تنص عىل أن حق املواطنني يف التجمع مرشوط بإبالغ السلطات التنفيذية... مسبقاً، ال يوجد قانون متعلق بالتجمعات، 

أو بإجراءات تقديم إشعار مسبق.

وقررت املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان أن غياب قانون من هذا القبيل يعني أن تنظيم التجمعات يف أوكرانيا يفتقر إىل الدرجة الالزمة 

من الوضوح التي ميكن عندها القول إنها محددة بالقانون. وأكدت املحكمة أن هذه الثغرة الترشيعية أنشأت »مشكلة هيكلية« تتطلب 

التنفيذ العاجل إلصالحات محددة لحامية »حق أسايس مثل حرية التجمع السلمي«.12 قرار املحكمة هذا له أهمية خاصة بالنسبة للدول 
التي متر يف مرحلة انتقال سيايس.13

ومن الجدير بالذكر أيضاً أن إصالحات قوانني التجمع يف دول االتحاد األورويب مل تكن بالرضورة تقدمية أو متوافقة مع حقوق اإلنسان. عىل 

سبيل املثال، أعلنت املحكمة الدستورية الكرواتية يف حكم لها صدر عام 2011 عدم دستورية عدد من التعديالت التي أدخلت عام 2005 
عىل قانون التجمعات العامة.14

ويف عام 2012، أعرب كل من املنظامت البولندية غري الحكومية.15 وفريق الخرباء التابع ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، ومقرر التجمع 
السلمي عن القلق من تعديالت مقرتحة عىل قانون التجمعات يف بولندا.16

واعرتض عىل تعديالت الحقة لدى املحكمة الدستورية كل من أمني املظامل، ونقابة تضامن وحزب القانون والعدالة. ومل يكن قرار املحكمة 

الدستورية قد صدر وقت إعداد هذا الفصل.

هذه األمثلة تؤكد عىل مسؤولية الربملانيني يف ضامن أن القوانني التي تنظم حرية التجمع تعمل عىل تسهيل التمتع بجوهر هذا الحق 

بدالً من تقويضه. ويجب أن تشمل عملية صياغة تعديالت لقانون التجمع مشاورات عامة ومشاركة منظامت املجتمع املدين. ويجب أن 

تسرتشد أي تعديالت تعتمد باملعايري الدولية لحقوق اإلنسان.

القوانني التي تنظم تجمعات تطبق جنباً إىل جنب مع أحكام قانونية أخرى ذات صلة، مثل قانون العقوبات، أو قانون املخالفات اإلدارية، 

وقوانني السري، وقوانني النظام العام والقوانني التي تسن ملكافحة التطرف و/أو اإلرهاب، والقوانني املتعلقة باالنتخابات، واللوائح القانونية 

املتعلقة بالضوضاء، والقوانني التي تحكم صالحيات الرشطة.

وتسعى الترشيعات املتعلقة بحرية التجمع )يف حدها األدىن( إىل توضيح األمور التالية: 

w :تعريف فئات مختلفة من التجمع، والغاية من ذلك يف املقام األول تحديد ما ييل

12  الفقرة 95، املتعلقة بالتزامات أوكرانيا مبوجب املادة 46 من اتفاقية محكمة حقوق اإلنسان األوروبية. انظر قضية ازجي مقابل تركيا )القضية رقم 05/42606، الحكم الصادر 

يف 23 متوز/يوليو 2013( يف ما يتعلق بالطبيعة »الممنهجة« لعدم تحقيق تركيا يف استخدام القوة من جانب أفرد أجهزة تطبيق األمن أثناء املظاهرات.

13  الفقرة 55. انظر أيضاً، لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة. »املالحظات الختامية عىل التقرير الدوري السابع ألوكرانيا«، التي اعتمدتها اللجنة يف دورتها 108 )8‑26 

متوز/يوليو 2013(، الفقرة 21.

 )CRO‑2011‑2‑007( ميكن االطالع عليهام .)U‑I‑4516/2007( والقضية رقم ،)U‑I‑295/2006( 14  حكم املحكمة الدستورية الكرواتية بتاريخ 6 متوز/يوليو 2011، القضية رقم

عىل املوقع التايل: http://www.codices.coe.int ؛ انظر أيضاً القسم املعنون »القيود«.

15 انظر النرشة اإلخبارية ملؤسسة هلسنيك البولندية لحقوق اإلنسان )2012/30( 18‑25 متوز/يوليو 2012.

16  انظر أيضاً تقرير مكتب املؤسسات الدميقراطية/منظمة األمن والتعاون، وعنوانه »مراقبة رصد حرية التجمع السلمي يف دول مختارة من املنظمة« )أيار/مايو 2011 إىل حزيران/

.http://www.osce.org/odihr/97055 :يونيو 2012(، الفقرة 113، ص 45. التقريري متوفر )باإلنجليزية( عىل الرابط التايل
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نوع التجمعات التي تحتاج إىل تقديم إشعار مسبق بشأنها إىل السلطات، أو الحصول منها عىل إذن إلقامتها؛أ. 

نوع التجمعات التي يجوز للسلطات فرض قيود عليها )قد تكون تجمعات تتطلب تقدم إشعار مسبق بشأنها(؛17ب. 

w  إجراءات تقديم اإلشعار أو الحصول عىل إذن واإلطار الزمني املتعلق بذلك )املزيد عن هذا يف قسم اإلجراءات

أدناه(؛

w أسس فرض القيود و/أو الحظر )املزيد عن هذا يف قسم القيود أدناه(؛

w .)العقوبات التي ميكن أن تفرض عىل خرق القانون )املزيد عن هذا يف قسم العقوبات أدناه

من املهم للتعريفات القانونية متييز التجمعات عن غريها من أشكال التعبري، والتجمعات غري التعبريية، ألن تصنيف تجمهر كتجمع 

قد يخضعه ملتطلبات معينة )اإلشعار املسبق مثالً(. ولكن يف الوقت نفسه يوفر له حامية مكفولة دستورياً.

وعدم تصنيف حدث كتجمع يعني أن املنظمني لن يتحملوا أي مسؤوليات ترتتب عىل تنظيم تجمعات.18 ولكن ما مل يكن لهذا الحدث 
صلة بحق آخر من حقوق اإلنسان )حرية التعبري مثالً(، فإنه عندئذ لن يتمتع بالحامية املكفولة دستورياً.19

ولذلك ينبغي للترشيعات الوطنية تعريف التجمعات بطريقة ترسم حداً واضحاً بني التجمعات التي ال تتطلب أي أنظمة )ولكن قد 

تتطلب حامية دستورية(، وتلك التي يتطلب تسهيلها إخضاعها إىل حد أدىن من إجراءات التنظيم.

2. القيود  

أساس األدلة لفرض قيود عىل التجمعات

أكدت املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان عىل أن أسباب تقييد حرية التجمع يجب أن تكون »ذات صلة وكافية«.20 ولذا، ال يعترب 

املحاكم  من  عدد  أكد  أدناه،  موضح  هو  وكام  السلمية21.  التجمعات  لتقييد  مرشوعاً  أساساً  العام«  النظام  عىل  االفرتايض  »الخطر 

الدستورية يف أوروبا عىل أن فرض قيود أو حظر احرتازياً عىل التجمعات ال ميكن تربيره ما مل يكن هناك دليل دامغ يتعلق مبنظمني 

معينني للتجمع و/أو مشاركني فيه.

أسس فرض قيود عىل التجمع

األسس املحددة يف قوانني دول االتحاد األورويب األوروبية لفرض قيود عىل التجمعات تعكس مبدأ »األهداف املرشوعة« املذكورة يف 

املادة 11 )2( من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان )أي األمن الوطني أو السالمة العامة، ومنع الفوىض أو الجرمية، وحامية الصحة 

واألخالق، أو حقوق وحريات اآلخرين(. ولكن القوانني يف بعض دول االتحاد األورويب تضيف أسساً أخرى لفرض قيود، أو تعطي أهمية 

17  انظر عىل سبيل املثال »لجنة المسيرات ليس لديها ›أي دور‹ في غالبية احتجاجات علم الاتحاد«، أخبار يب يب يس، 26 شباط/فرباير 2013. الخرب متوفر )باإلنجليزية( عىل 

.http://www.bbc.co.uk/news/uk‑northern‑ireland‑21581901 :الرابط التايل

18  عىل سبيل املثال. قررت املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، يف قضية التتار وفابر مقابل هنغاريا )القضية 08/26005 و08/26160، الحكم الصادر يف 12 حزيران/يونيو 

2012( أن الحكومة الهنغارية كانت مخطئة يف رأيها يف أن شخصني علقا مالبس قذرة خارج الربملان الهنغاري كاحتجاج رمزي كانا يشاركان يف »تجمع« كان ينبغي تقديم 

إشعار مسبق بشأنه. وعللت املحكمة حكمها )الفقرة 38( بأن »تعبرياً يحدث يف الفضاء العام ال يجعله بالرضورة تجمعاً«. ووجدت املحكمة أن الشخصني انتهك حقهام 

يف حرية التعبري وفق املادة 10 من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان.

19  عىل سبيل املثال، قررت املحكمة الدستورية االتحادية األملانية أن »موكب الحب« يف برلني ليس تجمعا، وال نشاطاً تعبريياً، وأن حرية التجمع ال تشمل االحتفاالت 

الشعبية والفعاليات الرتفيهية، أو »حفلة عامة ضخمة تهدف إىل املتعة«. انظر ملخص الحكم يف القضية رقم )BVerfG, 1 BvQ 28/01( بتاريخ 12 متوز/يوليو 2011، 

.http://www.bverfg.de/entscheidungen/qk20010712_1bvq002801en.html :)املتوفر عىل الرابط التايل )امللخص باإلنجليزية

20 عىل سبيل املثال، قضية ماخمدوف مقابل روسيا )القضية رقم 04/35082، الحكم الصادر يف 26 متوز/يوليو 2007(، الفقرة 65.

21 قضية ديسك وكيسك مقابل تركيا. القضية رقم )08/38676(، الحكم الصادر يف 27 ترشين الثاين/نوفمرب 2012، رأي مؤيد من القايض ساجو.
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ال مربر لها ألمور أخرى )مثل حركة السري، وعدم إعاقة عمل املؤسسات الحكومية، أو سالمة العمليات االنتخابية(.

 واألمثلة التالية تسلط الضوء عىل بعض الحجج الشائعة –واإلشكالية– املستخدمة لتربير القيود التي تفرض عىل التجمعات.

w  قيود ملنع تعطيل حركة املرور. تستخدم هذه الحجة مراراً يف دول االتحاد األورويب كأساس لفرض قيود عىل

التجمعات. ولكن املحكمة الدستورية النمساوية، عىل سبيل املثال، أكدت عىل التجمع العفوي له حد أدىن من التأثري 

عىل سائقي السيارات، فهم ينتظرون فرتة وجيزة، واملشاة يتمكنون من العبور إىل الجانب اآلخر من الشارع.22 واملحكمة 

الدستورية لجمهورية التشيك قررت أن السلطات أخفقت يف إثبات ادعائها أن أحد التجمعات كان سيؤدي إىل تعطيل 

كبري لحركة السري.23 وأكدت املحكمة الدستورية اإلسبانية أن »الفضاء الحرضي يف املجتمع الدميقراطي ليس مجرد مجال 
للحركة، ولكنه أيضاً فضاء للمشاركة«.24

w  قيود لضامن عمل الربملان أو غريه من مؤسسات الدولة دون إعاقة. األحكام املتعلقة بذلك مشهورة بأنها عرضة

لسوء االستخدام. ويعود ذلك جزئياً إىل أن اإلعاقة تبقى دون تعريف. لكن األهم من ذلك أن الربملانيني واملسؤولني هم 

الرؤية  املباين ضمن مجال  التجمعات قرب هذه  تنظيم  ينبغي عادة تسهيل  التجمع. ولذلك  الذي يستهدفه  الجمهور 
والسمع من هذه املؤسسات. وهذا ما حكمت به املحكمة الدستورية الكرواتية، عىل سبيل املثال ال الحرص.25

w  ،حظر قانوين شامل عىل التجمعات يف أوقات و/أو أماكن معينة )مثالً قرب القرص الرئايس، والقواعد العسكرية

واملستشفيات، واملدارس، والسجون، ومحاور النقل، والنصب التذكارية، أو أملحاكم، إىل آخره(.26 مع أنه يف بعض الحاالت 

الحقائق  تقييم  قانوين شامل يحول دون  أن فرض حظر  إال  قيود عىل تجمع،  لفرض  أسباب مرشوعة  تكون هناك  قد 

كانت هناك مصلحة عامة  إذا  األحيان فرض حظر شامل  تؤيد يف بعض  املحاكم  بكل حالة عىل حدة. ولكن  املتعلقة 
واضحة، كأن يكون األمن القومي يف خطر.27

w  ،االنتخابات القيود خالل فرتات  أن  اإلسبانية  الدستورية  املحكمة  االنتخابات. قررت  أثناء فرتات  قيود تفرض 

بذريعة حامية نزاهة العملية االنتخابية، ميكن تربيرها فقط يف سياق التجمعات التي يكون غرضها الرئييس السعي لجذب 

األصوات. وأشارت املحكمة إىل أنه خالفاً لذلك سيتم الوصول إىل استنتاج سخيف مفاده أن جميع املظاهرات، بل أي تعبري 
عن رسالة تؤثر بشكل مبارش أو غري مبارش عىل الناخبني، يجب أن تحظر أثناء الحمالت االنتخابية.28

w  قيود عىل أساس مضمون رسالة التجمع، أو معارضة الرأي العام لها. أشارت املحكمة الدستورية النمساوية إىل

أن »مجرد عدم استحسان« تجمع ما، أو »الشكاوى والتعبري عن القلق من قبل املارة« ال يشكالن يف حد ذاتهام أساساً 

22 انظر القضية رقم )B877/10(، بتاريخ 6 ترشين األول/أكتوبر 2011، عىل الرابط التايل:

.http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe؟Abfrage=Vfgh&Dokumentnummer=JFT_09888994_10B00877_00

23 املحكمة الدستورية التشيكية، القضية رقم )As 30/2009 – 70 1(، الحكم صدر يف 15 نيسان/أبريل 2009، ويؤكد أيضاً أن عبء اإلثبات يقع عىل السلطة املعنية.

24 املحكمة الدستورية اإلسبانية. الحكم يف القضية رقم )STC 193/2011(، بتاريخ 12 كانون األول/ديسمرب 2011.

 )CRO‑2011‑2‑007( ميكن االطالع عليهام .)U‑I‑4516/2007( والقضية رقم ،)U‑I‑295/2006( 25  حكم املحكمة الدستورية الكرواتية بتاريخ 6 متوز/يوليو 2011، القضية رقم

http://www.codices.coe.int :عىل املوقع التايل

انظر الفقرة 30)1(.

العامة  التجمعات  البلغاري لعام 1990 )املعدل عام 1998(، واملادة 6 من قانون  التجمعات واالجتامعات واملظاهرات  املادة 5 واملادة 7 )2( من قانون  املثال،  26  عىل سبيل 

السلوفيني لعام 2002. انظر كذلك الفصل املتعلق باململكة املتحدة ملناقشة القيود املفروضة عىل التجمعات يف ساحة الربملان.

27  عىل سبيل املثال، قبلت املحكمة الدستورية الكرواتية الرأي القائل إن الحامية األمنية اإلضافية للرؤساء أو رؤساء الدول أو الحكومات األجنبية تندرج ضمن أهداف »األمن 

 ،)U‑I‑295/2006( و»منع ومكافحة اإلرهاب«، األمر الذي يربر هذه القيود. حكم املحكمة الدستورية الكرواتية بتاريخ 6 متوز/يوليو 2011، القضية رقم )القومي« )تفسري ضيق

والقضية رقم )U‑I‑4516/2007(. ميكن االطالع عليهام )CRO‑2011‑2‑007( عىل املوقع التايل: http://www.codices.coe.int ؛ انظر الفقرة 31.

28 املحكمة الدستورية اإلسبانية. الحكم يف القضية رقم )STC 170/2008( بتاريخ 15 كانون األول/ديسمرب 2008، والقضية رقم )STC 38/2009(، بتاريخ 9 شباط/فرباير 2009.

http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vfgh&Dokumentnummer=JFT_09888994_10B00877_00
http://www.codices.coe.int
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كافياً للتدخل يف حرية التجمع، الن هذا يرض التعددية، ويؤسس طريقاً لدكتاتورية األغلبية عىل األقلية«.29 ميكن 

بلدية  اتخذته  قراراً  الذي نقض  ليتوانيا،  العليا يف  اإلدارية  املحكمة  اآلونة األخرية عن  مراجعة قرار صدر يف  أيضاً 

البلطيقي )مسرية للمثليني(.30 وأصدرت املحكمة  الفخر  فيلنيوس يف شهر متوز/يوليو 2013 يقيض بحظر مهرجان 

قالت فيه إن انتامء شخص إىل جامعة »متطرفة« يف املايض، أو عرب عن وجهات نظر  الدستورية التشيكية حكامً 

»متطرفة« ليس كافياً لفرض قيود عىل تجمع ينظمه أو تنظمه.31 وقالت املحكمة إنه »ال ميكن بداهة استبعاد نية 
هؤالء األشخاص عىل التمتع بحقوقهم ضمن الحدود القانونية«.32

w  القيود عىل احتالل أماكن، والتجمعات عىل ممتلكات خاصة. بالنظر إىل زيادة خصخصة الفضاء العام يف

العديد من املدن األوروبية، وإىل أن العديد من الجامعات تسعى لالحتجاج عىل مامرسات الرشكات واملؤسسات 

الخاص أهمية متزايدة. معظم املحاكم يف  القطاع  أماكن ميلكها  اكتسبت قضية تنظيم احتجاجات عىل  التجارية، 

أوروبا اضطرت للنظر يف هذه القضية، وقررت بصورة عامة أن حرية التجمع السلمي ال تعني احتالالً غري محدود 

األجل لألماكن التي ميلكها القطاع العام أو الخاص.

ونشأت عن هذه القصية مسألتان: مدة التجمع واستخدام أرض ممتلكات خاصة. وفيام ييل أربعة أمثلة إلعطاء فكرة عن كيفية تعامل 

السلطات يف أوروبا مع هذه املسائل.

مدة التجمع

ومن املسلم به عىل نطاق واسع أن تعريف التجمعات يعني أنها »مؤقتة«، ولذا ال يشمل الحق يف حرية التجمع السلمي املعسكرات 

الدامئة.33 ورأت املحاكم أنه حتى لو كان للتجمعات أثر تعطييل، ينبغي بذل الجهود لتسهيل التجمعات السلمية لفرتة معقولة من 

الزمن. من األمثلة عىل ذلك، رأت محكمة العدل األوروبية أن السامح مبظاهرة سدت طريق بريرن الرسيع بني أملانيا وإيطاليا ملدة 
تقرب من 30 ساعة مل يكن قيداً غري متناسب عىل حرية حركة البضائع.34

التجمعات عىل املمتلكات الخاصة

w  يف قضية تتعلق باعتصام حركة »احتلوا لندن« عىل أرض محيطة بكاتدرائية القديس بولس يف لندن )التي متلكها

أو  السيطرة  أو  الحتالل  حقاً  تعطيهم  حجة  لديهم  ليس  »املتهمني  أن  القايض  قرر  لندن(،  مدينة  مؤسسة/بلدية 

االستيالء عىل أرض طريق رسيع من مؤسسة/بلدية مدينة لندن بوصفها صاحبة السلطة عىل الطريق«. إضافة إىل 
ذلك، يعد فرض »نصب عدد كبري من الخيام عىل الطريق الرسيع... مخالفاً لألحكام القانونية«.35

29 القضية رقم )B877/10 ،19528(، بتاريخ 6 ترشين األول/أكتوبر 2011. ترجمة غري رسمية متوفرة عىل الرابط التايل:

.http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe؟Abfrage=Vfgh&Dokumentnummer=JFT_09888994_10B00877_00

30  »قضت املحكمة بأن القيود املفروضة عىل املسريات ›من أجل املساواة« ليست رضورية يف مجتمع دميقراطي«. بيان صحفي من املحكمة بتاريخ 25 متوز/يوليو 2013. 

.http://www.lvat.lt/en/news/the‑court‑ruled‑zeya.html :نص البيان متوفر عىل الرابط التايل

31  املحكمة الدستورية التشيكية. القضية رقم )As 51/2007‑67 8(. الحكم الصادر يف 5 ترشين الثاين/نوفمرب 2007. ألغت املحكمة الحظر عىل تجمع نظمه شخص له 

صالت مزعومة مبنظامت اليمني املتطرف.

32  املرجع السابق، نقال ًعن قرار املحكمة الدستورية األملانية، القضية رقم ))BVQ 23 / 00 )1(، بتاريخ يوم 18 آب/أغسطس 2000. نص الحكم متوفر عىل الرابط التايل: 

www.bverfg.de

33 انظر الحكم الصادر عن املحكمة الدستورية الهنغارية، القرار رقم )).V.29( ,75/2008(. نص الحكم متوفر عىل الرابط التايل: http://www.mkab.hu ؛ انظر أيضاً، الحكم 

الصادر عن املحكمة الدستورية اإلسبانية )بشأن مظاهرات يومية متكررة(. القضية رقم )STC 284/2005(، بتاريخ 7 ترشين الثاين/نوفمرب 2005.

34 انظر قرار محكمة العدل األوروبية، القضية رقم )C‑112/00, ECR I‑5659( لسنة 2003، قضية يوجني شميدبريغر والنقل الدويل مقابل جمهورية النمسا.

35  انظر قضية مدينة لندن مقابل ساميد وآخرين. القضية رقم ))EWHC 34 )QB(، بتاريخ 18 كانون الثاين/يناير 2012. الفقرات 121‑123. وانظر أيضاً قضية رئيس بلدية 

ومواطني ضاحية إزلنجتون يف لندن مقابل أوين كنزيل جونز وآرثال ميلويس، واشخاص مجهولين. قضية رقم ).)EWHC 1537 )QB( لسنة 2012.

http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vfgh&Dokumentnummer=JFT_09888994_10B00877_00
www.bverfg.de
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w  ويف شهر آذار/مارس 2003، أوقفت سلطات مطار فرانكفورت احتجاجاً سلمياً يف املطار سعى املحتجون من خالله إىل

االعرتاض عىل أحكام املطار املتعلقة باملظاهرات. لكن املحكمة الدستورية االتحادية أكدت عىل أن »حرية التجمع ال... 

توفر لهم الحق يف الوصول إىل أي مكان. وخاصة األماكن التي ليس للمواطنني حق عام يف الوصول إليها، أو أن الحق العام 
املتوفر للجمهور مقترص عىل أغراض محددة«.36

w  وللمقارنة، قررت محكمة مقاطعة أمسرتدام يف قضية رشكة شل هولندا37 مقابل السالم األخرض السامح باالحتجاجات

عىل ممتلكات خاصة )الساحات األمامية ملحطات البنزين(، حتى لو أدت هذه االحتجاجات إىل تعطيل النشاط التجاري 

البنزين(. وعللت املحكمة حكمها بقولها إن »رشكة مثل شل التي تقوم  للرشكة )من خالل منع الوصول إىل مضخات 

بنشاطات مثرية للجدل، أو ترغب بالقيام بنشاطات من هذا القبيل... ميكن ويجب أن تتوقع أفعاالً تسعى إىل محاولة 

إقناعها بتغيري وجهة نظرها«. وفرضت املحكمة حداً عىل مدة أفعال االحتجاج، ورشوطاً أخرى. وقررت أيضاً أن السالم 

األخرض ستكون عرضة لدفع غرامة مالية كبرية إذا أخلت أعامل االحتجاج يف املستقبل بهذه الرشوط.

التدخالت الوقائية مبا يف ذلك »التطويق« والرقابة الحدودية وقوانني الطوارئ

تزداد حدة القلق من أسس األدلة املستخدمة لفرض قيود عىل التجمعات عندما تقدم السلطات عىل اتخاذ خطوات وقائية، ففي هذه 

الحالة يتصاعد احتامل اإلقدام عىل إجراءات شاملة عىل أساس افرتايض. وقد كانت إجراءات وقائية اتخذتها الرشطة موضوعاً للتقايض يف 

العديد من الدول األوروبية.38 ويف ما ييل بعض األمثلة عىل ذلك:

w  ذلك يشمل  أن  املحتمل  )ومن  املحتجني  حول  طوقاً  الرشطة  فرض  بالتطويق  يقصد  واالحتواء:  »التطويق« 

أوستن مقابل المملكة المتحدة  غريهم(، ولكن دون اعتقال. وقد قررت املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان يف قضية 

)2012( ان قيام الرشطة بتطويق املتظاهرين )وعدد من املارة( ال يشكل حرماناً من الحرية حسب ما هو مذكور يف 

املادة 5 من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان.39 وقد تعرض حكم املحكمة هذا النتقادات شديدة. ولكن ال يسمح 

بإجراءات من هذا القبيل إال يف حاالت وقوع أعامل عنف، أو عىل أساس اعتقاد معقول بقرب وقوع أعامل عنف، وعندما 

تكون اإلجراءات األقل شدة غري فعالة. ويف قضية منغيشا مقابل المملكة المتحدة، قررت املحكمة العليا يف بربيطانيا أن 

»التطويق« غري مسموح به كوسيلة للحصول عىل هوية الذين يتم تطويقهم. ووردت تقارير عن مامرسات مامثلة يف 
فرنسا، عىل سبيل املثال.40

w  يتم يف بعض األحيان تشديد القيود يف املعابر الحدودية ملنع دخول املحتجني القادمني من دول أخرى للمشاركة

يف مظاهرة. عىل سبيل املثال، أعاد محافظ فرنيس العمل بإجراءات الدخول عرب الحدود بني فرنسا وإسبانيا ملدة أربع 

وعرشين ساعة يوم 11 آذار/مارس 2000 اعتامداً عىل املادة 2 )1( من االتفاقية املتعلقة بتنفيذ اتفاق شنغن لعام 1990. 

36 انظر القضية رقم )BVerfG, 1 BvR 699/06(، بتاريخ 22 شباط/فرباير 2011، الفقرة 39. النص متوفر عىل الرابط التايل:

http://www.bverfg.de/en/decisions/rs20110222_1bvr069906en.html

37  انظر القضية رقم )KG ZA 12‑1250/525686(. لالطالع عىل ملخص للحكم باالنجليزية، انظر خرباً عنوانه »محكمة هولندية ترفض حظر االحتجاج عىل رشكة شل« عىل موقع 

http://www.bbc.co.uk/news/world‑europe‑19853007 :يب يب يس اإلخباري، بتاريخ 5 ترشين األول/أكتوبر 2012، عىل الرابط التايل

38  انظر عىل سبيل املثال قضية شواب مقابل ألمانيا )8080/08(، وقضية ام جي مقابل ألمانيا )8577/08(. الحكم الصادر يف 1 كانون األول/ديسمرب 2011. رأت املحكمة األوروبية 

لحقوق اإلنسان أن اعتقال املتظاهرين قبل قمة الدول الثامين الكربى يف هيليجندام يف حزيران/يونيو 2007 انتهاك لحقهم يف حرية التجمع. انظر أيضاً إسرتاتيجية الرشطة ملنع 

االحتجاجات ضد »الزفاف الملكي« يف قضية هيكس، ام، بيرس، وميدلتون مقابل مفوض شرطة عموم لندن. القضية رقم ))EWHC 1947 )Admin( لسنة 2012. نص الحكم 

متوفر عىل الرابط التايل: http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Admin/2012/1947.rtf وهناك أمثلة عىل اللجوء إىل »اعتقالات وقائية« يف بلجيكا وهولندا. وانظر 

تقرير كيس هوديغ )مراقبة الدولة( حول االستخدام املتزايد لالعتقاالت »الوقائية«، ص 2. نص التقرير متوفر عىل الرابط التايل:

http://www.statewatch.org/analyses/no‑121‑preventative‑arrests.pdf

39 قضية أوستن وآخرين مقابل المملكة المتحدة. القضايا رقم )39692/09 ؛ 40713/09 ؛ 41008/09(. الحكم الصادر يف 15 آذار/مارس 2012.

40 القضية رقم ))EWHC 1695 )Admin( لسنة 2013، الفقرة 12.
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وكان ذلك قبل مظاهرة أعلن مسبقاً أنها ستقام يف بايون تأييداً لحقوق السجناء الباسك. وقد أوقفت الرشطة عند 

الحدود 34 حافلة وسيارة محملة بالركاب الراغبني يف املشاركة يف املظاهرة التي متت بسالم.41 ويتم عادة اتخاذاً 
إجراءات من هذا القبيل قبل وأثناء اجتامعات قمة دولية.42

w  القبيل يف سياق اجتامعات قمة اللجوء إىل قيود من هذا  الطوارئ. تم  القيود املفروضة مبوجب قوانني 

دولية. عىل سبيل املثال، أصدرت الحكومة يف جنوة )إيطاليا( القانون الخاص رقم 149 بتاريخ 8 حزيران/يونيو 2000 

يجيز للمحافظ استخدام القوة املسلحة لحامية النظام العام واألمن خالل قمة الدول الثامين الكربى.43 ووردت تقارير 

مقلقة عن االعتامد عىل تدابري استثنائية صارمة لتنظيم تجمعات مثرية للجدل يف دول أوروبية أخرى. عىل سبيل 

املثال، لرؤساء البلديات يف هولندا الحق يف إعالن حالة طوارئ محلية يف حاالت اضطراب النظام العام أو تعرضه 

للخطر. ويتم اللجوء إىل هذا مراراً عندما تقوم منظامت أقىص اليمني بتنظيم مظاهرة، فتقرر املنظامت املناهضة 
للفاشية تنظيم مظاهرة مضادة يف مدينة ما. وعندئذ يتم حظر كل املظاهرات يف جزء من املدينة.44

3. اإلجراءات  

كام ذكر أعاله، متكن إقامة بعض التجمعات دون الحاجة إىل توجيه إشعار مسبق بشأنها، وبعض آخر يستلزم إشعار السلطات به 
مسبقاً،45 أو الحصول منها عىل إذن واضح قبل إقامته.46

مسبق  إشعار  توجيه  إىل  محدد  عدد  عن  فيها  املشاركني  عدد  يقل  التي  الثابتة  التجمعات  من  يطلب  ال  األحيان،  من  كثري  يف 

بشأنها،47 التجمعات التي ال تؤثر عىل حركة السري قد تحتاج إىل مدة زمنية أقرص من املعتاد عند تقديم إشعار بشأنها. إعالمك يف كل 

يشء.48 وبالنسبة لفرتة اإلشعار، تتطلب املسريات والتجمعات املتحركة يف بعض األحيان فرتة أطول من املطلوبة يف حاالت التجمعات 

الثابتة.

وتعفي القوانني يف بعض الدول األوروبية فئات معينة من التجمعات من رشط اإلشعار املسبق )أو الرتخيص( كاملسابقات الرياضية 

أو الجنازات أو الفعاليات الرتاثية والثقافية والدينية. طول الفرتة الزمنية املطلوبة يف اإلشعار تختلف اختالفاً كبرياً من دول أوربية إىل 

أخرى. عىل سبيل املثال، الفرتة الزمنية املطلوبة يف فنلندا ست ساعات لالجتامعات العامة، وخمسة أيام للفعاليات العامة. ويف بلغاريا 

41  انظر موقع أخبار املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان. خرب عنوانه: »هل تحرتم فرنسا الحق يف حرية التجمع السلمي لجميع املواطنني يف باريس يف عام 2011«. نص الخرب 

https://echrnews.wordpress.com/tag/discrimination :متوفر عىل الرابط التايل

42 انظر قضية غوركن وآخرين مقابل فرنسا. القضية رقم )9266/04(. الحكم الصادر بتاريخ 6 حزيران/يونيو 2006‑ قضية غري مقبولة.

43  انظر عىل سبيل املثال تقرير يوثق إجراءات مامثلة قبل وأثناء مؤمتر قمة الدول الثامين الكربى يف أملانيا )2007( ويف إيطاليا )2009(؛ وخالل مؤمتر التغري املناخي الخامس 

عرش يف الدمنرك عام 2009؛ وخالل قمة حلف شامل األطليس يف الربتغال يف ترشين الثاين/نوفمرب 2010. التقرير متوفر عىل الرابط التايل:

http://www.statewatch.org/news/2013/feb/freedom‑of‑assembly‑briefing.pdf

44  انظر قضية بيغليازي وآخرين مقابل إيطاليا. القضية رقم )29631/06(، القرار الصادر بتاريخ 16 كانون األول/ديسمرب 2008 ‑ قضية غري مقبولة. قسمت الرشطة اإليطالية 

مدينة جنوة يف شهر متوز/يوليو 2001 إىل ثالث مناطق: حمراء، وصفراء وبيضاء. ومل يسمح بإقامة تجمعات يف املنطقة الحمراء أو الصفراء. ومل تعترب املحكمة إجراءات 

الرشطة تدخالً غري متناسب مع حق رافعي القضية يف حرية الحركة وفق املادة 2، الربوتوكول 4 من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان، ألن املحكمة اعتربت خوف 

السلطات من العنف قائم عىل أساس متني.

45 انظر تقرير كيس هوديغ )مراقبة الدولة( حول االستخدام املتزايد لالعتقاالت الوقائية، ص 2. متوفر عىل الرابط التايل:

http://www.statewatch.org/analyses/no‑121‑preventative‑arrests.pdf

46 يفرتض نظام اإلشعار املسبق أن التجمع ميكن أن يقام ما مل تفرض السلطات قيوداً عىل أسس محددة مرشوعة.

47 يفرتض نظام الرتخيص أن التجمع ال ميكن أن يقام ما مل يتم الحصول عىل إذن رصيح.

48  يف بولندا، عىل سبيل املثال، يجب تقديم إشعار مسبق بشأن جميع التجمعات لخمسة عرش شخصاً أو أكرث. )الفصل 7 من قانون التجمع لعام 1990(، ويف مالطا، يعرف 

الفصل 2 من قانون االجتامعات العامة لسنة 1931 »المظاهرة« بأنها »أي تجمع أو تجمهر ألكرث من 20 شخصاً«.



الشبكة األوروبية-املتوسطية لحقوق اإلنسان - حرية التجمع - اإلطار القانوين 10

وأملانيا 48 ساعة. ويف بولندا وهنغاريا والتفيا ثالثة أيام. ويف استونيا سبعة أيام.49

ألنها  املناسب  الوقت  يف  بشأنها  إشعار  تقديم  ميكن  ال  التي  تلك  أي  العفوية،  بالتجمعات  تتعلق  أحكام  القوانني  يف  توجد  أن  ويجب 

)التجمعات( تكون رد فعل عىل حدث مل يكن من املعقول توقعه )كثري من القوانني فيها أحكام من هذا القبيل(.50 وبعض القوانني أيضاً 

تفرض رشوطاً بخصوص تنظيم التجمع )كأن يكون هناك لجنة تنظيم من ثالثة أشخاص أو أكرث(، ولكن رشوطاً من هذا القبيل تعرضت 
النتقادات من مقرر التجمع السلمي.51

وتطلب قوانني أخرى أيضاً درجة من التنسيق املسبق مع السلطات يف ظروف معينة.52 عىل سبيل املثال، مع أن القوانني األيرلندية ال تشرتط 

تقديم إشعار أو الحصول عىل إذن مسبق إلقامة تجمع )كام ذكر سابقاً(، إال أن الرشطة يف الواقع تشجع منظمي التجمعات عىل االتصال 
معها مقدما.53

آلية االتصال بني الرشطة ومنظمي التجمع يجب أال تستخدم أبداً كوسيلة لحمل املنظمني عىل »املوافقة« عىل رشوط تقيد التجمع.54 ومن 

الجدير بالذكر أن هناك تحوالً يف بعض أجهزة الرشطة األوروبية55 نحو الدخول يف مناقشات مع املتظاهرين )ويف بعض الحاالت الدخول 

معهم يف مفاوضات حول فعاليات احتجاجية(. 

عندئذ  أساس طوعي،  السلطات عىل  مع  املناقشات  تكون  وعندما  السلمي،  التجمع  تسهيل  إىل  النوع  مبادرات من هذا  تسعى  عندما 

ميكن لها أن تساعد عىل تسهيل تنظيم االحتجاج السلمي. ولكن هذه املبادرات أيضاً لها جانب إشكايل إذا استخدمتها الرشطة كوسيلة 

لجمع معلومات استخبارية، أو إذا كانت املناقشات غري طوعية، أو إذا فرضت قيود عىل التجمع يف حال رفضهم الدخول يف مناقشات مع 

السلطات.

يتم مراراً تنظيم تجمعات يف وقت واحد، وعندئذ يتم تنظيمها عىل أساس مبدأ »من يأيت أوالً يخدم أوالً«،56 وهذا املبدأ يجب أال يستخدم 

إال إذا تعلق األمر مبكان واحد ال ميكنه استيعاب املشاركني يف أكرث من تجمع يف وقت واحد.

ويعترب الطلب من منظمي تجمع ثان تغيري زمان و/أو مكان التجمع )دون النظر أوالً يف استيعاب التجمعني( تدخالً غري متناسب. والحل 

املتسم باملرونة لحاالت تنظيم تجمعني أو أكرث يف وقت واحد يتم عن طريق التفاوض.57 ولالعرتاض عىل قرارات إدارية، أو من الرشطة 

بخصوص التجمعات، هناك إمكانية يف مختلف أنحاء أوروبا لطلب مراجعة قضائية للقرارات.

وليك تكون املراجعة القضائية وسيلة انتصاف فعالة )وفق املادة 13 من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان( يجب أن يكون اإلجراًء عاجالً 

49  انظر نيل جارمان ومايكل هاملتون، »حامية االحتجاج السلمي: مكتب املؤسسات الدميقراطية/منظمة األمن والتعاون وحرية التجمع السلمي«، 1 )2( مجلة مامرسة حقوق 

اإلنسان 208‑235، ص 218 )2009(.

50  عىل سبيل املثال، املادة 6 )2( )ب( واملادة 7 )2( )ب( من قانون املسريات العامة )أيرلندا الشاملية( لسنة 1998؛ لصياغة بديلة )ولكنها مقيدة أكرث(، انظر عىل سبيل املثال 

املادة 14 من قانون التجمع الفنلندي لسنة 1999. انظر كذلك قضية بوكتا مقابل هنغاريا. القضية رقم )04/25691 (، الحكم الصادر يف 17 متوز/يوليو .2007

51 مقرر التجمع السلمي، التقرير السنوي الثاين. الوثيقة رقم )A/HRC/23/39( الفقرات 51‑57. التقرير متوفر عىل الرابط التايل:

.http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A.HRC.23.39_EN.pdf

52 عىل سبيل املثال، املادة 10 )3( من القانون الليتواين بشأن االجتامعات واملواكب ومظاهرات املرضبني عن العمل )وتعديالته( لسنة .1997

53 انظر مجلس الحريات املدنية األيرلندي، »اعرف حقوقك: العدالة الجنائية وصالحيات الرشطة األيرلندية )جاردا(«، 2010، ص 25. النص متوفر عىل الرابط التايل:

.http://www.iccl.ie/know‑your‑rights‑‑‑criminal‑justice.html

54 انظر مكتب املؤسسات الدميقراطية/منظمة األمن والتعاون )لجنة البندقية(، املبادئ التوجيهية بشأن حرية التجمع السلمي )ط 2، 2010( الفقرة 103.

55 عىل سبيل املثال، ضباط االتصال يف رشطة إنجلرتا وويلز. انظر الفصل املتعلق باململكة املتحدة.

56 عىل سبيل املثال، املادة 10 )1( من قانون التجمع الفنلندي لسنة .1999

57  انظر أيضاً تقرير مكتب املؤسسات الدميقراطية/منظمة األمن والتعاون، وعنوانه »مراقبة رصد حرية التجمع السلمي يف دول مختارة من املنظمة« )أيار/مايو 2011 إىل حزيران/

.http://www.osce.org/odihr/97055 :يونيو 2012(، الفقرة 112، ص 45. التقرير متوفر )باإلنجليزية( عىل الرابط التايل
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بحيث ميكن إكامل مراجعة قرار فرض حظر أو قيود قبل موعد إقامة التجمع.58 ويجب أن تكون إمكانية االستئناف ضد القرارات 

متاحة بعد املفاوضات بني منظمي التجمعات والسلطات، بحيث ال تعترب أي قيود تفرض بحكم األمر الواقع »متفقاً عليها« من قبل 
جميع األطراف املعنية.59

4. الحماية  

مراقبة حرية التجمع السلمي

يقوم املدافعون عن حقوق اإلنسان واملنظامت غري الحكومية يف الكثري من الدول األوروبية مبهمة حيوية وهي مراقبة أداء الدولة 

واجبها تجاه حامية الحق يف حرية التجمع السلمي. وميكن أن يقوم بالدور نفسه مكاتب أمناء املظامل واملؤسسات التي تعنى بحقوق 

اإلنسان. وميكن ملنظامت حكومية دولية وإقليمية أن تلعب دوراً مهامً يف مراقبة االنتهاكات وتسليط الضوء عليها حيثام تحدث.

ومن املعلومات ذات الصلة بهذا التقرير وتجدر اإلشارة إليها طلب معلومات قدمته هيئة اسمها »آكسس انفو أوروبا« )الوصول إىل 

املعلومات يف أوروبا( إىل 41 دولة، سعياً إىل الحصول عىل تفاصيل حول املعدات املستخدمة يف حفظ النظام العام )مبا يف ذلك الطلقات 
املطاطية، والهراوات، ومدافع املياه(، والتقارير التي تقيّم حفظ أمن التجمعات، ومعلومات حول تدريب الرشطة.60

املراجعة الدستورية

يكرس القانون يف بعض البلدان رصاحة مبدأ أن عىل السلطات واجباً إيجابياً تجاه حامية وتسهيل الحق يف حرية التجمع السلمي.61 

ومع ذلك، وكام اتضح يف األقسام أعاله، تقوم املحاكم الدستورية يف الدول األوروبية يف حاالت متكررة جداً بتوضيح نطاق هذا الحق، 

لحقوق  األوروبية  للمحكمة  القانونية  بالوالية  أحكامها مسرتشدة  املحاكم  وتصدر  التدخالت يف مامرسته.  أفظع  لبعض  ووضع حد 

اإلنسان. وقد أكدت األحكام الصادرة عىل املستوى العايل من الحامية التي يجب جب أن تقدمها الدول للساعني إىل التمتع بهذه 

الحرية الدستورية.

وبناء عىل ذلك، ميكن للمراجعة الدستورية املستقلة )مع وجود حق للفرد يف طلبها( أن تكون مهمة للغاية يف التنفيذ الكامل للحق 

الدستوري يف حرية التجمع السلمي.

تنظيم استخدام القوة من قبل أفراد أجهزة تطبيق القانون

سنت بعض الدول األوروبية قوانني لتنظيم استخدام األسلحة النارية وغريها من اإلجراءات القرسية التي تتخذها الرشطة. ونادراً ما 

تحدد هذه القوانني بالتفصيل متطلبات استخدام أسلحة أو تكتيكات محددة. وال متيل أيضاً إىل وضع قيود مهمة عىل استخدامها 
باستثناء ذكر مبدأي الرضورة والتناسب.62

58  عىل سبيل املثال، قضية باكوفسكي مقابل بولندا. القضية رقم )1543‑1506(. الحكم الصادر يف 3 أيار/مايو 2007. انظر كذلك تقرير مقرر التجمع السلمي »مالحظات 

بشأن البيانات التي نقلت إىل الحكومات والردود الواردة«، الوثيقة رقم )A/HRC/23/29/Add.2(، ص 45.

59  انظر أيضاً تقرير مكتب املؤسسات الدميقراطية/منظمة األمن والتعاون، وعنوانه »مراقبة رصد حرية التجمع السلمي في دول مختارة من المنظمة« )أيار/مايو 2011 إىل 

.http://www.osce.org/odihr/97055 :حزيران/يونيو 2012(، الفقرة 90، ص 38. التقرير متوفر )باإلنجليزية( عىل الرابط التايل

.http://www.access‑info.org/en/human‑rights/378‑policing‑protests :60 انظر موقع )آكسس أنفو( حول حفظ أمن املظاهرات عىل الرابط التايل

61  عىل سبيل املثال، الفصل 4 من قانون التجمع الفنلندي لسنة 1999 ينص عىل ما ييل: »واجب الحامية والتعزيز: يجب عىل السلطات العامة تعزيز مامرسة حرية التجمع 

من خالل حامية الحق يف التجمع دون عائق وعن طريق توفري الرضوريات يف ترتيب االجتامعات العامة«. نص القانون متوفر عىل الرابط التايل:

.http://legislationline.org/topics/country/32/topic/15 

62  عىل سبيل املثال، املادة 23 من القانون الليتواين بشأن أنشطة الرشطة لعام 2000: اإلجراءات القرسية ميكن أن تستخدم فقط »بعد كل اإلجراءات املمكنة من اإلقناع أو 

.http://legislationline.org/topics/country/17/topic/15 :استخدام اإلجراءات األخرى دون تأثري«. نص القانون متوفر عىل الرابط التايل
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تستبدل  أن  ويجب  دستورية،  غري  الحكومة  عن  الصادرة  التعليامت  يف  القوة  استخدام  أحكام  أن  قررت  بولندا  يف  الدستورية  املحكمة 

بقانون.63 وتم يف شهر حزيران/يونيو 2013 تبني قانون جديد بشأن استخدام اإلجراءات القرسية املبارشة واألسلحة النارية،64 ولكنه يفرض 

القليل من القيود عىل استخدام القوة ويسمح باستخدام مجموعة كبرية من األسلحة يف سياق الحفاظ عىل النظام والسالمة العامني، مبا يف 

ذلك الغاز املسيل للدموع، وغازات كياموية تصيب األفراد بالعجز، ومدافع املياه، والهراوات.

ويف هنغاريا، أنشئت لجنة تحقيق خاصة بعد اشتباكات عنيفة بني الرشطة واملحتجني عام 2006. وقدمت اللجنة توصيات مامثلة.65

5. العقوبات  

العقوبات التي تفرض عىل االنتهاكات التي تحدث يف سياق التجمعات يجب أن تكون متناسبة. ولهذا املبدأ أهمية خاصة فيام يتعلق 

باإلجراءات الجنائية. وكام أكدت املحكمة الدستورية النمساوية )بعد محاكمة متظاهرين شاركوا يف مظاهرة عفوية يف فيينا(، فإن شدة 

العقوبات يف القانون الجنايئ ال تكمن يف درجة العقوبة وحسب، بل يف نتائجها السلبية الطويلة األمد، وما يرتتب عليها من آثار عىل مهن 
املدانني ومامرستها.66

وأدت قضية ارتداء أقنعة إثناء التجمعات العامة إىل سن قوانني تشمل مجموعة كبرية من العقوبات، وأصبح من الشائع نسبياً يف القوانني 

منع املشاركني يف تجمع من إخفاء هوياتهم،67 أو إعطاء أفراد أجهزة تطبيق القانون صالحية أمر املشاركني بإزالة األقنعة، ويشكل رفض 

ذلك مخالفة قانونية.68 هذه األحكام تخفق عادة يف أن تأخذ يف الحسبان إمكانية استخدام األقنعة ألغراض رمزية وتعبريية. ونتيجة لذلك، 

يجب تضييق هامش األحكام املتعلقة بارتداء أقنعة بحيث يطلب إزالتها يف حال وجود دليل واضح عىل أنه من املرجح أن يوشك الشخص 

املقّنع عىل املشاركة يف أعامل عنف.

بعد تبني تعديل قانون التجمعات وحركة املرور لسنة 2004 يف بولندا، أصبح ممنوعاً عىل املشاركني يف التجمعات ارتداء أقنعة. ولكن 

املحكمة الدستورية البولندية قررت أن »الحد من حرية التجمع املتجسد يف الحد من إمكانية املشاركة يف التجمعات دون كشف الهوية غري 

رضوري، بالنظر إىل أن قانون الرشطة لسنة 1990 يوفر لها إمكانيات كافية للتدخل يف سياق التجمع عندما يكون هناك خطر عىل سلميته، 
مبا يف ذلك إمكانية تحديد هوية األشخاص املشاركني فيه«.69

وتطرق الحكم نفسه الصادر عن املحكمة الدستورية إىل مسألة ذات صلة وهي »العقوبات«، التي أثارت القلق عىل حقوق اإلنسان يف بضع 

دول أوروبية، واملقصود بذلك مسؤولية منظمي التجمع عن األعامل التي يقوم بها املشاركون فيه.

63 انظر املحكمة الدستورية البولندية، القضية رقم )A/2010(/20/3، الحكم الصادر يف 10 آذار/مارس 2010، املرجع رقم )U 07/05(. الحكم متوفر عىل الرابط التايل:

.http://www.trybunal.gov.pl/eng/summaries/documents/U_05_07_EN.pdf

64 انظر موقع شبكة الهجرة األوروبية عىل الرابط التايل:

.http://emn.gov.pl/portal/ese/719/10671/New_rules_of_using_coercive_measures_and_firearms_against_foreigners.html

65  تقرير لجنة الخرباء حول املظاهرات وأعامل الشغب يف الشوارع وإجراءات الرشطة. سبتمرب/أكتوبر 2006. ملخص االستنتاجات والتوصيات. بودابست: 2 شباط/فرباير 2007. 

.http://www.gonczolbizottsag.gov.hu/jelentes/gonczolbizottsag_jelentes_eng.pdf :متوفر عىل الرابط التايل

66 املحكمة الدستورية النمساوية، القضية رقم )B877/10 ,19528(، بتاريخ 6 ترشين األول/أكتوبر 2011. ترجمة غري رسمية للحكم متوفر عىل الرابط التايل:

http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vfgh&Dokumentnummer=JFT_09888994_10B00877_00

67 عىل سبيل املثال، املادة 6 )3( من القانون البلغاري بشأن التجمعات واالجتامعات والتظاهرات، أو القسم 9 من القانون النمساوي بشأن التجمع، 1953.

.http://www.legifrance.gouv.fr :من قانون العقوبات الفرنيس. متوفر عىل الرابط التايل )R. 645‑14( 68 املادة

69 املحكمة الدستورية البولندية، القضية رقم )KP 4/1(، الحكم الصادر يف 10 ترشين الثاين/نوفمرب 2004. امللخص )باإلنجليزية( متوفر عىل الرابط التايل:

.http://www.trybunal.gov.pl/eng/summaries/documents/Kp_1_04_GB.pdf

http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vfgh&Dokumentnummer=JFT_09888994_10B00877_00
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أحد األحكام يف القانون البولندي كان يحمل املنظمني املسؤولية إذا أخفقوا يف منع املشاركني من التسبب بإرضار يف سياق تجمع »بعد 

انفضاضه مباشرة«. وقررت املحكمة أن هذه املسؤولية الصارمة لن تؤدي إال إىل تثبيط العزمية عىل تنظيم تجمعات من خالل فرض 

واجبات يستحيل تنفيذها. وبناء عىل ذلك، اعتربت املحكمة هذا الحكم انتهاكها لحرية التجمع السلمي التي تحظي بالحامية يف املادة 

57 من الدستور البولندي.




