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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

تركيا دولة تعيش باستمرار يف حالة انتقالية وتطور، وتأثرت مبارشة نتيجة الربيع العريب، نظراً ملوقعها الجغرايف وبوصفها بلداً مير يف 

مرحلة انتقالية نحو الدميقراطية، ويقع بني أوروبا والرشق األوسط، وفيه حكومة إسالمية تحكم دولة علامنية.

وتركيا عضو يف االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان، وهو ما يعني ضمناً التزامات صارمة للغاية. كام أنها رشعت منذ سنوات يف عملية 

متقطعة لالنضامم إىل االتحاد األورويب.

أدى االنقالب الذي وقع يف 12 أيلول/سبتمرب 1980 بحكم الواقع إىل تقييد جميع الحريات األساسية، مبا يف ذلك حرية التعبري، وتكوين 

جمعيات. وأصبحت القيود مفروضة بحكم القانون عندما رسى مفعول دستور جديد يف 9 ترشين الثاين/نوفمرب 1982.

تم تعديل دستور عام 1982 سبع عرشة مرة، وتم آخر تعديل يف استفتاء جرى يف 12 أيلول/سبتمرب 2010. ويجري حالياً النقاش حول 

دستور جديد، ولكن يبدو أن املناقشات دخلت يف طريق مسدود عندما كانت هذه الدراسة قيد اإلعداد.

يف الوقت نفسه، هناك عملية حل عن طريق التفاوض جارية بني الحكومة وحزب العامل الكردستاين، يف محاولة لوضع حد لثالثة 

عقود من الرصاع القاتل وتقييد الحريات.

كانت األحزاب الحاكمة منذ 1980 غري راغبة يف توسيع نطاق الحقوق والحريات األساسية، وسعت إىل إضفاء الرشعية عىل القيود 

بتربيرها بأسباب أمنية ومكافحة اإلرهاب.

اإلنسان  لحقوق  أفضل  حامية  لتوفري  القانونية  األحكام  مئات  تعديل  إىل  األورويب  االتحاد  إىل  االنضامم  حول  التفاوض  أدى  وقد 

والدميقراطية.

ومع ذلك، ال يزال هناك طريق طويل للوصول إىل حالة احرتام وحامية الحقوق والحريات األساسية، فاآلالف من النشطاء السياسيني 

واملدافعني عن حقوق اإلنسان والنقابيني واملحامني واملثقفني، يعتلقون مبقتىض قانون مكافحة اإلرهاب بسبب أنشطتهم السلمية.

ويف اآلونة األخرية، انترشت احتجاجات »ميدان تقسيم« السلمية يف إسطنبول يف جميع أنحاء البالد برسعة، وواجهتها قوات الرشطة 

بقمع رشس، وصاحب ذلك تحقيقات قضائية وإدارية عديدة مع املحتجني السلميني.

املحتجني  القوة ضد  استخدام  الرتكية، واإلفراط دون قيود يف  السلطات  االستبدادية من  األساليب  الضوء عىل  ألقت هذه األحداث 

السلميني، واستعامل السلطة القضائية كوسيلة لالنتقام من املنتقدين.

هذه الدراسة سوف تستعرض اإلطار القانوين واملؤسيس الذي يحكم حرية التجمع يف تركيا، وذلك كخطوة أوىل لفهم ما يحدث يف 

الواقع، واإلصالحات التي ينبغي أن تتم إلعالء شأن حقوق اإلنسان.
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1. اإلطار القانوني العام

صدقت تركيا االتفاقيات اإلقليمية والدولية التي تكرس حرية التجمع مثل االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان والعهد الدويل 

القانون  عليها عىل  املصادق  الدولية  املعاهدات  بتفوق  الدستور  من   90 املادة  وتعرتف  والسياسية.  املدنية  بالحقوق  الخاص 

الوطني.

وتنظم املادة 34 من الدستور الحق يف حرية التجمع السلمي كحق دستوري تحت عنوان »الحق يف عقد االجتامعات ومسريات 

تظاهر، وتنص: »لكل شخص الحق يف عقد اجتامعات سلمية غري مسلحة ومسريات تظاهر بدون إشعار مسبق«.

ويعرتف الدستور باملساواة بني الرجل واملرأة )املادة 10(. وال توجد أي أحكام ضد حق املرأة يف حرية التجمع.

األماكن  يف  تنظيمها  يتم  التي  »االجتامعات  )أ(:  يشمل  بأنه  االجتامع   )2 املادة  )يف   2911 رقم  واملظاهرات  االجتامعات  قانون  ويعرّف 

املفتوحة واملغلقة يف إطار هذا القانون من قبل األشخاص الحقيقيني واالعتباريني حول مسائل محددة لتنوير الناس وخلق رأي عام. )ب( 

املظاهرات )املسريات( التي يتم تنظيمها يف إطار هذا القانون من قبل األشخاص الحقيقيني واالعتباريني حول مسائل محددة لتنوير الناس 

وخلق رأي عام«.

ويحمي الدستور »الترصيحات العلنية« بالقول: إن »لكل فرد الحق يف التعبري عن آرائه/آرائها ونرشها، بشكل فردي أو جامعي، بوسائل 

شفوية أو مكتوبة أو برصية أو غريها«. ومع ذلك، فإن املادة 26 من الدستور تنص يف فقرتها األخرية، عىل أن »القانون ينظم األشكال 

والرشوط واألساليب التي تستخدم للتعبري عن حرية الفكر ونرشها«.

ورغم نص املادة 26 من الدستور، ليس هناك قانون أو حكم فيام يتعلق بالتجمعات العفوية أو التعبري عن األفكار بشكل فردي أو جامعي. 

بعبارة أخرى، يتم تنظيم هذه الحقوق بأدوات ترشيعية ثانوية معرضة لتأويل واسع، وميكن أن تنتهك بسهولة، ولو تم تنظيم هذه الحقوق 

مبوجب قانون، لتوفرت ضامنات أفضل لحقوق املواطنني.

وهناك العديد من القوانني األخرى التي تؤثر عىل الحق يف حرية التجمع السلمي: )1( القانون العريف )العسكري( رقم 2935، )2( قانون 

مكافحة اإلرهاب رقم 3713؛ )3( قانون الخدمات األمنية الخاصة رقم 5188، )4( قانون واجبات ومسؤوليات الرشطة رقم 2559؛ )5( قانون 

الجمعيات رقم 5253، )6( قانون األحزاب السياسية رقم 2820؛ )7( القانون الخاص باملبادئ األساسية لالنتخابات وسجالت الناخبني رقم 

298، )8( قانون إدارة املحافظات رقم 5442؛ )9( قانون العقوبات الرتيك رقم 5237.

نتيجة لغموض واتساع تعريف اإلرهاب يف املادة 1 من قانون مكافحة اإلرهاب، ميكن اعتبار األفكار التي يعرب عنها يف املظاهرات واملسريات 

أنشطة إرهابية بدالً من اعتبارها جزءاً من حرية التجمع والتعبري.

وميكن يف إطار املادتني 6 و7 من قانون مكافحة اإلرهاب اتهام املشاركني يف مظاهرات بأنهم إرهابيون، أو يرتكبون جرائم إرهابية استناداً 

إىل الشعارات والالفتات املرفوعة يف املظاهرة. وابتداء من 30 ترشين الثاين/نوفمرب 2002، مل يعد هناك أي مدينة أو منطقة تدار بالقانون 

العسكري.
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لكن تعليق العمل بالقانون العسكري 2935 ال يعني أنه ألغي، فهو ال يزال يوفر سلطة كبرية ملن يحكم بالسامح بإقامة أي شكل من 

التجمع، أو حظره.

2. اإلجراءات  

تخضع إجراءات حرية التجمع يف تركيا لنظام اإلعالن املسبق، ولكن ال حاجة لرتخيص مسبق لعقد االجتامعات املفتوحة للجمهور 

وتقام يف الهواء الطلق.

وتنص املادة 4 من القانون العسكري عىل استثناءات إلجراءات اإلخطار املسبق. واالجتامعات التي ال تخضع للرتخيص املسبق هي: 

االجتامعات التي تعقد يف األماكن املغلقة؛ النشاطات العلمية، والرياضية والتجارية واالقتصادية؛ األعياد الوطنية أو الدينية، واألنشطة 

التقليدية مثل احتفاالت الزواج.

املادة 9 من القانون العسكري تحدد إجراءات اإلعالن. وتشرتط تأليف لجنة من سبعة أشخاص عىل األقل، تزيد أعامرهم عن مثانية 

عرش عاماً.

ومع أن املادة 34 من الدستور تنص عىل أن »اإلجراءات والرشوط والتدابري املنظمة ملامرسة الحق يف عقد االجتامعات ومسريات 

التظاهر يجب أن يحددها القانون« إال أن القانون يف املادة 10 يرتك تنظيم الرتخيص ملرسوم.

وينبغي تقديم اإلخطار إىل حكام املحافظات واملقاطعات املختلفة قبل 48 ساعة عىل األقل من االجتامع.

وتنص املادة 10 عىل أنه »يجب إعطاء إيصال مقابل اإلخطار يذكر فيه التاريخ والوقت«. وإذا رفض استالم اإلخطار، يسجل ذلك كتابياً، 

وترفع شكوى عن طريق كاتب العدل. وتعترب املادة 10 وقت تسليم الشكوى وقت تقديم اإلخطار«.

ويتعني عىل األجانب طلب ترخيص من وزارة الشؤون الداخلية لتنظيم االجتامعات، عن طريق »إعالم أعىل املسؤولني الحكوميني يف 

منطقة عقد االجتامع قبل 48 ساعة عىل األقل من عقده« )املادة 2/3(.

ال توجد أحكام بشأن التجمعات العفوية، وتعترب التجمعات غري املعلن عنها مسبقاً محظورة وتؤدي إىل عقوبات )انظر أدناه(. يف 

أنها غري  يتم تفريقها عىل أساس  كتعبري جامعي عام )مباح(، وأحياناً  العفوية أحياناً  التجمعات  التعامل مع  العملية، يتم  املامرسة 

قانونية، ويعتمد األمر يف الحالتني عىل تقييم سيايس من السلطات.

ووفقاً للامدة 18 من القانون، ينبغي إعالم لجنة تنظيم التجمع بقرار فرض قيود أو حظر التجمع قبل 24 ساعة من موعد إقامته.

2. القيود  

املادة 34 من الدستور تنص عىل أن »الحق في عقد الاجتماعات ومسيرات التظاهر لا يقيد إلا بقانون، وعلى أساس الأمن القومي، 

والنظام العام، أو منع الجرائم، والصحة العامة والآداب العامة أو لحماية حقوق وحريات الآخرين«.
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هذه القيود تتفق مع املادة 2/11 من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان والعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية. ومع ذلك، فإن 

الدستور ال يشمل الضامنة الواردة يف االتفاقيات الدولية التي تنص عىل أن القيود تفرض فقط »كإجراءات رضورية يف مجتمع دميقراطي«.1 

ويف الواقع، فإن قانون التجمعات يفرض قيودا واسعة النطاق.

لتقييم السلطات لألمر، وال يذكر مبدأ  كبرياً  التقييد لـ»أهداف مشروعة« فقط، لكنه يرتك هامشاً  القانون تطبق تدابري  فاملادة 17 من 

التناسب. وعالوة عىل ذلك، ال يلزم القانون السلطات برشح وتعليل رضوريات النظام العام، أو إثبات وجود خطر وشيك.

ويفرض القانون قيودا مهمة عىل املقبول من رسائل التجمعات ومحتواها، ويف هذا تناقض صارخ مع املعايري الدولية. والواقع أن املادة 23 

املتعلقة بالعقوبات )انظر القسم رقم 5 أدناه( تنص عىل معاقبة من يحمل »رموز تنظيامت غري رشعية، أو يرتدي أزياء عليها هذه الرموز، 

أو يردد شعارات غري قانونية، أو يحمل الفتات، وشارات، وصور، إىل آخره، غري قانونية«.

قانونية« واسعان جداً،  أو »صور غير  قانونية«  »شعارات غير  الدولة. ومفهوماً  لسياسات  قانونية« وفقاً  يتغري مفهوم »منظمة غير  قد 

وغامضان إىل حد يجعلهام غري مقبولني وفق القانون الدويل2.

ويضع القانون قيوداً شاملة عىل وقت التجمع )املادة 7 تنص: »ينبغي أن تبدأ االجتامعات وتنتهي بني رشوق الشمس وغروبها«(. وهناك 

أيضاً قيود عىل املكان )املادة 1/22، تقول إنه ال ميكن أن تجرى اجتامعات »في الطرق العامة والحدائق العامة والمعابد والمباني التي 

المظاهرات على  »تنظيم  أيضاً  التركية بعمق كيلو متر«، وال يجوز  الكبرى  الوطنية  بالجمعية  المحيطة  توفر خدمات عامة، والمنطقة 

الطرق بين المدن«(.

وتتمتع السلطات العامة املحلية بهامش كبري من حرية الترصف، يجيز لها أن تحدد من جانب واحد مكان التجمع، فاملنظمون ال يشاركون 

يف عملية اتخاذ قرار بهذا الشأن )املادة 6 من القانون(. وميكن السلطات املحلية أن تقرر فرض حظر عام عىل التجمعات يف مناطق معينة. 

عىل سبيل املثال، يف شهر نيسان/أبريل 2013، حظرت محافظة إسطنبول التجمعات يف ميدان تقسيم ملنع مظاهرات عيد العامل يف مكان 

له قيمة رمزية عالية.

الداخلية  وزارة  من  مسبقة  تراخيص  عىل  ويجب حصولهم  أعاله(،  )انظر  فيها  املشاركة  أو  تجمعات  األجانب  تنظيم  عىل  قيود  هناك 

والسلطات املحلية.

ومكان  زمان  عىل  القيود  ولكن  القانون،  يف  واضح  بشكل  محددة  أعاله  املذكورة  الجامعات  إحدى  إىل  االنتامء  عىل  املفروضة  والقيود 

التجمعات مرتوكة للسطات اإلدارية )حكام املحافظات واملقاطعات(.

وميكن االستئناف ضد قرار فرض قيود أو حظر أمام محكمة إدارية، ويجب أن يقيّم القضاء الوضع خالل 24 ساعة. ولكن النظام القضايئ 

ال يعمل بدقة وفعالية من ناحية الزمن لضامن الوصول إىل حل يف قضايا االستئناف بحيث ميكن للتجمع أن يتم يف املوعد املخطط له.

1  انظر أيضاً مجلس حقوق اإلنسان، والقرار 21/15، الدورة 15، 30 أيلول/سبتمرب A/HRC/RES/15/21( ،2010(، البند 4. لجنة حقوق اإلنسان، قضية بيليازيكا مقابل روسيا 

 ،)A/HRC/20/27( 2012 البيضاء، بيان رقم 2008/1772، 23 آذار/مارس 2012، الفقرة 11.7. تقرير مقرر التجمع السلمي، مجلس حقوق اإلنسان، الدورة 20، 21 أيار/مايو

الفقرة 16.

2  بالنسبة للقيود عىل أساس املحتوى والحد من االنتقادات، انظر قرار املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان الصادر يف 9 حزيران/يونيو 1998 يف قضية انجال مقابل تركيا، الفقرة 54. 

التقرير الثاين ملقرر التجمع السلمي، مجلس حقوق اإلنسان، الدورة 23، 24نيسان/أبريل A/HRC/23/39( 2013(، الفقرة 59. املبادئ التوجيهية ملكتب املؤسسات الدميوقراطية/

منظمة األمن والتعاون، بشأن حرية التجمع السلمي، 2010، وارسو، ط 2، القسم )ب( املالحظات التفسريية، الفقرات 97-94.



6

� 
ـــا
كي
 تر

�
4. الحماية  

واجب الدولة اإليجايب يف حامية التجمعات السلمية

تعرف املادة 34 من الدستور وكذلك القانون حرية التجمع بأنه حق، وتنص املادة 29 من القانون عىل أن من يقيد هذا الحق سوف 

يحاكم. ومع ذلك، يركز القانون بشكل رئييس عىل القيود، ومن املستحيل القول إنه يحدد بشكل واضح واجبات الدولة يف حامية 

التجمعات.

وفقاً للامدة 13 من القانون، فإن »مفوضية حكومية« تراقب التجمع ومدى سلميته ونظامه والتزامه باألهداف املنصوص عليها يف 

اإلخطار، وتتواصل يف شأن ذلك مع اللجنة املنظمة.

وللمفوضية هذه وظيفتان: )أ( مراقبة التجمع. )ب( إنهاء التجمع إذا طلبت لجنته ذلك، أو إذا رأت املفوضية أن ذلك رضوري.

الجرائم  تحديد  عىل  القانون  تطبيق  أجهزة  مساعدة  وعليها  التجمع،  ونظام  سلمية  عن  املسؤولية  املنظمة  اللجنة  تحميل  وميكن 

ومرتكبيها، وهذا يعادل نقل مسؤولية حامية التجمع من الدولة إىل املنظمني، ويف هذا تناقض مع املعايري الدولية وواجبات الدولة 

الدستورية يف حامية املواطنني وتسهيل حرية التجمع.

استخدام القوة

هناك عدة قوانني وتعاميم خاصة بالرشطة تتعلق باستخدام القوة يف سياق املظاهرات، من بينها القانون العام رقم 3201 حول شؤون 

األمن، والقانون األكرث تحديداً رقم 2559 )1934( حول مسؤوليات وواجبات الرشطة، املعدل بالقانون رقم 5681 لسنة .2007

القانون األخري يجيز استخدام األسلحة ضد الجامعة التي »تقاوم الرشطة أو متنعها من القيام بواجبها«.

املادة 24 من قانون االجتامعات واملظاهرات تنص عىل توجيه تحذير، وتستخدم القوة إذا مل يتفرق املشاركون بعد التحذير.

وينص األمر املتعلق بقوات التدخل الرسيع الصادر بتاريخ 30 كانون األول/ديسمرب 1982 عىل مبدأي التناسب والتدرج.

التحذيرات  التأكيد فيه عىل أن  ويحدد األمر إجراءات صارمة عند تفريق املتظاهرين، مثل توجيه ثالثة إنذارات؛ وفتح سجل يتم 

سمعت عند أبعد نقطة يف التجمع، واالستخدام التدريجي للقوة البدنية، فاملادية، فاألسلحة.

ويف 15 شباط/فرباير 2008 صدر تعميم لتنظيم رشوط استخدام الغاز املسيل للدموع. ويضع رشوطا صارمة عىل استخدامه، من قبيل 

وجود طاقم طبي، وتوجيه تحذيرات قبل استخدامه، وزيادة استعامله بشكل تدريجي ومتناسب، وفتح املخارج للجمهور من أجل 

التفرق، وحظر إطالق النار عىل الناس مبارشة يف جميع الحاالت، وحظر استخدام الغاز ضد الناس الذين توقفوا عن املقاومة أو الهجوم.

بتفريق  قرار  التخاذ  جداً  كبري  بهامش  األمن  تطبيق  أجهزة  منتسبو  يتمتع  األمن،  شؤون  قانون  يف  األحكام  لغموض  نتيجة  ولكن 

التجمعات بالقوة.

وهناك العديد من األحكام الصادرة عن املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، تسلط الضوء عىل االنتهاكات، وأوصت بأن القانون يجب 
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أن ينظم استخدام القوة عىل نحو أكرث رصامة، وبعدم ترك األمر لقرارات عشوائية تصدر عن مسؤولني حكوميني.3

املحاسبة وسبل االنتصاف

من املمكن اللجوء إىل املحاكم اإلدارية لتقديم شكوى رسمية يف حال امتناع الدولة عن واجبها يف حامية التجمعات.

ولكن من املشكوك فيه الحصول عىل حل منصف، حسبام تقيض املادة 13 من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان.4

ووفقاً لإلحصاءات الصادرة عن املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان للفرتة من 1995 وحتى 2011 فإن 5،87٪ من األحكام املتعلقة برتكيا 

تشري إىل حدوث انتهاك، خالفاً ملا حكمت به املحاكم الرتكية.

منتسبو أجهزة تطبيق األمن عرضة للمحاسبة، من الناحية النظرية، عىل اإلفراط يف استخدام القوة. ولكن املادة 129 من الدستور، تنص عىل 

وجوب الحصول عىل إذن قبل التحقيق مع املسؤولني. ورضورة الحصول عىل إذن أوالً منصوص عليه أيضاً يف »القانون رقم 4483 الخاص 
مبحاكمة الضباط وغريهم من املوظفني العموميني«.5

وتم يف عام 2013 إنشاء مؤسسة أمني املظامل الوطني، وميكن لها أن تتلقى الشكاوى الفردية عىل موظفي الخدمة املدنية. ومل يتضح بعد 

باملامرسة مدى استقاللها وفعاليتها كوسيلة انتصاف.

ومنذ 2013 أيضاً أصبح من املمكن رفع شكاوى فردية إىل املحكمة الدستورية. ويكون ذلك بعد استنفاد جميع اآلليات القانونية األخرى.

ومع أنه ميكن اعتبار ذلك خطوة إيجابية للحصول عىل حل منصف، مل يتضح بعد مدى استقاللية هذه املحكمة. ويف الوقت نفسه، تضيف 

إمكانية لجوء األفراد إىل املحكمة الدستورية خطوة إضافية تؤخر اللجوء إىل املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان.

وتجري حالياً مناقشة مرشوع قانون ميكن األفراد من توجيه الشكاوى عىل ضباط رشطة إىل مفتشني يف وزارة الداخلية، وهذا يقوض مبدأ 

اللجوء إىل محكمة مستقلة ومحايدة.

5. العقوبات  

تعدد املادة 23 أسس العقوبات:

)أ( إقامة تجمع دون إخطار، أو قبل أو بعد التاريخ والوقت املحددين يف اإلخطار. )ب( حمل أي نوع من األسلحة النارية واملتفجرات، 

وأدوات القطع والتثقيب، والحجارة والعيص، والسموم، ومواد غاز أو ضباب، إضافة إىل رموز املنظامت غري القانونية، واألزياء التي عليها 

إقامة  قانونية. )ج(  وترديد شعارات غري قانونية، ورفع صور والفتات، إىل آخره، غري  الهوية،  الوجوه ملنع تحديد  الرموز، وتغطية  هذه 

3  قضية عبد الله ياسا وآخرين مقابل تركيا؛ قضية أويا أتامان مقابل تركيا؛ قضية يل غونس مقابل تركيا؛ قضية كونفدرالية نقابات العامل الثوريني وكونفدرالية املوظفني العموميني 

مقابل تركيا.

4  »كل فرد انتهكت حقوقه وحرياته املنصوص عليها يف هذه االتفاقية له حق الحصول عىل حل فعال من سلطة وطنية برصف النظر عام إذا كان االنتهاك قد ارتكبه أشخاص ترصفوا 

بصفة رسمية«. ميكن االطالع عىل النص عىل الرابط التايل:

.http://www.hri.org/docs/ECHR50.html

5  انظر عىل سبيل املثال قضية مقتل هرانت دينك ومرحلة التحقيق فيها. متت عرقلة قضايا ضد 40 مسؤوالً عمومياً )ضباط جيش ورشطة( نتيجة إجراءات الحصول عىل إذن. 

املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان. قضية دينك مقابل تركيا )القضايا: 07/2668، 08/6102، 08/30079، 09/7072، 09/7124( والقرار الصادر بتاريخ 14 أيلول/سبتمرب 2010.
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التجمع خارج اإلطار الزمني املحدد يف القيود املذكور يف املادة 7. )د( إقامة التجمع خارج األماكن التي ورد ذكرها يف املادتني 6 و10 

]أي األماكن التي يتم تحديدها من قبل اإلدارة[؛ )هـ( عدم االلتزام باإلجراءات والرشوط املذكورة يف املادة 20، وعدم االلتزام بالحظر 

والتدابري املنصوص عليها يف املادة 22 ]انظر أعاله الفقرة املتعلقة بهذه املادة[؛ )و( تجاوز أهداف التجمع، واألحكام والحدود املتعلقة 

بالتجمعات التي ال تحتاج إىل ترخيص وفق املادة 4. )ز( التجمعات التي تهدف إىل ارتكاب جرمية محددة يف القانون. )ح( تجاوز 

الهدف املذكور يف اإلخطار. )ط( إقامة التجمع قبل انتهاء فرتة تأجيله أو حظره. )ي( االستمرار يف التجمع بعد إنهائه من قبل مفوضية 

الحكومة. )ك( التجمعات التي ال تلتزم بالفقرة 2 من املادة 3 )بخصوص األجانب( تعترب غري قانونية«.

 تضم املادة 28 من القانون مجموعة من العقوبات، مثل:

الحبس من 18 شهراً إىل ثالث سنوات ملن ينظم ويقود اجتامعات غري قانونية؛أ. 

الحبس فرتة تصل إىل 12 شهراً ملن ال يلتزم باملتطلبات املحددة، وينظم اجتامعات؛ والحبس ألعضاء اللجنة املنظمة الذين ال ب. 

تنطبق عليها الرشوط القانونية )األهلية القانونية، وعمر ال يقل عن 18 عاماً(؛

الحبس من ستة شهور إىل سنتني ألعضاء اللجنة املنظمة الذين مل يحرضوا، والذين يخفقون يف أداء واجباتهم؛ ج. 

الحبس من سنتني إىل خمس سنوات ملن يستخدم العنف ضد منتسبي أجهزة تطبيق األمن أو املفوضية الحكومية.د. 

املادة 28.  املنظمة تتحمل مسؤولية جامعية، وفق  اللجنة  املشاركني يف تجمع يتحملون مسؤولية فردية عن أعاملهم، فإن  أن  مع 

ويواجه املنظمون مسؤولية مدنية خاصة )عىل سبيل املثال دفع تكاليف التنظيف واألمن( ومسؤولية جنائية )عىل سبيل املثال، يف 

حالة وقوع عنف وأرضار مادية(.

تشكل هذه العقوبات الشديدة واملسؤولية اإلضافية للمنظمني رادعاً قوياً ملامرسة الحق يف التجمع، وميكن أن تعترب قيداً عىل الحق 

يف التجمع.

العقوبات مفصلة يف القانون، ومذكورة أعاله. ولكن القوانني بشكل عام )وتحديداً القانون رقم 2911( فيها مشاكل من حيث الشفافية، 

وتوقع نتائج أحكامها، والوضوح ومبادئ سيادة القانون.

املحاكم الجزائية االبتدائية تنظر يف حاالت األفراد الذين يزعم أنهم انتهكوا القانون، يف حني أن املحاكم اإلدارية تنظر يف مامرسات 

املحافظات )األقضية والنواحي( عند تنفيذ القانون.

املراجعة القضائية ممكنة يف حاالت استئناف األحكام الصادرة من املحاكم االبتدائية: ويكون االستئناف لدى مجلس الدولة يف حاالت 

أحكام املحاكم اإلدارية، ولدى املحكمة العليا يف حاالت أحكام املحاكم الجنائية.

ولكن هناك مخاوف جدية تتعلق مبدى استقالل ونزاهة املحاكم يف تركيا، وخاصة الحق يف محاكمة عادلة، والشفافية والوصول إىل 

اإلجراءات القضائية، والتهم، واحرتام املساواة بني فريقي االتهام والدفاع.



ينبغي تنظيم حرية التجمع من خالل قانون الدرجة األوىل فقط. ويجب إلغاء املرسوم الصادر عن وزارة . 1

الشؤون الداخلية؛

القانون بحيث تؤكد عىل أن الحق يف عقد االجتامعات واملظاهرات . 2 يجب إعادة صياغة املادة 3 من 

للجميع، وميكن التمتع به عىل قدم املساواة، بدون متييز أو قيود؛

يجب تغيري املادة 6 لضامن أن االجتامعات واملظاهرات ميكن أن تعقد يف كل مكان، ويجب إلغاء القيود . 3

الواسعة عىل التوقيت؛

يجب أن تضمن املادة 9 أن بوسع األفراد أو املنظامت مبختلف أشكالها تنظيم اجتامعات، ودون الحاجة . 4

إىل »لجنة منظمة«؛

يجب تقصري إجراءات اإلخطار، والحد األدىن األمثل هو 24 ساعة قبل عقد االجتامع أو املظاهرة؛. 5

يجب أن يقبل املحافظون وحكام املناطق جميع اإلخطارات، وفرض قيود وفق الظروف املحددة لكل . 6

تجمع، وفقط عندما يكون هناك دليل قوي عىل خطر وشيك عىل النظام العام والسالمة؛

هذه القيود، إضافة إىل واجب السلطات يف تبيان الخطر قبل تقييد حرية التجمع، يجب أن تذكر بوضوح . 7

يف القانون؛

قرارات التقييد أو التأجيل أو الحظر يجب تربيرها يف إخطار كتايب، وينبغي أال تعترب التظاهرات العفوية . 8

غري قانونية، ويجب أن يسمح بها طاملا بقيت سلمية؛

يجب ضامن وجود آلية فعالة لالستئناف ضد قرارات الحظر أو فرض قيود عىل تجمع، وذلك بإنشاء . 9

محاكم إدارية مختصة بالبت يف هذه األمور برسعة؛

املحكمة . 10 عن  الصادرة  التوصيات  مع  يتوافق  مبا  رصامة،  أكرث  نحو  عىل  القوة  استخدام  تنظيم  يجب 

األوروبية لحقوق اإلنسان. ويجب تقليص الهامش املتاح ملنتسبي أجهزة تطبيق القانون التخاذ القرارات 

املتعلقة بحفظ أمن التجمعات؛

ينبغي إنشاء آلية مستقلة للشكاوى عىل الرشطة لضامن وجود سبل انتصاف فعالة لضحايا االستخدام . 11

املفرط للقوة وانتهاكات حقوق اإلنسان؛

من أجل تعزيز حرية التجمع، ينبغي تقليص العقوبات املنصوص عليها يف القانون، واستبعاد العقوبات . 12

للسالم  املحتملة  االنتهاكات  عن  للمنظمني  الجنائية  املسؤولية  وإلغاء  الحرية،  من  والحرمان  الجنائية 

والنظام واألرضار املحتملة، والحد من املسؤولية املدنية يف شأن التنظيف واألمن.

التوصيــــــــــات9

� تركيـــا �




