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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

لبنان كام تعرّفه مقدمة الدستور جمهورية دميوقراطية برملانية، تقوم عىل احرتام الحريات العامة ويف طليعتها حرية الرأي واملعتقد، 

وعىل العدالة االجتامعية واملساواة يف الحقوق والواجبات بني جميع املواطنني دون متايز أو تفضيل.1 وتشري املقدمة أيضاً إىل أن لبنان 

عضو مؤسس وعامل يف جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها، كام هو عضو مؤسس وعامل يف منظمة األمم املتحدة وملتزم مواثيقها 

لألعراف  بناء عىل ذلك،  استثناء.  الحقوق واملجاالت دون  املبادئ يف جميع  الدولة هذه  اإلنسان، وتجسد  العاملي لحقوق  واإلعالن 
واملعايري الدولية صفة دستورية،2 ولها مكانة أعىل من القوانني اللبنانية.3

شارك لبنان يف صياغة اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان يف عام 1948 وانضم إىل عدد من املعاهدات واالتفاقيات الدولية، وصادق عىل 

مجموعة من بينها اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة )سيداو( يف عام 1997، مع التحفظ عىل املواد 9، و16 و4.29 

ونظراً إىل عدم الدمج الكايف للضامنات اإلجرائية يف القوانني واملامرسات، ال تزال هناك ثغرات يف الوفاء بالتزامات لبنان مبوجب القانون 

الدويل لحقوق اإلنسان.

الحق يف حرية التجمع حق أسايس يف الدميوقراطيات ومتطلب مسبق ملامرسة حقوق اإلنسان األخرى. 

الداخيل  للرصاع  خصبة  ساحة  يكون  ما  »غالباً  الطوائف  متعدد  ومجتمع  تعددية  بيئة  مع  دميوقراطية،  جمهورية  بصفته  ولبنان، 

والرصاعات   ،)1991-1975( األهلية  الحرب  مثل  امللونة«،5  الفسيفساء  هذه  عىل  للحفاظ  باهظاً  مثناً  ودفع  الخارجية،  والتدخالت 

الطائفية، واألزمة السياسية. 

يف هذه السياقات غري املستقرة، لحرية التجمع أهمية كبرية يف الدعوة إىل تغيريات حقيقية وتحويلها إىل واقع. حامية هذا الحق تلعب 

دوراً رئيسياً يف تسهيل استمرار الحوار بني مختلف أصحاب املصلحة6 وخلق مجتمع منفتح ومتسامح، يعيش فيه معا فئات مختلفة.

1. اإلطار القانوني العام  

الصكوك العاملية واإلقليمية

إىل ذلك،  الدستور. وباإلضافة  اإلنسان منصوص عليه رصاحة يف مقدمة  العاملي لحقوق  املتحدة واإلعالن  األمم  لبنان مبيثاق  التزام 

ارتأى املجلس الدستوري أن العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية 

والثقافية يكمالن هذا اإلعالن.

وانضم لبنان إىل االتفاقيات الدولية التالية ذات الصلة:

wwالعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية؛

wwالعهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية.؛

wwاالتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي؛

ww.)االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة )سيداو

w1البند »ج« من األحكام األساسية يف الدستور اللبناين.

w2قرر املجلس الدستوري اعتبار املقدمة التي أضيفت إىل الدستور اللبناين مبوجب القانون الدستوري الصادر يف 21 أيلول/سبتمرب جزءا ال يتجزأ من الدستور.

w3املادة 2 من قانون اإلجراءات املدنية يف لبنان.

w4االسرتاتيجية الوطنية للمرأة يف لبنان 2011-2021، واللجنة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانية.

w5آردا ارسينيان اكمكجي، الطائفية وإصالح النظام االنتخايب يف لبنان، متوز/يوليو 2012، معهد أسنب.

w6الحكومة والربملان واألحزاب السياسية واملجتمع املدين، إىل آخره.
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القوانني املحلية

الحق يف حرية التجمع حق دستوري يف لبنان، مكفول يف املادة 13، التي تنص عىل أن: »حرية إبداء الرأي قوالً وكتابة، وحرية الطباعة 

وحرية االجتامع، وحرية تأليف الجمعيات كلها مكفولة ضمن دائرة القانون«.

هذا النص الدستوري متوافق مع املعايري الدولية يف إعالء أهمية حرية التجمع السلمي التي متثل الجانب الحقيقي للدميقراطية.

وال يزال الحق يف حرية التجمع يف لبنان محكوماً بالقانون العثامين الصادر يف 1911 )20 جامدى األوىل 1327هـ(، املعروف باسم قانون 

االجتامعات العامة، وتم تعديله بقانون صدر يف 4 حزيران/يونيو 1931، واملرسوم رقم 41 الصادر بتاريخ 28 أيلول/سبتمرب 1932.

2. اإلجراءات  

اإلخطار مقدماً

ال تخضع التجمعات العامة لرشط الحصول عىل ترخيص مسبق من السلطات اللبنانية. املادة 1 من القانون العثامين تنص عىل أنه ال حاجة 

لترصيح/إذن، واالجتامعات العامة مباحة رشيطة أن يكون املشاركون عزالً من السالح.

ولكن مامرسة هذا الحق مرشوط بإجراء إشعار مسبق، ضمن بعض اإلجراءات التي يذكرها القانون. اإلجراء األول تنص عليه املادة 2: 

»ينظم قبل االجتامع ورقة بيان يذكر فيها محل االجتامع ويومه وساعته«.

وتشرتط املادة 2 أن يوقع عىل ورقة البيان شخصان عىل األقل »يشرتط أن يكون لهام مقام يف املكان الذي يعقد فيه، وأن يكونا مالكني 

حقوقهام السياسية واملدنية، وأن يرصحا فيها مبا لهام من االسم والكنية والصفة واملقام«.

وحسب املادة 5، »يجب أن يرصح يف ورقة البيان بالسبب والغرض املقصود من عقد االجتامع«.7

يجب تقديم ورقة البيان إىل ناظر الضابطة )وزارة الداخلية( إذا كان االجتامع العام سيقام يف بريوت، ويقدم إىل السلطات اإلدارية )الوايل 

أو القائم مقام، إىل آخره( إذا كانت االجتامعات ستعقد خارج بريوت.

بعد تقديم ورقة البيان »يعطى بها حاالً علم وخرب«. وإذا مل يحصل املنظمون عىل »علم وخرب« من السلطات، يجب أن يعدوا محرضاً 

يرشحون فيه األمر. ويجب أن يوقع عىل املحرض »اثنان من الحارضين حائزان عىل الصفات املبينة يف املادة الثانية«.

إذا حصل املنظمون من السلطات عىل »علم وخرب« بعد تقديم ورقة البيان، يجب أن يذكر يف العلم والخرب تاريخ وساعة استالم ورقة البيان.

وإذا مل يحصل املنظمون عىل »علم وخرب« من السلطات، فإن املحرض الذي يجب عليهم إعداده قبل عقد االجتامع يجب أن يشمل أيضاً 

تاريخ ووقت تسليم وثيقة البيان.8 اتباع اإلجراءات هذه يجيز عقد االجتامع.

w7املادة 5 من القانون العثامين.

w8املادة 3 من القانون العثامين.
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وكان املرسوم رقم 4082 قد صدر بتاريخ 14 ترشين األول/أكتوبر 2000 لتنظيم وزارة الداخلية والبلديات. ووفق هذا املرسوم، تتوىل 

دائرة الشؤون السياسية واألحزاب والجمعيات إبداء الرأي يف طلبات العلم والخرب باالجتامعات والتظاهرات.

وتشرتط املادة 4 من قانون االجتامعات العمومية )القانون العثامين( تقديم ورقة البيان قبل 48 ساعة من موعد التجمع.

التجمعات العفوية والعاجلة

هناك فرق بني التجمعات العامة والتجمعات العفوية أو العاجلة، رغم وجود صلة بني املشاركني يف النوعني. ال يذكر القانون العثامين 

املعمول به يف لبنان أي أحكام استثنائية بخصوص التجمعات العفوية،9 ولكن السلطات اللبنانية من الناحية العملية تحمي وتسهل 

التجمعات العفوية طاملا بقيت سلمية.

3. القيود  

وفقاً للامدة 21 من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية: »ال يجوز وضع قيود عىل مامرسة الحق يف حرية التجمع السلمي 

وتكوين الجمعيات غري تلك التي ينص عليها القانون والتي تعترب رضورية يف مجتمع دميقراطي لحامية األمن القومي والنظام العام، 
وحامية الصحة العامة، واآلداب العامة أو حقوق اآلخرين وحرياتهم«.10

ومع أن املبدأ العام يف لبنان يسمح بحرية التجمع، لكنه ليس حقاً مطلقاً، فالترشيعات اللبنانية وضعت حدوداً وقيوداً لتحقيق التوازن 

بني هذا الحق والحقوق والحاجات األخرى.

وكام تنص املادة 3 من القانون العثامين: »يجوز للحكومة أن متنع مبقتىض قرار يتخذ يف مجلس الوزراء أي اجتامع عام، عندما ترى أن 

هذا االجتامع من شأنه أن يخل باألمن العام أو بالنظام العام أو باآلداب العامة أو يحول دون سري املصالح العامة عىل املنوال العادي 
املنتظم«.11

وكل تجمع يقام رغم األمر مبنعه »يحل ويستهدف منظموه وأصحاب املحال التي عقد فيها لعقوبة الحبس من ستة أشهر إىل ثالث 
سنوات ولدفع غرامة )...( أو إلحدى هاتني العقوبتني«.12

»يعاقب  كهذا  اجتامعاً  يعقد  ومن  ممنوعاً.13  بدون محرض«  أو  علم وخرب  بدون  يحصل  الذي  »االجتامع  اللبنانية  الحكومة  تعترب 
بالحبس من أسبوع إىل شهر أو بجزاء نقدي«.14

w9 مقرر التجمع السلمي ذكر أنه يجب إعفاء التجمعات العفوية من القيود املفروضة عىل غريها من التجمعات. )تقرير ماينا كياي، مقرر التجمع السلمي، مجلس حقوق 

اإلنسان، 21 أيار/مايو A/HRC/20/27( ،2012(، الفقرة 29.

w10 القرار رقم 16/21 الذي اعتمده مجلس حقوق اإلنسان يف 11 ترشين األول/أكتوبر 2012 حول الحق يف حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات. مجلس حقوق اإلنسان، 

الجمعية العامة، األمم املتحدة.

w11أضيفت الفقرة إىل املادة 3 مبوجب تعديل. القانون الصادر يف 4 حزيران/يونيو 1931.

w12أضيفت الفقرة إىل املادة 3 مبوجب تعديل. املرسوم االشرتاعي رقم 41 الصادر بتاريخ 28 أيلول/سبتمرب 1932.

w13املادة 3 من القانون العثامين.

w14املادة 3 من القانون العثامين.
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األمكنة  العمومي يف  االجتامع  6: »مينع  املادة  التجمع وزمانه. وفق  تتعلق مبكان  عامة  قيوداً  العثامين  القانون  املادتان 6 و7 من  تضع 
املفتوحة الواقعة داخل مسافة ثالثة كيلومرتات« من القرص الرئايس أو مجلس النواب يف حال انعقاده.15

ووفق املادة 7: »ال ميكن االجتامع يف الطرق العمومية املعدة للعبور واملرور، أما االجتامع يف األماكن املفتوحة فيدوم من طلوع الشمس 
حتى غروبها«.16

الهيئات الدولية التي تراقب االلتزام بحرية التجمع وضعت قيوداً محددة عىل مامرسة هذه الحرية، عىل ضوء املادة 21 من العهد الدويل 

الدولية، وخاصة حظر  للمعايري  ترقى  ال  العثامين  القانون  يفرضها  التي  القيود  فإن  ذلك،  بناء عىل  والسياسية.  املدنية  بالحقوق  الخاص 

املؤقت لحركة  التعطيل  السلطات مع  الدولية تسامح  املعايري  للعبور واملرور«، فاملطلوب حسب  املعدة  العمومية  الطرق  االجتامع »يف 
املرور نتيجة تجمع.17

سبل االنتصاف القانونية

ميكن تقديم شكوى ضد قرار إداري إىل محكمة إدارية. وميكن استئناف قرارها إىل مجلس شورى الدولة )مجلس الشورى(.18 وقد أثبت 

إجراء االستئناف أنه ُمرٍض وفعال.

4. الحماية  

واجب الدولة يف حامية التجمع السلمي

عىل السلطات اللبنانية واجب سلبي، أي احرتام حق حرية التجمع، وعدم التدخل يف التمتع يف مامرسة هذا الحق بدون مربر. وعليها أيضاً 

واجب إيجايب، أي ضامن وضع إجراءات مالمئة ليمكن التمتع مبامرسة هذا الحق، إضافة إىل وضع آليات لحامية التجمعات وتسهيلها.

واجب حامية الحريات العامة من قبل منتسبي أجهزة تطبيق األمن19 

القانون رقم 17 الصادر يف 9 حزيران/يونيو 1990، الذي أعاد تنظيم قوى األمن الداخيل، ومدونة السلوك الخاصة باألمن الداخيل )تحديداً 

املادة 7، املتعلقة باستخدام القوة واألسلحة النارية(، الهادفان إىل تقديم إرشادات ملنتسبي أجهزة تطبيق القانون، ميكن تعديلهام لتطبيقهام 

إطار  يف  الحريات  واحرتام  اإلنسان،20  واحرتام حقوق  األرواح،  عىل  الحفاظ  أساس  عىل  السلمية،  التجمعات  أمن  دورهم يف حفظ  عىل 

القانون،21 وعدم مامرسة أي متييز عىل أساس العنرص، أو العرق، أو الطائفة، أو الدين، أو األصل، أو الجنس، أو السن، أو املكانة االجتامعية 
أو أي أساس آخر.22

الدخالء ومثريي  بنشاط، وحاميتها، وخاصة من  السلمية  التجمعات  لحامية  إيجايب  لبنان واجب  األمن يف  تطبيق  أجهزة  منتسبي  وعىل 

الشغب الذي يهدفون إىل تعكري صفو التجمع أو تفريقه، مثل املتسللني واملشاركني يف تجمعات مضادة، أو محرضني. وهؤالء األفراد أو 

w15املادة 6 من القانون العثامين.

w16املادة 7 من القانون العثامين

w17انظر الحكم الصادر عن املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، قضية أويا أتامان مقابل تركيا، 5 كانون األول/ديسمرب 2006، الفقرات 42-41.

http://www.loc.gov/law/help/lebanon.php :معلومات باإلنجليزية عن النظام القانوين اللبناين يف موقع مكتبة الكونغرس األمرييك عىل الرابط التايل يف اإلنرتنتw18

w19وفقاً لتكليف مجلس الوزراء بتاريخ 15 كانون الثاين/يناير 1991، بدأ الجيش اللبناين بتنفيذ مهام حفظ األمن يف جميع املناطق اللبنانية وال يزال مستمرا يف ذلك.

w20 احرتام حقوق اإلنسان عىل أساس االلتزام بـ: الدستور اللبناين )املادة 8(. اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان )املادة 9(. قانون العقوبات اللبناين )املادة 329 و367(. مدونة األمم 

املتحدة لقواعد سلوك منتسبي أجهزة تطبيق القانون الصادر بتاريخ 17 كانون األول/ديسمرب 1979 )املادة 2(.

w21املادة 1 من القانون رقم 17 الصادر بتاريخ 9 حزيران/يونيو 1990)تنظيم قوى األمن الداخيل(.

w22مدونة قواعد سلوك عنارص قوى األمن الداخيل، وزارة الداخلية والبلديات، الجمهورية اللبنانية.
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الجامعات قد يكون بينهم »تابعون ألجهزة الدولة أو يعملون بالنيابة عنها«، حسب ما ينبه مقرر التجمع السلمي.23

وينبغي أال تحول الحامية من التدخالت دون متتع أي فرد بحق التجمع »سواء من خالل التهديدات، أو العنف، أو أي وسيلة أخرى 

من اإلكراه املادي واملعنوي، أو من خالل الحرمان من الحرية يف غري الحاالت املنصوص عليها يف القانون«.24 

وتقيض مدونة السلوك بعدم إساءة استخدام السلطة،25 واستخدام السلطة املوكلة إليهم فقط »لحفظ النظام وتطبيق القانون«.26 

ويجب أن يكون استخدام القوة متناسباً مع الخطر،27 وال تستخدم القوة أو السالح إال يف حالة »الرضورة، وبشكل يتناسب مع الخطر، 

وبعد استنفاد كافة الوسائل غري العنفية املتاحة وضمن الحدود الالزمة ألداء الواجب«.28 

5. العقوبات  

مسؤولية املنظمني للتجمع

النظام  القانون العثامين، يدار االجتامع بواسطة لجنة مؤلفة من ثالثة أشخاص عىل األقل تعنى باملحافظة عىل  للامدة 8 من  وفقاً 

ومنع األحوال املخالفة للقانون وعدم الخروج عن املوضوع املعني يف ورقة البيان ومنع الخطب املخلة بنظام الدولة واآلداب العمومية 

والتلفظ بأقوال كالتشويق الرتكاب الجرائم.

وإذا مل يعني الذين وقعوا عىل ورقة البيان أعضاء يف اللجنة فينتخبهم الحارضون لالجتامع. وكل حركة مخالفة ألحكام املادة السابعة 
وهذه املادة الثامنة، فاملسؤول عنها لجنة اإلدارة. وقبل تشكيل اللجنة، يسأل عن املخالفات املوقعون عىل ورقة البيان.29

تجدر اإلشارة إىل أنه يف ظل هذه األحكام، يتحمل منظمو التجمع مسؤولية واسعة النطاق عن األعامل الجنائية التي ترتكب أثناء 

التجمع، علام بأن الدولة وفق املعايري الدولية هي املسؤولية عن حامية التجمعات السلمية، وأن املروجني أو املنظمني للتجمع ال 
ينبغي أن يحاسبوا عىل أفعال اآلخرين، أو إهاملهم، عندما ال تكون لهم عالقة بذلك.30

وفقاً للامدة 10 من القانون العثامين فإن من يخالف أحكام هذا القانون »يعاقب بالجزاء النقدي )...( أو بالحبس من أربع وعرشين 

ساعة إىل أسبوع«. يضاف إىل ذلك إمكانية مقاضاة الذين يرتكبون جرائم أثناء التجمع وفقاً للمواد 345-349 من قانون العقوبات 

اللبناين.

تظاهرات وتجمعات الشغب

يجرّم قانون العقوبات اللبناين يف مواد بابه السادس »تظاهرات وتجمعات الشغب«.31

.)A/HRC/20/27( 2012 تقرير ماينا كياي، مقرر التجمع السلمي، مجلس حقوق اإلنسان، 21 أيار/مايوw23

w24مدونة قواعد سلوك عنارص قوى األمن الداخيل )املالحظات التوضيحية(، وزارة الداخلية والبلديات، الجمهورية اللبنانية.

w25مدونة قواعد سلوك عنارص قوى األمن الداخيل، وزارة الداخلية والبلديات، الجمهورية اللبنانية.

w26املادة 45 من القانون رقم 17 الصادر بتاريخ 9 حزيران/يونيو 1990)تنظيم قوى األمن الداخيل(.

w27املادة 225 من القانون رقم 17 الصادر بتاريخ 9 حزيران/يونيو 1990)تنظيم قوى األمن الداخيل(.

w28مدونة قواعد سلوك عنارص قوى األمن الداخيل، وزارة الداخلية والبلديات، الجمهورية اللبنانية.

w29املادة 8 من القانون العثامين.

w30تقرير ماينا كياي، مقرر التجمع السلمي، مجلس حقوق اإلنسان، 21 أيار/مايو A/HRC/20/27( 2012(، الفقرتان 31 و33.

w31املادة 345 املعدلة مبوجب القانون رقم 239 بتاريخ 27 أيار/مايو 1993.
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وتنص املادة 345 عىل أنه »من كان يف اجتامع ليس له طابع االجتامع الخاص سواء من قبل غايته أو غرضه أو عدد املدعوين إليه أو 

الذين يتألف منهم أو من مكان انعقاده أو كان يف مكان عام أو مبحل مباح للجمهور أو معرض ألنظاره فجهر بصياح أو أناشيد الشغب أو 

أبرز شارة من الشارات يف حاالت يضطرب معها األمن العام أو أقدم عىل أية تظاهرة شغب أخرى يعاقب عليها بالحبس من شهر إىل سنة 

وبالغرامة من عرشين ألف لرية إىل مئتي ألف لرية«.

أما تعريف تجمعات الشغب يف املادة 346 فهو »كل حشد أو موكب عىل الطرق العامة أو يف مكان مباح للجمهور يعد تجمعاً للشغب 

ويعاقب عليه بالحبس من شهر إىل سنة: إذا تألف من ثالثة أشخاص أو أكرث بقصد اقرتاف جناية أو جنحة وكان أحدهم عىل األقل مسلحاً. 

إذا تألف من سبعة أشخاص عىل األقل بقصد االحتجاج عىل قرار أو تدبري اتخذتهام السلطات العامة بقصد الضغط عليها. إذا أرىب عدد 

األشخاص عىل العرشين وظهروا مبظهر من شأنه أن يعكر الطأمنينة العامة«.

بأن أي أحكام تؤدي إىل تجريم التجمعات الهادفة إىل انتقاد القرارات الحكومية ينتهك الجوهر  هذه األحكام غامضة وفضفاضة، علامً 

الدميوقراطي لحق التجمع السلمي املنصوص عليه يف العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية واإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان.32 

وإذا حصل تجمع وفق املواصفات املذكورة سابقاً، يوجه إىل املشاركني فيه إنذار بالتفرق من »أحد ممثيل السلطة اإلدارية أو ضابط من 

الضابطة العدلية«.

ويعفى من العقوبات املذكور سابقاً »الذين ينرصفون قبل إنذار السلطة أو ميتثلون يف الحال إلنذارها دون أن يستعملوا أسلحتهم أو يرتكبوا 
أي جنحة أخرى«.33

أما »إذا مل يتفرق املتجمعون بغري القوة كانت العقوبة الحبس من شهرين إىل سنتني. ومن استعمل السالح عوقب بالحبس من سنة إىل 
ثالث سنوات فضالً عن أي عقوبة أشد قد يستحقها«.34

املحاكامت العسكرية للمدنيني

وفقاً لقانون القضاء العسكري اللبناين لعام 1968، فإن القضـاء العـسكري قـضاء خاص له قـواعده ونظمـه املنصـوص عليها يف القانون 

الذي يُعـنى أوال بتحديد وتنـظيم املحاكـم العسكرية، مبا يف ذلك الصالحيات واألصول املتـبعة أمامـها، ويعنى ثانياً بتحـديد العقوبات 

والجرائم العـسكرية.

تتألف املحكمة العسكرية )يف الدعاوى الجنائية( من ضابط برتبة مقدم فام فوق رئيساً ومن أربعة أعضاء أحدهم قاض من مالك القضاء 

العديل وثالثة ضباط من رتبة دون رتبة الرئيس، يعينهم جميعا وزير الدفاع.

وللمحكمة العسكرية السلطة القانونية للنظر يف النزاعات بني املدنيني والعسكريني.35 وقبل عام 2005، كان من املامرسات الشائعة محاكمة 

w32 انظر املبادئ التوجيهية ملكتب املؤسسات الدميوقراطية/منظمة األمن والتعاون، بشأن حرية التجمع السلمي، 2010، وارسو، ط 2، القسم )ب( املالحظات التفسريية، الفقرة 

94: )انتقاد الحكومة أو مسؤويل الدولة يجب أال يكون أبداً أساساً كافياً لفرض قيود عىل حرية التجمع(.

w33املادة 347 من قانون العقوبات اللبناين.

w34املادة 348 من قانون العقوبات اللبناين.

w35 لبنان: منظامت حقوقية تحّث السلطات عىل وقف تحويل املدنيني أمام املحاكم العسكرية. بيان صادر عن جمعيّة ألف. املركز اللبناين لحقوق اإلنسان. مؤّسسة الكرامة بتاريخ 

17 آب/أغسطس 2012.
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املحتجني يف محاكم عسكرية، األمر الذي أثار قلق منظامت حقوق اإلنسان الدولية، فمن حيث املبدأ ال ينبغي للمحاكم العسكرية 

أن تحاكم مدنيني.36 

وكانت لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة قد أعربت يف مراجعتها لتقرير لبنان لعام 1997 عن »القلق من النطاق الواسع 

لسلطة املحاكم العسكرية يف لبنان، وخاصة تجاوز السلطة حدود الشؤون االنضباطية، وتطبيقها عىل املدنيني. كام أن اللجنة قلقة من 

اإلجراءات التي تتبعها املحاكم العسكرية، وغياب اإلرشاف عىل إجراءات املحاكم واألحكام التي تصدر عن املحاكم العادية«.37 ومع 

أن القانون اللبناين أصبح يوفر حامية أفضل لحقوق املحتجني، ال تزال إمكانية محاكمة مدين أمام محكمة عسكرية قامئة، وال يزال 

هذا األمر مصدر قلق.

6. المساواة بين الجنسين وحرية التجمع  

القانون وهم  لدى  اللبنانيني سواء  »كل  أن:  املادة 7 عىل  القانون. وتنص  أمام  واملرأة  الرجل  بني  باملساواة  اللبناين  الدستور  يعرتف 

يتمتعون بالسواء بالحقوق املدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دومنا فرق بينهم«. ولكن الواقع يظهر أن التمييز 
عىل أساس الجنس مستمر يف بعض القوانني، ومل يتم االعرتاض بعد عىل هذه القوانني عىل أساس أنها غري دستورية.38

حسب الدستور، فإن »حرية إبداء الرأي قوالً وكتابة، وحرية الطباعة، وحرية االجتامع وحرية تأليف الجمعيات، كلها مكفولة ضمن 

دائرة القانون«. وبناء عىل ذلك، يجب معاملة جميع األفراد والجامعات عىل قدم املساواة عند تنظيم حق التجمع السلمي.

تتمتع النساء بحق التجمع السلمي عىل قدم املساواة، وبوسعهن الدفاع بحرية عن أي قضية. وتستخدم الجمعيات النسائية يف لبنان 

أنواعاً مختلفة من اإلجراءات لتسليط الضوء عىل مطالب النساء وحقوقهن، كاالعتصامات واملظاهرات. والهدف من هذه األحداث 

التعريف بقضية من أجل حشد الرأي العام تأييداً لها.

w36مجموعة العمل التابعة لألمم املتحدة التي تعنى باالحتجاز التعسفي )الرأي رقم 2008/27(.

w37 لبنان: منظامت حقوقية تحّث السلطات عىل وقف تحويل املدنيني أمام املحاكم العسكرية. بيان صادر عن جمعيّة ألف. املركز اللبناين لحقوق اإلنسان. مؤّسسة الكرامة 

بتاريخ 17 آب/أغسطس 2012.

w38 حقوق املرأة يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا 2010، دار الحرية، لبنان، 3 آذار/مارس 2010، تقرير متوفر عىل اإلنرتنت وشوهد عىل الرابط التايل يف 22 شباط/فرباير 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b99012177.html :2013



1w. ،يجب عىل السلطات إصالح قانون االجتامعات العامة من أجل رفع القيود املفروضة عىل أساس املحتوى

ورفع الحظر الشامل عىل الزمان واملكان واملسؤولية اإلضافية التي تتحملها لجنة تنظيم؛

2w. تعزيز قدرات منتسبي أجهزة تطبيق األمن يف مجال حقوق اإلنسان عامة، وفيام يتعلق بحامية حرية

التجمع خاصة؛

3w. اإلطار »تعزيز  طريق  عن   ،2010 لعام  الشامل  الدوري  االستعراض  أثناء  قبلت  التي  التوصية  تنفيذ 

املؤسيس يف مجال حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك، من خالل إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان وفقاً 
ملبادئ باريس«.39

4w. تنفيذ التوصيات املقبولة أثناء االستعراض الدوري الشامل لعام 2010 من خالل وضع عمليات ومؤسسات

أجل  من  الجهود  ومواصلة  واهتامماتهن،40  ملصالحهن  العادل  التمثيل  النساء، وضامن  لحامية حقوق 
تقدمهن ومشاركتهن يف الحياة العامة،41 وكذلك محاربة العنف ضد املرأة.42

الثاين/يناير  املتحدة، 12 كانون  العامة، األمم  الجمعية  لبنان، مجلس حقوق اإلنسان،  الشامل،  الدوري  باالستعراض  التي تعنى  العمل  w39 تقرير مجموعة 

2011، الفقرات A/HRC/16/18( 9-80(. التوصيات أيضاً وضعت يف خطة العمل الوطنية لحقوق اإلنسان يف لبنان 2013-2019، مجلس النواب اللبناين، 

الجمهورية اللبنانية.

w40 تقرير مجموعة العمل التي تعنى باالستعراض الدوري الشامل، لبنان، مجلس حقوق اإلنسان، الجمعية العامة، األمم املتحدة، 12 كانون الثاين/يناير 2011، 

.)A/HRC/16/18( ،16-81 الفقرات

w41خطة العمل الوطنية لحقوق اإلنسان يف لبنان 2013-2019، مجلس النواب اللبناين، الجمهورية اللبنانية.

w42 تقرير مجموعة العمل التي تعنى باالستعراض الدوري الشامل، لبنان، مجلس حقوق اإلنسان، الجمعية العامة، األمم املتحدة، 12 كانون الثاين/يناير 2011، 

.)A/HRC/16/18( ،14-81 الفقرات
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