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نبذة عن المركز اليمني لقياس الرأي العام

�ملركز �ليمني لقيا�س �لر�أي �لعام موؤ�س�سة بحثية غري حكومية تاأ�س�ست يف 2004 وح�سلت على ترخي�س 
رق���م 147 م���ن وز�رة �ل�س���وؤون �لإجتماعية و�لعمل يف دي�سم���رب 2005. و كونه �أول مركز لقيا����س �لر�أي �لعام 
يف �ليم���ن، ف���اإن �ملرك���ز يفتخر مبقدرته عل���ى تنفيذ �أبحاث عالية �جل���ودة يف �لعلوم �لجتماعي���ة. و قد حاز 
�ملرك���ز �ليمن���ي لقيا�س �لر�أي �لعام على جائ���زة �أف�سل �سريك يف �ل�سرق �لأو�سط و�سم���ال �أفريقيا من معهد 
جال���وب �لدويل. ويقوم �ملرك���ز �ليمني لقيا�س �لر�ي �لعام باإعد�د وتنفيذ ��ستطالعات ودر��سات �لر�أي �لعام 
با�ستخ���د�م طرق متع���ددة يف �لدر��س���ات بحيث تخ���دم �حتياجات �لبح���ث يف �ملوؤ�س�سات �لوطني���ة و�لدولية 

و�ملنظمات و�ملوؤ�س�سات غري �لربحية و�لوكالت �حلكومية و�لحتاد�ت �لدولية. 
وينف���ذ �ملرك���ز �ليمني لقيا�س �لر�أي �لع���ام ��ستطالعات ر�أي عام وجمموعات مرك���زة ومقابالت معمقة 
ودر��س���ات دميغر�في���ة و�أبح���اث �ل�س���وق، كما ي�ستخ���دم �أ�ساليب كمي���ة ونوعي���ة مل�ساريع �لتنمي���ة و�ملنظمات 
و�ملوؤ�س�س���ات �لدولي���ة و�ملوؤ�س�سات �لإعالمي���ة و�ملجموعات �لتجارية و�لبنوك وغريها م���ن �جلهات. وقد �أن�ساأ 
�ملرك���ز جمموعة من �ل�سحفي���ني �ملحرتفني و�لأكادميي���ني و�لباحثني بالإ�سافة �إىل بع����س �ملتطوعني �لذين 
يطمح���ون يف �إح���د�ث تغيري تدريجي يف �ليمن مت�سلحني بعلوم �جتماعي���ة ذ�ت مقايي�س دولية عالية. وكع�سو 
يف �جلمعية �لعاملية لأبحاث �لر�أي �لعام و�جلمعية �لأمريكية لأبحاث �لر�أي �لعام، يظل �ملركز �ليمني لقيا�س 

للر�أي �لعام ملتزما مبعايري �لتميز يف كل جمالت �لعلوم �لجتماعية. 
ولدى �ملركز فريق متخ�س�س و موؤهل ميتلك خربة جيدة. ويتعاون �ملركز �أي�سا مع ع�سر�ت من �خلرب�ء 
و�مل�ست�سارين و�أ�ساتذة �جلامعات د�خل �ليمن وخارجها. ومن �سمن �أكرث من 2000 باحث ميد�ين قام �ملركز 
باختباره���م وتدريبهم، �خت���ار �ملركز �ليمني لقيا�س �ل���ر�أي �لعام 500 باحث من كاف���ة مناطق �لبلد لتنفيذ 
�أبحاث���ه �مليد�ني���ة، 50 باملائة منهم من �لإناث. وع���الوة على طاقمه ومو�رده �لفني���ة، تتيح له خربته يف هذ� 
�ملج���ال تنفي���ذ در��سات من �أي حجم كانت يف كل �ملحافظات �ليمني���ة. ويف ذ�ت �لوقت يلتزم �ملركز باملعايري 

�لدولية �لأكرث �سر�مة فيما يخ�س جودة �ملعلومات و�سمان تنفيذ در��سات فعالة يف �لوقت �ملحدد. 
ومن���ذ �إن�سائ���ه، نفذ �ملركز �ليمني لقيا�س �لر�أي �لعام وينفذ حالي���ا ع�سر�ت من م�ساريع �لأبحاث �لكمية 
و�لنوعي���ة حول �لعديد م���ن �لق�سايا �لتي ترت�وح بني مناذج ��ستهالك �لقنو�ت �لف�سائية و�لإذ�عات ووجهات 
نظ���ر �مل�ستهلكني �إ�سافة �إىل ق�سايا حقوق �لإن�سان و�مل���ر�أة و�لإ�سالحات �ل�سيا�سية و�لف�ساد و�ل�سحة �لعامة 
و�لدر��س���ات �ملتعلق���ة باحلك���م، �إ�ساف���ة �إىل ق�سايا �أخرى. وف�سال ع���ن جناحه يف تنفيذ در��س���ات ر�أي عام 
متع���ددة وم�ساري���ع بحثية ، �أجرى �ملرك���ز �ليمني لقيا�س �ل���ر�أي �لعام در��سات �قت�سادي���ة ودر��سات نوعية، 
وغطى كافة �ملحافظات �ليمنية، كما نفذ در��سات عن طريق �ملقابلة وجها لوجه لأكرث من 100 �ألف ميني. 

وميتل���ك �ملركز �ليمني لقيا�س �لر�ي �لعام خربة و��سع���ة يف تنفيذ م�ساريع ممولة دوليا. وقد تعاون ونفذ 
ع�س���ر�ت من �مل�ساريع مع موؤ�س�س���ات دولية متعددة من �سمنها �لحتاد �لأوروب���ي، و �أبحاث ت�سارين، و مركز 
�مل�سروع���ات �لدولية �خلا�س���ة )CIPE(، و د�نيكوم )�سركة ��ست�سار�ت �إعالمية(، و معهد جالوب �لدويل، 
و �ملوؤ�س�س���ة �لدولية لالأنظم���ة �لنتخابية ، و مبادرة �ل�سر�كة �ل�سرق �أو�سطي���ة، و �ملعهد �لوطني �لدميقر�طي 
لل�س���وؤون �لدولية، و �ل�سندوق �لوطن���ي للدميقر�طية، و مركز �لدر��سات �لعربية، و �لوكالة �لأمريكية للتنمية 
�لدولي���ة، و معه���د �لأبحاث )لندن(، و برنام���ج �لأمم �ملتحدة للتنمية، و جامعة ب���ون ، و جامعة ميت�سغان ، و 

�لبنك �لدويل، و هيئات �أخرى.
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عن أدلة الدولة المدنية الديمقراطية

بينم���ا يو��س���ل �ليمنيون يف جميع �أنحاء �لب���الد ن�سالهم �ل�سلمي من �أجل بناء دول���ة مدنية دميقر�طية، 
تدفق���ت �أمامن���ا مفاهيم متعددة – و�لتي قد تكون متعار�س���ة يف بع�س �لأحيان – حول �لدميقر�طية و�لدولة 
�ملدنية. لذلك، �أعد �ملركز �ليمني لقيا�س �لر�أي �لعام هذه �ل�سل�سلة من �لأدلة حول �لدولة �ملدنية �لدميقر�طية 

من �أجل �مل�ساهمة يف نقا�س �أكرث ��ستنارة حول هذه �لق�سايا يف �ليمن. 
و �أثن���اء �إع���د�د وت�سميم هذه �ل�سل�سلة م���ن �لأدلة، يفرت�س �ملركز �أن �لدولة �ملدني���ة �لدميقر�طية تقوم 

على ركائز هامة ل ينف�سل بع�سها عن بع�س لأنها قوية �لرت�بط. ففي ظل �لدولة �ملدنية �لدميقر�طية،....
�أ  (  يتمتع جميع �ملو�طنني �لبالغني مب�ساركة مت�ساوية يف �تخاذ �لقر�ر�ت �لتي توؤثر على حياتهم، 

حيث ت�سجع �لنتخابات و�لعمليات �ل�سيا�سية �لأخرى على �مل�ساركة �لو�عية و�لفعالة جلميع 
�ملو�طنني يف �لعملية �ل�سيا�سية. 

ب ( جميع �ملو�طنني مت�ساوون �أمام �لقانون؛ فال ميكن ممار�سة �لتمييز �سد �أي �سخ�س �أو �إق�ساءه 
على �أ�سا�س �جلن�س، �أو �لدين، �أو لون �لب�سرة، �أو �خللفية �لطائفية، �أو �لفئة �لجتماعية، �أو 

�لقومية، �أو على �أ�سا�س �لإعاقة. 
ت ( تتم كفالة �سيادة �لقانون وتاأييد تطبيق �لقانون ب�سكل فعال.

ث ( يتم �لف�سل بني �ل�سلطات؛ �أي ��ستقاللية كل من �سلطات �لدولة �لثالث )�لتنفيذية و�لت�سريعية 
و�لق�سائية( عن بع�سها �لبع�س، و�أن ت�سرف على بع�سها �لبع�س. 

ج ( ت�سمح �لتعددية �ل�سيا�سية بالتعاي�س �ل�سلمي ملختلف �مل�سالح و�لجتاهات، و�أ�ساليب �حلياة من 
خالل �لعرت�ف بتنوع �مل�سالح يف �ملجتمع، ومر�عاة حقيقة �أنه يجب على جميع �أفر�د �ملجتمع 

ت�سوية خالفاتهم من خالل �مل�ساركة يف �لعملية �ل�سيا�سية �لدميقر�طية، و�لو�سول �إىل حلول 
مر�سية. 

ح (  يبني �ملو�طنون عالقات مع �لأ�سخا�س �لذين يكون لديهم �أفكار مماثلة، ويعربون عن وجهات 
نظرهم عالنية، ويناق�سون �ل�سيا�سات �لعامة بانفتاح، وي�سكون �أمرهم �إىل حكومتهم يف �إطار 

جمتمع مدين ن�سيط ت�سود فيه حرية �لر�أي وحق �لتعبري و�لتجمع. ويف هذ� �لدليل �سيجد �لقارئ 
�لأطر �لقانونية و�حلقوقية �سو�ء منها �لدولية �أو �لإقليمية �أو �ملحلية �لتي تعالج ق�سية حق 

�لتجمع و�إقامة �لإحتاد�ت ب�سورة خا�سة.
خ (  تتبع  �ل�سيا�سات مبادئ �حلكم �لر�سيد �لذي ي�سمل �لعديد من �ل�سمات �جليدة من بينها 

�ل�سفافية، و�مل�سائلة، و�ل�ستجابة لق�سايا �ملو�طنني، و�لفعالية و�لكفاءة، �لخ. 
د (  تتم كفالة �حلريات �ملدنية )على �سبيل �ملثال حرية �لدين، وحرية �لر�أي وحق �لتعبري(؛ وحقوق 

�لإن�سان )على �سبيل �ملثال �حلق يف �حلياة، و�لتحرر من �لعبودية، و�حلق يف �ملحاكمة �لعادلة(، 
وكذلك تاأييد هذه �حلريات و�حلقوق على نحو فعال. 

ذ (  ت�سود �لثقافة �ملدنية �لتي ي�سارك من خاللها �ملو�طنون بحرية وبكل ثقة وفعالية يف عملية �إعد�د 
�ل�سيا�سات )�ملحلية( على �أ�سا�س �لت�سامح جتاه �لقوى �ملعار�سة، وكذلك على �أ�سا�س �ملعرفة 

�لر��سخة باحلقوق و�لو�جبات. 
هن���اك �لعديد من �لق�سايا �لتي تتب���ادر �إىل �لأذهان، غري �أنه ميكن �إدر�ج معظم هذه �لق�سايا حتت �أي من 

�ملو��سيع �ملذكورة �أعاله رغم �أن هذه �لقائمة لي�ست �ساملة.
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مقدمة

�لفعل �جلماعي �سمة من �سمات �لع�سر �حلديث �لذي غلب عليه طابع �لتحول و�لتغري �جلذريني، ورغم 
رجح���ان كف���ة �لنزعة �لفردية يف فل�سف���ة �حلد�ثة وما يتفرع عنها م���ن قيم متالزمة كحري���ة �لختيار ، فاإّن 
�لتح���ولت �لكربى �لتي �سهدته���ا �لب�سرية يف ع�سورها �لأخرية �رتبطت �رتباط���ا �سروريا بالفعل �جلماعي؛ 
فالث���ور�ت �لك���ربى وما ترتب عليها من تغري�ت يف �لبنى �لجتماعي���ة و �لقت�سادية و�لفكرية �رتبطت بتحول 

�ملبادر�ت �لفردية �إىل حركة جماعية ت�سعى من �أجل حتقيق »�خلري �لعام«.
وم���ن �ملعل���وم �أن �خل���ري �لعام ل يتحق���ق يف �أي جمتمٍع م���ن �ملجتمع���ات �إل �إذ� �سادت فيه قي���م �مل�ساو�ة 
و�لعد�لة، وهو �لأمر �لذي يتطلب من �لأفر�د و�جلماعات �ل�سعي �لد�ئم نحو حتقيق ذلك وتر�سيخه يف �سورة 
�أط���ٍر ت�سريعي���ة ملزمة هدفه���ا �سعادة �لإن�سان ورخاوؤه. وم���ن هنا، كان �ل�سعي نحو �لفع���ل �جلماعي لإحد�ث 
�لتغي���ري ولإل���ز�م �ل�سلطات بالع���رت�ف باحلقوق �مل�ستقة م���ن �أد�ء �لو�جبات. وعلى ذلك، ف���اإن ثنائية �حلق 
و�لو�ج���ب �لتي قامت عليها �حل�سار�ت و�ملدنيات �لكربى ، و�لتي �سكلت جوهر �لعقد �لجتماعي بني �حلاكم 
ال �إل يف ظل وجود منظومة من  و�ملحك���وم يف �ل�س���ورة �ملثالية لذلك �لعقد، ل تتحقق مبعناها �ملتكام���ل و�لفعَّ
�لقي���م �لأ�سا�سية حلياة دميقر�طية عادلة: كاحلكم �لد�ستوري، و�ملو�طن���ة �ملت�ساوية، و�سيادة حقوق �لإن�سان 

مبفهومها �لكوين، و حمتو�ها �لإن�ساين، و مالئمتها لل�سياقات �لجتماعية �ملختلفة. 
�إنَّ ه���ذه �ل�س���روط �ملو�سوعي���ة لتحّقق قي���م �لدميقر�طية يف �سورة حي���ة وقابلة لال�ستم���ر�ر هي �لد�فع 
�لأ�سا�س���ي لنهو�س �حلركات �لجتماعية �حلقوقية �ل�ساعية �إىل تر�سيخ حق �لتجمع و�لتظاهر من جهة، وحق 
�إقام���ة �جلمعي���ات و�لنقابات و�لحتاد�ت من جهة �أخرى. وهو �لأمر �لذي حقق لها �لكثري مما كانت حتلم به 
من �إز�حة للنظم �ل�سمولية، وحتقيق للعدل و�مل�ساو�ة يف ميادين �لعمل. لقد ��ستطاعت �حلركات �لجتماعية 
يف كل م���ن �أوروب���ا و �آ�سيا وبع�س مناطق �أفريقيا و �أمريكا �لالتيني���ة ، �سمن موجات ثورية متو�لية، �أن حتقق 
بع����س �ملكا�سب �حلقوقي���ة و�ل�سيا�سية �لتي ت�ساف �إىل ر�سيد �لب�سري���ة يف حماولتها �لنعتاق من قيود �لقمع 

و�لرقابة و�لتخويف �لتي يفر�سها �لإن�سان على �أخيه �لإن�سان.
ويف �لف���رتة �لأخ���رية ،وحتديد� منذ مطلع �لعام 2011م، �سهدت �ملنطق���ة �لعربية موجات �حتجاج عارم 
طالت عدد� من �لأنظمة، و �دخلت �لعقل �لعربي يف حالة من �مل�سائلة و�ملر�جعة ملو�ريث �ل�ستبد�د �لتي ظلت 
ن �أنظمة ما بعد �ل�ستعمار �لتي �ت�سم حكمها باإرهاب �ملو�طن، وت�سكيته،  خميمة على �لوطن �لعربي منذ متكُّ
وتغيي���ب حقوق���ه، و�نكار هويت���ه �لإن�سانية ليعي�س يف حالة م���ن �لغرت�ب عن �ملكان و�لزم���ان؛ ولي�سبح ذ�تا 

عاجزة ل متلك �أي فاعلية يف م�سار حركة �لتاريخ.
بيد �أن تلك �حلركة �لجتماعية �لثائرة �أعادت �لأمل �إىل دعاة �حلقوق و�حلريات يف عاملنا �لعربي عامة، 
ويف �ليم���ن خا�س���ة، مب�سرة باأن �سفحة جديدة من �سفحات �لتاريخ قد فتح���ت، و �أن �لن�سان �لعربي قد بد�أ 
�سعي���ه يف ��ستع���ادة �سوته �ملغيب وحقه �مل�سلوب. ويعزز هذ� �لأمل و يدعم���ه �أن وعيا جديد� قد بد�أ يتخلق يف 
ط���ور هذ� �حلر�ك �ل�سعبي عندما �أخذ م�سار �لحتجاج يت�ساعد �سمن موجتني متو�زيتني �أو متالحقتني من 
موجات �ملطالبة بالتغيري: �أحدهما نادت بتغيري روؤو�س �لأنظمة �ل�ستبد�دية و��ستبد�لها بحكومات دميقر�طية 
تخ�س���ع للرقاب���ة �ل�سعبية وملبد�أ �ملحا�سب���ة �لقانونية، و �لأخ���رى ،و�زت �سابقتها �أو حلقته���ا، طالبت بتطهري 
�ملوؤ�س�س���ات �حلكومي���ة �ملختلفة من �لف�س���اد و�ل�ستبد�د. ويف كال �ملوجتني كان �ملو�طن���ون ميلوؤون �لف�ساء�ت 
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�لعامة و�خلا�سة يف �سورة يتاآزر فيها فعل �لحتجاج �ل�سعبي �لعام مع فعل �لتجمع �لنقابي �خلا�س مبا يوؤ�سر 
ب���اأن �لوعي �لعربي �لكائن قد ��ستقر عل���ى �أن �حلقوق ل تعطى ولكن توؤخذ بو�سائل متعددة  لي�ست بال�سرورة 
عنيف���ة �أو مدم���رة مل�ستقبل �لبلد ولكيانه �جلغر�يف ولهويته �لوطنية و�لقومية وفقا ملا د�أبت عليه دعاوى �لأ�سر 

�لأوتوقر�طية �حلاكمة يف �لوطن �لعربي.
ويف هذ� �ل�سياق �لتاريخي و�لجتماعي �لتاأ�سي�سي �لذي متر به �ليمن يطيب للمركز �ليمني لقيا�س �لر�أي 
�لعام �أن ي�ساهم ،نوعا من �مل�ساهمة، يف بث �لوعي باحلقوق �لأ�سا�سية �ملتعلقة بالتجمعات و�إقامة �لحتاد�ت 
و�لنقاب���ات، من خ���الل ن�سر هذ� �لدليل �ملخت�سر �ل���ذي ياأخذ �لرتتيب �لر�بع يف �سل�سل���ة �أدلة �لدولة �ملدنية 
�لدميقر�طي���ة ،�لت���ي ي�سدرها �ملركز بدعم من �لحتاد �لأوروبي، ليكون مبثاب���ة وثيقة �إر�سادية �أولية تنطوي 
عل���ى �ملرجعيات �حلقوقي���ة و�لقانونية �لدولي���ة و�لإقليمية و�ملحلي���ة حلق �لتجمع و �إقام���ة �لحتاد�ت. ونحن 
ناأم���ل �أن يجد فيه دعاة �حلقوق و �حلريات ،وغريهم م���ن �مل�ستفيدين، مادة خمت�سرة ومفيدة تعزز �لثقافة 
�ملطلبي���ة و�حلقوقية يف �أو�ساط �ل�سعب بخ�سو�س و�حٍد من �أهم مظاهر �لعمل �لدميقر�طي �لعام؛ وهو �سغل 

�لف�ساء�ت و�مليادين �لعامة و �خلا�سة بفعل �لحتجاج من �أجل  حتقيق �لعد�لة و�سيادة �خلري �لعام.



13 حرية التجمع وإقامة االتحادات

1. ملخص تنفيذي

يف �إط���ار م�سروع منت���دى �ملجتمع �ملدين �ملمّول من �لحتاد �لأوربي، ي�س���در �ملركز �ليمني لقيا�س �لر�أي 
�لعام �سل�سلة �أدلة حول �لق�سايا ذ�ت �ل�سلة باحلقوق و�حلريات و�سيادة �لقانون. و بعد �أن �أ�سدر �ملركز عدد� 
من �لأدلة ذ�ت �لطابع �مللح  وهي:  :�سيادة �لقانون، و �لعنف �لأ�سري �سد �لن�ساء و�لأطفال يف �ليمن ، و حرية 

�ل�سحافة و�لتعبري، ياأتي هذ� �لإ�سد�ر ليتناول حق حرية �لتجمعات و�إقامة �لحتاد�ت. 
ويعترب حق حرية �لتجمعات و�إقامة �لحتاد�ت من �حلقوق �لرئي�سية �لتي  تدعو �ليها وحتميها  معاهد�ت 
حق���وق �لإن�س���ان �لدولية و�ملحلية، و�لتي ت�سمن وحتم���ي حرية  �لأ�سخا�س يف تاأ�سي����س منظمات ، كما حتمي 

حقهم يف �إقامة �لتجمعات ملعاجلة ق�سايا �ملخاوف �ل�سائدة يف �ملجتمع.
�إن حماي���ة حرية �لتجمع �ل�سلم���ي يعد �أمر�  �أ�سا�سيا لت�سكيل جمتمع م���دين مت�سامح وتعددي  ينطلق من 
�لثقافة �ملطلبية يف حتقيق �أهد�فه بعيد� عن �لعنف و�لخالل بال�سلم �لأهلي، وقد  �أنظمت �ليمن �ىل �لإعالن  
�لعاملي حلقوق �لإن�سان، و�لعهد  �لدويل  للحقوق �ملدنية و�ل�سيا�سية، كما �سادقت على "�مليثاق �لعربي حلقوق 
�لن�سان" و�لذي ميثل �لتفاقية �لقانونية �لإقليمية �لأ�سا�سية يف جمال حقوق �لن�سان .وتعد جميع هذه �لأطر 

�حلقوقية و�لقانونية م�سادر �أ�سا�سية  حلماية �حلق يف تاأ�سي�س �لحتاد�ت �لعمالية  وحرية �لتجمعات.
وم���ن ناحية �أخرى تكفل منظم���ة �لعمل �لدولية حق �إقامة جمعيات و�حتاد�ت،  بالإ�سافة �ىل حق �لعمال 
مى طبقا  يف �لإ�س���ر�ب. وم���ع ذلك، ف���اإن �لأمر يقت�سر عل���ى �لتجمع���ات ذ�ت �لطابع �ل�سلمي، فهي �لت���ي حتحُ

للمعايري �لدولية.  وتاأ�سي�سا على ذلك، فاإن على �ملنظمني �أو �ملتظاهرين �لتجمع يف جو �سلمي دميقر�طي. 
وم���ع �أن �لد�ست���ور �ليمني و�لقو�ن���ني �ملنظمة للحقوق و�حلريات يف �لبلد تكفل ه���ذ� �حلق و حتميه،  فاإن 
�لو�قع يربز �سرورة تقدمي روؤية متكاملة حول هذ� �ملو�سوع ،و��ستحقاقات ممار�سة هذ� �حلق، بالإ�سافة �ىل 
تق���دمي تفا�سيل ت�سريعية تت�سمن �سبل و�إجر�ء�ت تنظيم �لتجمعات و�إقامة �لحتاد�ت مبا يعزز هذ� �حلق يف 

وجه قمع �ل�سلطات وتع�سف �لأجهزة �لتنفيذية.
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1,2   تعريف التجمعات وإقامة الجمعيات 
يع���رف مب���د�أ حرية �لتجمع �ل�سلم���ي باأنه " �لوجود �ملتعم���د و �لوقتي لعدد م���ن �لأ�سخا�س يف مكان عام 
لغر����س تعبريي م�س���رتك"1 وهذ� يعني �أن �لتجمع يتم لغر�س �ي�سال ر�سال���ة عرب �لتجمع و�ل�سعار و�خلطاب 

�ملرئي و�ملنطوق �إىل جهة معينة، ويتم ذلك يف ف�ساء مكاين عام قد يكون حمدد� �أو مفتوحا.
وه���ذ� ل يعن���ي �أن �لتجم���ع يف �لف�ساء�ت �خلا�سة كاملب���اين �حلكومية وغريها ل يدخ���ل حتت �لتعريف، 
فاحلق مكفول للتجمع يف �أي ف�ساء ذي تاأثري ورمزية. ويف كل �سياق �جتماعي جند جتليا خمتلفا للن�سال من 
�أجل ممار�سة هذ� �حلق؛ ففي �أثناء ما عرف بثور�ت �لربيع �لعربي  �سهدت �لأماكن �خلا�سة ظاهرة �لتجمع 

و�لحتجاج كتلك �لتي ظهرت يف �مل�ساجد و�ملباين �لوز�رية و�ملع�سكر�ت و�جلامعات.
ويع���رف م�سطل���ح �إقامة �لحت���اد�ت باأنه جمموعة م���ن �لأ�سخا�س �ملنظمني يف �إط���ار معني ومعرتف به 

كجماعة حمددة لها نف�س �لرتباط �ملهني، وجتمع �أع�ساءها مطالب و�أهد�ف م�سرتكة. 
وم���ع ه���ذ� �لتحديد، فاإن ترجمة  "�لتجمعات" �أو "حق �لتجم���ع" و " �إقامة �لحتاد�ت" �إىل �للغة �لعربية  
تول���د �أحيان���ا �إرباكا ب�س���اأن �حلق يف "�لتجمع���ات �ل�سلمية" �ملكفول���ة بالد�ستور، وذلك لع���دم �لتد�ول �ملكثف 
للم�سطل���ح، فامل�سطل���ح �لأول يحيل يف �لعربية على ما ه���و معهود وهو �ملظاهر�ت، بينم���ا يحيل �لثاين على 

�لنقابات، مع �أن �حلق يف �لتجمع و �إقامة �لحتاد�ت �أ�سمل و �أعم.

2,2   التجمعات السلمية وغير السلمية 
هن���اك نوعان م���ن �لتجمعات: �سلمية وغري �سلمية. �مل�سطلح "�سلمية" يف�س���ر باأنه  �لفعل �لذي ميكن �أن 
يزعج �سخ�سا يعار�س �أفكارً� �أو ق�سايا تتعلق باحلقوق �لتي تر�ها جماعة من �جلماعات حقًا من حقوقها، و 

قد ي�سمل هذ� �لفعل تنفيذ �إعاقات ب�سكل موؤقت تعيق �أو تعرت�س �أن�سطة �أطر�ف �أخرى وت�سل حركتها. 
ويف ح���ال مت حتقي���ق �ملعيار �لأ�سا�سي لل�سلمية ، فاإن هذ�  يفر�س �لتز�مات �إيجابية ترتتب على حق حرية 
�لتجم���ع �ل�سلم���ي من جانب �سلطات �لدولة وقد يحدث �إلغاء حلق �لتجم���ع �ل�سلمي نتيجة لوقوع �أحد�ث عنف 
�أو �أعم���ال �أخ���رى يعاق���ب عليها �لقانون ،و�لتي قد يقوم به���ا �آخرون �أثناء �لتجمع حت���ى يف حال بقاء �ساحب 
�لق�سي���ة �لأ�سا�سي���ة م�ساملا يف نو�ياه وت�سرفات���ه. وينبغي �لتنوي���ه �إىل �أن �ملق�سود باأعم���ال �لعنف ما ي�سمل 
�لعن���ف �جل�س���دي  و�لتعامل غري �لإن�ساين �أو �مل�سايقات �ملتكررة �أو �لتخوي���ف �أو �لإ�ساءة �ملق�سودة، وغريها 
مما ي�ستوجب وجود �إجر�ء�ت م�سبقة حتد من وقوع تلك �لأعمال،  و قد يكون ب�سمن تلك �لإجر�ء�ت ما يوؤدي 

�ىل �إلغاء �حلق بالتجمع ب�سكل موؤقت. 
وبن���اء على ذلك، فاإن �لتجمعات �ل�سلمية هي �لتجمعات �لوحيدة �لتي يتم حمايتها بالت�سريعات �خلا�سة 
بحق حرية �لتجمع. و مما ينبغي لفت �لنتباه �إليه، �أن على �مل�ساركني �أن يتجنبو� ��ستخد�م �لعنف من قبلهم 
�أو م���ن قبل غريه���م لو ب�سورة جزئية، فا�ستخد�م �لعنف من قبل عدد ب�سي���ط من �مل�ساركني  قد يقود ب�سكل 
مبا�سر �إىل ت�سنيف �لتجمع على �أنه ممار�سات غري �سلمية يف جتمع �سلمي. ول بد �أن يعد �لتجمع �سلميا طاملا 

1  منظمة �لأمن و�لتعاون يف �أوروبا- مكتب �ملوؤ�س�سات �لدميقر�طية وحقوق �لإن�سان، �ملباديء �لتوجيهية ب�ساأن حرية �لتجمع �ل�سلمي، ط2، و�ر�سو،2010م.
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�أن منظميه �سرحو� بنو�ياهم �ل�سلمية، وهذ� ينبغي �أن يتم �لت�سليم  به ما مل يكن هناك �أدلة د�مغة وو��سحة 
،مبنية على �أ�س�س مادية ومو�سوعية وحمايدة �مل�سدر، باأن هوؤلء �ملنظمني �أو �مل�ساركني يف حدث معني ينوون  

��ستخد�م �لعنف، �أو تاأييد ��ستخد�مه، �أو حتى �إثارة ما من �ساأنه �أن يكون عنفا و�سيك �حلدوث.
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�إٌن م�سطلحي حرية �لتجمع و �إقامة �لحتاد�ت يحُ�ستخدمان على نحٍو قابٍل للتد�خل من حيث كونهما مركبا 
مفهوميا يتعلق بالإجر�ء�ت �أو �لأن�سطة �لتي حتمي �حلقوق �لأ�سا�سية للمو�طنني  و�لتي متار�س من قبل �لأفر�د 

لة و�لكيانات �لقانونية و�لهيئات �لجتماعية. و�جلماعات و�لحتاد�ت �مل�سجَّ
وعالوة على ذلك، فاإن حق تكوين �جلماعات و�لتنظيم و�لتجمع يف �إطار جماعة موحدة يوفر �أد�ة منا�سبة 
ملعاجلة �ملخاوف �مل�سرتكة، ومن خاللها  ي�ستطيع �ملو�طنون �لتاأثري على حكومتهم  وقادتهم وم�سرعيهم يف عملية 
�سنع �لقر�ر. و من جهة �أخرى، ي�سمن هذ� �حلق للمو�طنني حرية �لتعبري و�مل�ساركة يف عملية �سنع �لقر�ر مبا 

يجعل �ملو�طن فاعال وو�عيا بق�ساياه وب�سبل �لو�سول �إىل �أهد�فه �مل�سروعة.
ومبا �أن حق حرية تكوين �لحتاد�ت و�لتجمعات حتميه معاهد�ت حقوق �لإن�سان �لدولية و�ملحلية، فاإن هذ� 
�حلق ي�سمل �لتظاهر�ت �جلماهريية بو�سفها �أو�سح جتلٍّ ملمار�سة هذ� �حلق.  و�نطالقا من هذه �لأ�س�س �ملدنية، 
فاإن حماية حرية �لتجمعات �ل�سلمية  �سيء �أ�سا�سي لإيجاد جمتمع مت�سامح وتعددي ت�ستطيع فيه �جلماعات ذ�ت 

�ملعتقد�ت �أو �ملمار�سات �أو �ل�سيا�سيات �ملختلفة �لتعاي�س فيما بينها ب�سالم. 
يف �لغالب يعرف ويو�سح هذ� �حلق �سمن بنود قانون �لعمل �لدويل نظر� للرو�بط �خلا�سة بني هذ� �حلق و 
بني ما يحتاجه  �لعمال من �أن�سطة �سيا�سية وت�سريعية و�جتماعية لتاأمني و�سعهم �لقت�سادي و�لجتماعي. وتعد 
حري���ة �إقامة �جلمعي���ات و�حدة من �ملو�د �لأ�سا�سية �لتي يرتكز عليها عمل منظم���ة �لعمل �لدولية، حيث تدعم 
معايري هذه �ملنظمة حق  �لعمال و �أرباب �لعمل  يف ت�سكيل منظمات للتفاو�س ب�سكل جماعي. هذ� وقد ت�سمنت 

�لأطر �لقانونية �لعاملية هذ� �حلق وفيما يلي بيان ذ�لك:

1,3    االعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق 
المدنية والسياسية:

على �مل�ستوى �لدويل، ياأتي �لإعالن �لعاملي حلقوق �لإن�سان) 1948( و �لعهد �لدويل �خلا�س باحلقوق �ملدنية 
و�ل�سيا�سي���ة )1966( بو�سفهما �مل�سدرين �لأ�سا�سيني للمعايري �لقانونية و�لأد�ة �حلقوقية �لأوىل حلماية حرية 
�لتجمع���ات. و ت�س���ري �ملادة 20 يف فقرتها �لأوىل من �لإع���الن �لعاملي حلقوق �لإن�سان �إىل �أن "لكل �سخ�س �حلق 
يف حري���ة �ل�س���رت�ك يف �جلمعيات و�جلماعات �ل�سلمية". ولتو�سيح ��سرت�طات هذ� �حلق ومالب�ساته تردف يف 

فقرتها �لثانية باأنه "ل يجوز �إرغام �أحد على �لن�سمام �إىل جمعية ما".
ويف �مل���ادة 21 م���ن �لعه���د �لدويل �خلا����س باحلقوق �ملدني���ة و�ل�سيا�سية جن���د هذ� �حلق معرتف���ا به وفق 
��سرت�ط���ات �ملجتم���ع �لدميقر�طي ومبا فيه م�سلحة �ملو�طن���ني  " يكون �حلق يف �لتجمع �ل�سلمي معرتفا به. ول 
يجوز �أن يو�سع من �لقيود على ممار�سة هذ� �حلق �إل تلك �لتي تفر�س طبقا للقانون وت�سكل تد�بري �سرورية، يف 
جمتمع دميقر�طي، ل�سيانة �لأمن �لقومي �أو �ل�سالمة �لعامة �أو �لنظام �لعام �أو حماية �ل�سحة �لعامة �أو �لآد�ب 
�لعام���ة �أو حماي���ة حقوق �لآخرين وحرياته���م". وتوؤكد �لفقرة �لأوىل من �ملادة 22 يف �لعهد نف�سه باأن " لكل فرد 
حق���ا يف حرية تكوين �جلمعي���ات مع �آخرين، مبا يف ذلك حق �إن�ساء �لنقاب���ات و�لن�سمام �إليها من �أجل حماية 
م�ساحل���ه". ومن �أج���ل تر�سيخ هذ� �حلق وكفالته ب�سورة  ل حتتمل �أي تف�س���ري معطل للحق �أو مقّيد مل�سامينه 
تن�س �لفقرة �لثانية من �ملادة نف�سها على �أنه " ل يجوز �أن يو�سع من �لقيود على ممار�سة هذ� �حلق �إل تلك �لتي 
ين�س عليها �لقانون وت�سكل تد�بري �سرورية، يف جمتمع دميقر�طي، ل�سيانة �لأمن �لقومي �أو �ل�سالمة �لعامة �أو 

3. اإلطار القانوني الدولي
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�لنظام �لعام �أو حماية �ل�سحة �لعامة �أو �لآد�ب �لعامة �أو حماية حقوق �لآخرين وحرياتهم. ول حتول هذه �ملادة 
دون �إخ�س���اع �أف���ر�د �لقو�ت �مل�سلحة ورجال �ل�سرطة لقيود قانونية عل���ى ممار�سة هذ� �حلق". وعلى �لرغم من 
�سر�حة هذه �لفقرة يف جزئها �لأخري فيما يخ�س مبد�أ حما�سبة قو�ت �لأمن بخ�سو�س �أي �نتهاكات، فاإن �ملادة 
ق���د ت�ستخدم ب�سورة م�سادة حتول بني ممار�سة �ملو�طن لهذ� �حلق وفقا للتف�سري�ت �ل�سلطوية يف �لبلد�ن غري 
�لدميقر�طي���ة، وم���ن هنا كان �لتنويه يف �لن�س على فاعلية هذ� �لت�سريع يف " جمتمع دميقر�طي" بو�سف ذلك 

�سرطا بنيويا لتحقق فاعلية هذ� �حلق �مل�سروع.
وم���ن �ملالح���ظ على هذه �ملادة �أنه���ا ل تتوفر على ما مينع من فر�س قيود قانوني���ة على �أع�ساء �جلماعات 

�مل�سلحة و�ل�سرطة عند مز�ولتهم لهذ� �حلق. 

2,3   معاهدة حقوق الطفل :
و �أم���ا فيما يتعلق باحلالت �خلا�سة �لتي ت�ستدعي ت�سريعا خا�س���ا، فاإننا جند على �سبيل �ملثال �أن معاهدة 
حق���وق �لطف���ل 1989 ، يف مادتها �ل�15، توؤكد على حق �لأطفال يف حرية �إقامة �جلمعيات و �لتجمعات �ل�سلمية. 
وتن����س �مل���ادة )1( على �لآت���ي: " تعرتف �لدول �لأطر�ف بحقوق �لطفل يف حري���ة تكوين �جلمعيات و يف حرية 

�لجتماع �ل�سلمي". 

3,3     المبادئ األساسية لألمم المتحدة فيما يخص استخدام القوة       
و األسلحة النارية:

ينبغي على �ل�سرطة �أن ل تتدخل يف حالة �أي جتمع �سلمي، و�أن يتم تو�سيح �لقيود على �لو�سائل �لتي ميكن �أن 
ت�ستخدم فيها �لقوة يف �لتجمعات �لعنيفة، و�لتي ت�سمنتها �ملبادئ �لأ�سا�سية لالأمم �ملتحدة فيما يخ�س ��ستخد�م 

�لقوة و�لأ�سلحة �لنارية من قبل م�سوؤويل فر�س �لقانون، مبادئ 1990 ، �ملو�د: 12، 13، 14. 

4,3    اتفاقيات منظمة العمل الدولية:
يف �ملوؤمت���ر �لع���ام �ملنعقد يف �لعام 1951 دعت منظمة �لعمل �لدولي���ة �إىل �لتحقيق يف �ل�سكاوي فيما يتعلق 
بحري���ة �إقامة �جلمعي���ات و�لحتاد�ت حتى �إذ� مل تكن �حلكومة  قد �سادق���ت على �لتفاقية. ومن ناحية عملية 
خ�س�ست �ملنظمة جلنة لتق�سي �حلقائق و�لتوفيق حول حرية �لنقابات من �أجل �لتحقيق يف مثل هذه �ل�سكاوى. 
و �إىل ذلك تبنت �ملنظمة عدد� من �لتفاقيات حلماية حق �لعمال ب�ساأن تطبيق حق �لتنظيم و�ملفاو�سة �جلماعية، 

وب�ساأن توفري �حلماية و�لت�سهيالت ملمثلي �لعمال يف �ملوؤ�س�سات،  وب�ساأن �حلرية �لنقابية وحماية حق �لتنظيم.
وحتم���ي �تفاقية منظمة �لعم���ل �لدولية رقم )87( ب�ساأن �حلرية �لنقابية وحماي���ة حق �لتنظيم، ) 1948( 
ح���ق �لعمال و�ملوظف���ني يف �لتنظيم حلماية م�سال���ح �لعمال �أو �أرب���اب �لعمل ؛ حيث تن�س �مل���ادة �لعا�سرة من 
�لتفاقي���ة �ملذكورة عل���ى �لتعريف �لقانوين مل�سطلح منظمة يف مفهوم هذه �لتفاقي���ة باأنه " �أي منظمة للعمال 
�أو لأ�سح���اب �لعمل تقام من �أجل تعزيز م�سالح �لعم���ال �أو �أ�سحاب �لعمل و�لدفاع عنها". وتوؤكد هذه �ملعاهدة 
عل���ى ح���ق �إن�س���اء �ملنظم���ات و �لن�سم���ام �إليها؛ حي���ث تن�س �مل���ادة �لثانية منها عل���ى �أن " للعم���ال و �أ�سحاب 
 �لعم���ل ، دون متيي���ز، �حلق ، دون ترخي�س �ساب���ق، يف تكوين منظمات يختارونها، وكذل���ك �حلق يف �لن�سمام 
�إليها ، ب�سرط �لتقيد بلو�ئح هذه �ملنظمات". و �إىل ذلك تكفل �لتفاقية �مل�ساركة يف �سياغة �لد�ساتري و�لقو�نني 
�خلا�سة بتنظيم عمل �ملنظمات و حق حرية �نتخاب ممثليها؛ وقد جاء ذلك يف �لفقرة �لأوىل من �ملادة �لثالثة 
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�لتي تن�س على �أن " ملنظمات �لعمال وملنظمات �أ�سحاب �لعمل �حلق يف و�سع د�ساتريها ولو�ئحها �لد�رية، ويف 
�نتخاب ممثليها بحرية كاملة، ويف تنظيم �د�رتها ون�ساطها، ويف �عد�د بر�مج عملها".  وعالوة على ذلك ت�سري 
�لتفاقية �إىل �أن للمنظمة �حلق يف �لن�سمام �إىل �لحتاد�ت �لوطنية و�لدولية و �أنه ل ميكن لل�سلطات �لإد�رية �أن 
حتل تلك �لحتاد�ت و�لع�سب �لنقابية، فاملادة �خلام�سة منها تن�س على �أن " ملنظمات �لعمال وملنظمات �أ�سحاب 
�لعم���ل �حل���ق يف تكوين �حتاد�ت و�حتاد�ت عامة ويف �لن�سمام �إليه���ا، و لأي من هذه �ملنظمات �أو �لحتاد�ت �أو 
�لحت���اد�ت �لعام���ة �حلق يف �لن�سمام �إىل منظمات دولية للعمال ولأ�سح���اب �لعمل" . ومن ز�وية خا�سة ت�سري 
�لتفاقية �إىل �أّن  �لقو�نني �لوطنية ت�سطلع بو�سع �لقيود على �ل�سرطة و�لقو�ت �مل�سلحة؛ حيث تن�س يف �لفقرة 
�لأوىل م���ن �مل���ادة �لتا�سع���ة على  �لآتي: " حتدد �لقو�نني �أو �للو�ئ���ح �لوطنية مدى �نطباق �ل�سمانات �ملن�سو�س 
عليها يف هذه �لتفاقية على �لقو�ت �مل�سلحة و�ل�سرطة"، وهو �لأمر �لذي يجعل بيد �مل�سرعني �لوطنيني �ملو�زنة 
بني �مل�سلحة �لوطنية و�حلق �ملكفول يف �لتجمع وتكوين �لحتاد�ت وفقا لال�سرت�طات �حلقوقية �لتي مر ذكرها.
 وم���ن ناحي���ة �أخرى، تهدف �تفاقي���ة منظمة �لعمل �لدولية رق���م )98( ب�ساأن تطبيق مب���ادئ حق �لتنظيم 
و�ملفاو�سة �جلماعية 1949 �إىل حماية �لعمال من �لتمييز �لعن�سري ؛ �إذ تن�س يف �لفقرة �لأوىل من �ملادة �لأوىل 
عل���ى  �أن �لعم���ال يتمتعون " بحماي���ة كافية من كل عمل ينطوي على متييز يف جمال �ل�ستخد�م ب�سبب �نتمائهم 
�لنقاب���ي". كم���ا تن�س على �أن توظيف �لعامل ينبغي �أل يكون عر�سة ل�س���رط عدم �نتمائه �إىل نقابه ول �أن يكون 

�سببا لتخليه عن نقابة كما ي�سري �لعن�سر�ن )�أ( و )ب( من �لفقرة �لثانية يف �ملادة �لأوىل.
و�ستعزز �لتفاقية 135 بخ�سو�س توفري �حلماية و �لت�سهيالت ملمثلي �لعمال يف �ملوؤ�س�سات، 1971، من حماية 

ممثلي �لعمال يف حال تعر�سهم للعقاب ب�سبب �أعمالهم. 
يوؤكد �إعالن منظمة �لعمل �لدولية ب�ساأن �ملبادئ و�حلقوق �لأ�سا�سية يف �لعمل ومتابعته 1998، على �أنه حتى 
يف ح���ال مل ي�س���ادق �أع�ساء منظمة �لعمل �لدولية على هذه �لتفاقي���ات، فاإن عليهم كاأع�ساء يف منظمة �لعمل 
�لدولي���ة �للت���ز�م بتطوير مبادئ �حلقوق �لأ�سا�سية مبا يف ذلك حق �إقامة �جلمعيات وحق �ملفاو�سة �جلماعية. 
وبناء على ذلك، فاأنه يتم حماية �لأعمال عن طريق �لتفاقية �لدولية و�سمان �حلقوق �لقانونية للتنظيم �أو �إقامة 

�جلمعيات �أو ممار�سة �لعمل �لنقابي. 
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عالوة على �لتفاقيات �لدولية، فاإن حق �لتجمع �ل�سلمي وحرية �إقامة �لحتاد�ت يتم حمايتهما باتفاقيات 
�إقليمية مثل �مليثاق �لأفريقي حلقوق �لإن�سان و �ل�سعوب، 1981، و �لتفاقية �لأمريكية حلقوق �لإن�سان، 1969، 

و�لتفاقية �لأوربية حلماية حقوق �لإن�سان و�حلريات �لأ�سا�سية 1950.

1,4 اإلطار العربي لحقوق اإلنسان: جامعة الدول العربية
و عل���ى م�ست���وى منطقة �سمال �أفريقيا و�ل�سرق �لأو�سط، فاإن جامعة �لدول �لعربية هي �ملنظمة  �لإقليمية 
�لوحي���دة و�لأ�سا�سية يف �لدول �لعربية �لتي تع���د ذ�ت مرجعية �سيا�سية مهمة لدول �لإقليم. ويف �سياقنا هذ�، 
ف���اإن جامعة �ل���دول �لعربية �سادقت عل���ى �مليثاق �لعربي حلق���وق �لإن�سان  �لذي يعم���ل كاأد�ة قانونية حامية 
حلري���ة �لتجمع���ات و �إقامة �لحتاد�ت. ومن �ملعلوم �أنه قد متت �مل�سادقة على �مليثاق من قبل عدد من �لدول 
�لعربي���ة وهي: �جلز�ئ���ر و�لبحرين و�لأردن وليبي���ا وفل�سطني وقط���ر و�ل�سعودية و�سورية و�لإم���ار�ت �لعربية 

�ملتحدة و�ليمن.
ويف  �مليث���اق �ملذك���ور توؤكد �مل���ادة 24 يف فقر�ت متعددة منها على حق  تكوي���ن �جلمعيات و�لتجمع؛ حيث 
تن����س يف فقرته���ا �خلام�سة على " حرية تكوين �جلمعيات مع �لآخري���ن و�لن�سمام �إليها" وتردف يف �لفقرة 
�ل�ساد�سة بكفالة " حرية �لجتماع وحرية �لتجمع ب�سورة �سلمية". �أما يف �لفقرة �ل�سابعة فت�سدد على �سرورة 
رف���ع �لقي���ود عن هذه �حلريات؛ �إذ تن�س على �أنه " ل يجوز تقييد ممار�سة هذه �حلقوق باأي قيود غري �لقيود 
�ملفرو�س���ة طبقا للقان���ون، و �لتي تقت�سيها �ل�س���رورة يف جمتمع يحرتم �حلريات وحق���وق �لإن�سان، ل�سيانة 
�لأم���ن �لوطني �أو �لنظام �لع���ام �أو �ل�سالمة �لعامة �أو �ل�سحة �لعامة �أو �لآد�ب �لعامة �أو حلماية حقوق �لغري 

وحرياتهم".
ومع ذلك، و نتيجة للتفاوت بني �لدول �لأع�ساء يف جامعة �لدول �لعربية فيما يخ�س م�ستوى �لدميقر�طية 
وطبيع���ة �لنظ���ام و�ل�سيا�سيات �لد�خلية، فاإنه من غري �ملمكن تنفيذ �سيا�سات م�سرتكة وفعالة على �لرغم من 
�مل�سال���ح و�لأه���د�ف �لعامة للدول �لأع�ساء. ومن جهة �أخرى  مت يف عام 2004 تعيني �ملفو�س �لعام ملنظمات 
�ملجتمع �ملدين، ومن م�سئولياته �لتو��سل مع منظمات �ملجتمع �ملدين بالنيابة عن �جلامعة �لعربية.  و�متد�د� 
له���ذه �جله���ود مت �إن�س���اء ق�سم حقوق �لإن�س���ان وق�سم مر�سد منظم���ات �ملجتمع �ملدين و�لحت���اد�ت �لنقابية 

للتو��سل معها من �أجل تطوير دورها يف قانون �لعمل �لعربي �مل�سرتك. 
وم���ن �لناحية �لعملية يحُح�س���ر دور �ملجتمع �ملدين يف �إطار �جلامعة �لعربي���ة يف �مل�ساركة يف �سنع �لقر�ر 

نع منظمات �ملجتمع �ملدين من لعب �أي دور يذكر يف �لتنمية �ملحلية.  ومتحُ

4. اإلطار القانوني  االقليمي
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2. 4 التحديات و المشاكل  
معظم �لتحديات و�مل�ساكل �لتي حتول دون تقدم �لدول �لأع�ساء يف �جلامعة �لعربية يف معظم �لق�سايا، 
مبا يف ذلك ق�سايا �ملجتمع �ملدين وحرية �إقامة �جلمعيات، ترجع �إىل �للو�ئح �لد�خلية للجنة �لد�ئمة حلقوق 

�لإن�سان؛ �لتي ت�سري �أعمالها وفقًا للم�سار �لآتي:
Ó   .يت�سكل �أع�ساء �للجنة ب�سكل ح�سري من �لدول �لأع�ساء يف �جلامعة �لعربية
Ó  ت�ستعر�س �للجنة ق�سايا حقوق �لإن�سان ذ�ت �ل�سلة بالعتماد على جمل�س جامعة �لدول

�لعربية، �أو حتيل �لأمانة �لعامة ذلك �إىل �للجان و �لتي تقدم تو�سياتها �ىل �لأمانة �لعامة ولكي 
يتم �لأخذ بها ينبغي �أن حتظى �لتو�سيات بدعم دولتني من �لأع�ساء. 

Ó  حت�سر �ملنظمات غري �حلكومية ومنظمات �ملجتمع �ملدين – �مل�سادق عليها يف �جتماعات
�للجنة كمر�قبة طبقا للمعايري و�لأنظمة �ملتبناة – �لجتماعات بدعوة من �لأمانة �لعامة و 

�للجنة. ومع ذلك، فاإن للجنة �أن حت�سر �جتماعاتها على �لدول �لأع�ساء فقط يف حال ر�أت 
�سرورة ذلك. 
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�سدق���ت �لدول���ة �ليمنية على �لعهد �لدويل �خلا�س باحلقوق �ملدني���ة و�ل�سيا�سية، و �سار�ت  بذلك جزء� 
من �لدول �مللزمة به؛ فقد و�فقت عليه يف 1978 ، و طبقا للقانون �لدويل تعد �ليمن ملزمة بتنفيذ مو�ده ذ�ت 
�ملرجعية �لعاملية. �أما على �مل�ستوى �لإقليمي، فتعد �ليمن ع�سو� يف �جلامعة �لعربية  وقد �سادقت على �مليثاق 

�لعربي حلقوق �لإن�سان. 
و �أما على �ل�سعيد �ملحلي �لد�خلي، فاإن �لقانون �ليمني يقّر بحرية �لتجمعات و�إقامة �لحتاد�ت كما هو 

مو�سح يف �لقو�نني و�ملو�د �لتالية: 

1,5  الدستور
ي�سم���ن �لد�ست���ور �ليمني �لذي مت �إقر�ره يف 1994 ب�سكل و��سح حري���ة �لتجمعات و �إقامة �لحتاد�ت؛ �إذ  

تن�س �ملادة )58( منه على ما يلي:
" للمو�طن���ني يف عم���وم �جلمهوري���ة – مبا ل يتعار�س م���ع ن�سو�س �لد�ستور- �حل���ق يف تنظيم �أنف�سهم 
�سي�ا�سي���ًا ومهنيًا ونقابيًا و�حلق ف�ي تكوين �ملنظم�ات �لعلمي�ة و�لثقافية و�لجتماعية و�لحتاد�ت �لوطني�ة مبا 
يخ���دم �أهد�ف �لد�ستور، وت�سمن �لدولة هذ� �حلق كما تتخذ ج�ميع �لو�سائل �ل�سرورية �لتي متكن �ملو�طنني 
م���ن ممار�ست���ه ، وت�سمن كافة �حلري���ات للموؤ�س�س���ات و�ملنظمات �ل�سيا�سي����ة و�لنقابي�ة و�لثقافي����ة و�لعلمي�ة 

و�لجتماعي�ة."

2,5  قانون تنظيم المظاهرات و المسيرات
 ين����س �لقان���ون رقم 29 للعام 2003 عل���ى �أن �لتظاهر�ت �لعامة و �مل�س���ري�ت تتطلب من �ملنظمني �إبالغ 
�ل�سلط���ات قب���ل ثالثة �أي���ام عن �لتظاه���ر و �لتجمع، و ي�ستثنى من ذل���ك حالت �لتظاه���ر و�لتجمع �ملحدودة 

و�ل�سغرية.

 3,5  قانون التعاونيات واالتحادات 
 ينظم �لقانون �ليمني رقم )39( ل�سنة 1998م ،ب�ساأن �جلمعيات و�لحتاد�ت �لتعاونية، عمل �لحتاد�ت 

و�إن�ساءها.
ويع���د �لحت���اد �لعام لنقابات عمال �ليمن هو �ملنظمة �لوطنية �لتي  تعمل يف �إطارها  �لحتاد�ت �لعمالية 
، ويك���ون من �سالحي���ات �جلمعية �لعمومية لالحتاد �لعام لنقابات عمال �ليم���ن حل  �لحتاد. و ين�س قانون 
�لعمل على �أن للعمال �حلق يف �لتنظيم و �ملفاو�سة �جلماعية، وينطبق هذ� على كل �لعمال با�ستثناء �ملوظفني 

�حلكوميني و�لأجانب وعمال �لأجر �ليومي وخدم �ملنازل.  
و حتظ���ى وز�رة �لعم���ل بحق �لعرت��س على �لتفاق���ات �ملتعلقة باملفاو�سة �جلماعي���ة، و هذ� �لأمر مثار 
نق���د منظم���ة �لعمل �لدويل. و ل يبيح �لقانون حق �ل�سر�ب �إل يف ح���ال ف�سل �ملحاولت �مل�سبقة �ل�ساعية �إىل 
�لتفاو�س و�لتحكيم. و �إىل ذلك فاإن من �لالزم ت�سليم مقرتح �لإ�سر�ب �إىل ما ل يقل عن 60 باملائة من ذوي 
�لعالق���ة م���ن �لعمال، كما ينبغي �أن ي�سوت 25 باملائة ل�سالح ذلك.  وع���الوة على ذلك، فاإنه ي�سرتط �أن يتم 

5.  اإلطار القانوني اليمني
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�حل�س���ول على مو�فقة لالإ�س���ر�ب من قبل �لحتاد �لع���ام لنقابات عمال �ليمن، ويتم من���ع �لإ�سر�بات ذ�ت 
�لأهد�ف �ل�سيا�سية �لو��سحة.

أمثلة على تظاهرات تعرضت للقمع 
Ó  يف 2005 منعت �ل�سلطات �عت�سامات  دعت �أحز�ب �للقاء �مل�سرتك �إىل تنفيذها يف مقر

�حلزب �ل�سرت�كي، وقد كان هدف �لعت�سامات �لعرت��س على �حلرب يف �سعدة.  ومل 
تكتف �ل�سلطات برتويع �ملعت�سمني، بل قامت بقطع �ملياه و�لكهرباء وخطوط �لهاتف عن مركز 

�حلزب، و متت حما�سرته بحو�جز �أمنية ملنع �مل�ساركة يف �لعت�سام، و فوق ذلك �قتحم �سباط 
�لأمن مقر �حلزب. 

Ó  قمع م�سرية يف تعز خرجت لالعرت��س على قانون �ملبيعات مما �أدى �إىل مقتل مو�طَننِي يف
�ملو�جهات.

Ó  منعت قو�ت �لأمن مظاهرة طالبية يف مايو 2005 وقد كانت متجهة �إىل �لق�سر �لرئا�سي 
للتظاهر ب�سبب �لإ�سر�ب �ملنفذ يف كلية �لرتبية بجامعة �سنعاء.

Ó  قمع تظاهر�ت �حلر�ك �جلنوبي �لتي �نطلقت منذ يوليو 2007م  وظلت م�ستمرة حتى قيام ثورة
فرب�ير 2011م.

Ó  قمع �ملظاهر�ت �ل�سعبية  �لتي �نطلقت يف عدد من حمافظات �جلمهورية منذ بد�ية �لعام
2011م، حيث تعر�س �ملتظاهرون يف عدن و�سنعاء وتعز وغريها من �ملحافظات للرتويع و�لقتل 
و�لختطاف و�لخفاء �لق�سري، وقد ��ستمر �لو�سع �لقمعي خالل �ملرحلة �لنتقالية �لتي �أعقبت 

�سقوط نظام �سالح، و �إن �أ�سبحت وتريته تاأخذ منحى �أقل حدة.
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6. 1   المشرِّع: تنظيم حرية التجمعات و إقامة االتحادات في القانون المحلي 
تت�سم���ن �حلماية �لد�ستورية �ملمنوحة ،يف �لقانون �ليمني،  بيانا �إيجابيا بخ�سو�س حق حرية �لتجمعات 
و�إقام���ة �لحتاد�ت و�لإلت���ز�م بحمايته. غري �أن �ملادة �لد�ستورية  ل  تقدم تفا�سيل و�فية �أو �إجر�ء�ت و��سحة 

فيما يخ�س حتديد �حلقوق �ملت�سمنة يف تلك �حلالة.
وم���ن �ملالحظ ، عالوة على ما مر، �أن ن�س �لد�ستور �ليمني  ل يتعر�س ب�سورة �سريحة ملبد�أي �ل�سرعية 
و�لتنا�سبي���ة ) �أي �سرعي���ة �لفعل و�لتنا�سبية بني �لفعل وموقف �لقانون منه؛ مبعن���ى �أنه يجب �أن تكون �لقيود 
�ملفرو�س���ة عل���ى حرية �لتجمع متنا�سبة و مالئمة و �أن تكون �لو�سائ���ل �لتي تنتهجها �ل�سلطات يف هذ� �ل�سدد 
من نوع �لو�سائل �لأقل تدخال لتحقيق �أهد�ف �ل�سرعية يف هذ� �حلق �ملناط حمايته بالقانون(. و مبا �أن �ملو�د 
�لد�ستوري���ة �ملتعلقة بحرية �لتجمع���ات تت�سم بالتعميم �ملفتقر �إىل �لتو�سيح، فاإنه���ا قد متنح �ل�سلطات حرية 

و��سعة يف ��ستخد�م �لعنف مبا يف�سي �إىل مزيد  من �ل�سلوكيات �لتع�سفية.
وي�سطلع �مل�سرعون مب�سوؤولية �مل�ساعدة يف منع �لتدخل �لتع�سفي ملنع حق حرية �لتجمعات �ل�سلمية، حيث 
ع���ة من �أجل �خلروج مبا من  عون و�لربملاني���ون ووز�رة �ل�سوؤون �لقانونية ب�سورة مو�سَّ ميك���ن �أن يت�س���اور �مل�سرِّ
�ساأن���ه  تطوي���ر ممار�سة هذ� �حلق بحي���ث حتدد �أنو�ع �لتجمع���ات ب�سورة دقيقة مع �لأخ���ذ يف �حل�سبان باأن 

�إجر�ء�ت تنظيمية ذ�ت طبيعة معقولة يف ظل مناخ دميقر�طي قد تكون مربرة.
�إن م���و�د �أي قان���ون معني ميك���ن ، �أي�سا، �أن تكون مبثابة دلي���ل ل�سنع قر�ر�ت �سليمة م���ن قبل �ل�سلطات 

�ملنظمة؛ ذلك �أن كثري� من �أنو�ع �لتجمعات ل تتطلب �أدو�ت �سبط �جتماعي. 
وم���ن �أج���ل �ملمار�سة �جليدة حلرية �لتجمع���ات و�إقامة �لحت���اد�ت، ينبغي �أن يتم �سياغ���ة �لقو�نني و�أن 
تو�س���ح وتنفذ مبا ين�سجم م���ع �لت�سريعات �لدولية و�لإقليمية  ذ�ت �ل�سلة، وع���الوة على ذلك، يتطلب فر�س 

�سيادة �لقانون ��ستقر�ر� قانونيا وقدرة على �لتنبوؤ. 
�إّن �لتعدي���الت �لت���ي مت �إجر�وؤه���ا للتجاوب مع  �أح���د�ث خا�سة قادت ،على �سبيل �ملث���ال، �إىل �إ�سالحات 
جزئي���ة و�سعيف���ة. كما �أنها ، على �لعك�س م���ن �ملتوقع منها، ت�سر بحماية �حلق���وق و�لتما�سك �لكامل لالإطار 
�لقان���وين. لق���د �أعطى �لقانون رقم 29 للع���ام 2003  �خلا�س بتنظيم �ملظاه���ر�ت و�مل�سري�ت �حلكومة �حلق 
�لقان���وين يف  �لتحك���م بح���ق �لتجمع و وفر �لغط���اء ملا  قد ي���وؤدي �ىل �إلغاء هذ� �حلق نهائي���ًا، وهذ� ما ميكن 
��ستنتاج���ه من �سرط �إبالغ �حلكوم���ة باملظاهرة �أو �لفعالية �لحتجاجية وحتدي���د م�سارها. مع �لعلم �أنه ،يف 
بع����س �لأحي���ان، يكون من   �ملتعذر �إ�سعار �حلكومة قبل ثالثة �أيام من �ملظاهر�ت �أو �لتجمعات. �إن و�سع هذ� 
�ل�س���رط �خلا����س با�ست�سد�ر ترخي����س للتظاهر �أو �لتجمع �سي���وؤدي ول حمالة �إىل عرقل���ة �أي جتمع حقوقي 
�أو �سيا�س���ي ل ترت�سي���ه �ل�سلط���ات، وهو �لأمر �ل���ذي يتنافى مع  �ملق���ر�ر�ت �حلقوقية �لدولي���ة ومع �ل�سروط 

�ملو�سوعية للحياة �ل�سيا�سية �لدميقر�طية يف ظل �لفهم �ل�سامل ملعنى �ملو�طنة وكر�مة �لفرد و�جلماعات.
 ينبغ���ي عل���ى �جلهات ) �حلكومة �أو �لربملان( �لتي قامت ب�سياغ���ة و �إعد�د �لقانون �أن تت�ساور  د�ئما مع 
�ملعنيني بتنفيذه، بالإ�سافة �إىل �جلهات �ملمثلة لالحتاد�ت و�لنقابات، و�لأطر�ف �ل�سيا�سية �لأخرى، وكذلك 

6.  التوصيات
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�لأف���ر�د و�جلماع���ات �لأخرى �ملهتمة ) منظمات حقوق �لإن�سان �ملحلية عل���ى �سبيل �ملثال(. وينبغي �أن تعترب 
مث���ل هذه �مل�س���اور�ت جزء� مكمال لعملي���ة �ل�سياغة، ولعل  من �ملفي���د �أن يو�سع �لز�م قان���وين على �ل�سلطة 
�ملنظمة ذ�ت �لعالقة ملتابعة مر�جعة �لقانون على �سوء �لتنفيذ و تقدمي تو�سيات معتربة لإجر�ء �لإ�سالحات 

�ملطلوبة. 
و يف ما يخ�س �لنقابات ، فاإن على �مل�سرعني �أن ياأخذو� يف �حل�سبان ق�سية �دماج �ملر�أة يف �لعمل �لنقابي 

عامة، ويف قيادة �لنقابات خا�سة، بحيث يكون لدى �ملر�أة �لوعي باأهمية �لعمل �لنقابي يف �سون حقوقها2.

 6. 1 .أ  شفافية صنع القرارات 

علم �ملجتمع �ليمني عن  �ل�سلطة �أو �لهيئة �مل�سوؤولة عن �تخاذ �لقر�ر�ت �خلا�سة بتنظيم حرية  ينبغي �أن يحُ
�لتجمع وينبغي �أن يذكر هذ� ب�سكل و��سح يف �لقانون.

ولع���ل م���ن �ملالئم لتخاذ �لق���ر�ر�ت �خلا�سة بتنظيم �لتجمع���ات �أن تتخذها هيئة م�ستقل���ة عن �ل�سلطة 
�ملكلف���ة بفر�س �لقانون . وه���ذ� �لف�سل لل�سلطات ميكن �أن ي�ساعد يف فر����س �لقانون؛ وذلك من خالل جعل 
تلك �لهيئة �أقل قابلية لل�سغط  لتغيري قر�ر�ت غري مرغوبة. و �إن من �لو�جب على �مل�سوؤولني �لذين ي�سطلعون 
مب�سوؤولي���ة �سن���ع �لق���ر�ر�ت بخ�سو�س تنظيم �حل���ق يف حرية �لتجمع���ات �أن يكونو� مدرك���ني ،ب�سورة تامة، 

م�سوؤوليتهم فيما يخ�س ق�سايا حقوق �لإن�سان �ملرتتبة على طريقتهم يف �سنع �لقر�ر�ت و�سياغتها.

2  ( عن �سرورة �دماج وتن�سيب �ملر�أة يف �لعمل �لنقابي  ومتطلبات ذلك، �نظر: �سارة جمال، �لن�ساء و�لعد�لة �لجتماعية
http://sarahjamalinwonderland.blogspot.com/2013/08/blog-post.html
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وم���ن هنا، فاإننا نرى �سرورة تلقي �مل�سوؤولني تدريب���ا دوريًا فيما يتعلق بالآثار �ملرتتبة على قو�نني  حقوق 
�لإن�س���ان �حلالي���ة وتلك �لتي يف طور �لعد�د. هذ� من جهة،  ومن جهة �أخرى يتعني على  �ل�سلطة �ملنظمة �أن 
تك���ون حمددة وو��سحة ب�س���كل تام، و �أن تكون ذ�ت متويل خا�س، وذلك من �أج���ل �أن تكون قادرة على �لوفاء 
بالتز�ماته���ا ب�س���كل �ختياري وبطريق���ة تعزز من �لتعاون بني �ملنظ���م و�ل�سلطة. كما ينبغ���ي �أن تكفل �ل�سلطة 
�ملنظم���ة و�س���ول �جلمهور ملعلوم���ات موثوقة ب�ساأن �لتجمع���ات �لعام���ة، بالإ�سافة �إىل �إجر�ء�ته���ا وترتيباتها 

�لعملية، عالوة على ت�سمنها ل�سفافية �لإجر�ء�ت.   
وينبغي �أن يوؤخذ يف �حل�سبان ب�سدد �ل�سفافية �لجر�ئية �أن �ملخاطر �لتي يتعر�س لها حق حرية �لتجمع 
�ل�سلم���ي ل تنح�سر يف �ملخاطر �ملت�سورة �أو حت���ى �ملخاطر �لو�قعية فح�سب. ولذلك ينبغي على �ل�سلطات �أن 
تتوخى عند �سياغة  قر�ر�تها �أن تكون على قدر عاٍل من �ل�سمول و�حل�سافة. وقد يتطلب �لأمر من �مل�سرعني 
عل���ى �سبيل �ملث���ال، �أن  يطلبو� ح�سور مندوب �ل�سلطة �ملعنية ب�سنع �لقر�ر يف �لتجمعات �ل�سعبية �لعامة �لتي 

ميكن �أن تتعر�س فيها حقوق �لإن�سان لالنتهاك، �أو �أن تكون حماية هذه �حلقوق على �ملحك. 
 كم���ا �أن م���ن �لو�جب �أن مينح منظم���و �لتجمعات �لعام���ة �أو �أولئك �لذين لهم عالق���ة مبا�سرة بالتجمع 

�لفر�سة �ملالئمة لرفع �إي�ساحات مكتوبة ب�سورة مبا�سرة �إىل �ل�سلطة �ملنظمة. 



حرية التجمع وإقامة االتحادات26

6. 1. ب  تنظيم استخدام القوة

�إن ��ستخ���د�م �ل�سلط���ات للقوة م���ن �أجل فر�س �لقانون ميك���ن �أن يوؤدي �إىل �نتهاك �حلري���ات �لأ�سا�سية 
و�حلق���وق �ملحمي���ة، و �سيك���ون من �ساأن ذل���ك �أن ي�سعف �لعالق���ة و م�ستوى �لثقة بني �ل�سرط���ة و�ملجتمع و�أن 
ي�ساه���م يف �إح���د�ث مزيد من �لتوتر و�لقلق يف �ملجتمع.  ولذلك كله، ف���اإن ��ستخد�م �لقوة ينبغي �أن ينظم يف 

�لقانون �ليمني ب�سورة تاأخذ يف �حل�سبان مبادئ حقوق �لإن�سان وكر�مة �ملو�طن.
و م���ن ناحية �إجر�ئية يتوج���ب على �ل�سلطات �ليمنية �أن تطور نظام ��ستجاب���ة فعال، بحيث يكون �للجوء 
�إىل ��ستخ���د�م �لقوة قائما على عن�سري �لتنا�سبية بني �لفعل ورد �لفعل و�لتمييز بني �لأفعال �مل�سروعة وغري 
�مل�سروعة  ) مبا يف ذلك �حلاجة لتقدمي حتذير�ت م�سبقة مبا فيه �لكفاية ( �إ�سافة �إىل �لتاأكد من �أن م�ستوى 
�لق���وة �مل�ستخدمة يدخل حتت حدود �ملقبول يف حال �لتعامل مع �لتهديد�ت �ملختلفة. وينبغي �أن تت�سمن هذه 
�ل�ستجاب���ات توف���ري �أ�سلحة غ���ري قاتلة لال�ستخد�م يف �لظ���روف �ملنا�سبة، وعالوة على ذل���ك،  ينبغي تزويد 
موظفي فر�س �لقانون باأجهزة دفاع عن �لنف�س مثل �لدروع و�خلوذ�ت و�ملالب�س �مل�سادة للحر�ئق و�ل�سرت�ت 

�لو�قية من �لر�سا�س بالإ�سافة �إىل و�سائل �لنقل من �أجل تقليل �حلاجة ل�ستخد�م �أي نوع من �لأ�سلحة. 
وهذ� يوؤكد �حلاجة �إىل �أن تقدم �لدولة مو�رد كافية لهيئات فر�س �لقانون مبا يلبي  حاجاتها يف �للتز�م  

�لإيجابي بحماية حرية �لتجمع �ل�سلمي. 

6. 2   المنظمون 

من هو املنظم؟ 
�ملنظ���م هو �ل�سخ�س  �مل�سوؤول ب�سكل �أ�سا�سي عن �لتجمع �أو �إقامة �لحتاد�ت، ومن �ملمكن تعريف �ملنظم 
عل���ى �أنه �ل�سخ�س �ل���ذي ي�سلم ��سمه قباًل يف �لإ�سعار، ومن �ملمك���ن �أن ل يكون هناك منظم حمدد يف بع�س 
�لتجمع���ات، وق���د يكون يف بع�س �لأحي���ان كيان غري م�سجل، كما ميكن، على �سبي���ل �ملثال، �أن يكون جلنة من 

عدة �أ�سخا�س، �أو منظمة غري ر�سمية. 

امل�سوؤولية 
ينبغ���ي �أن يتع���اون منظمو �لتجمعات مع هيئات فر�س �لقانون ل�سم���ان �أن يعمل  �مل�ساركون يف �لتجمعات 
طبق���ا للقانون، وينبغي �أن يكون حمدد� ب�سورة و��سحة م���ن �سي�سارك على وجه �لتحديد يف تنظيم �لتجمع، 
وميك���ن �فرت��س �ن �ملنظم ه���و �ل�سخ�س �أو �لأ�سخا�س  �لذين مت ت�سليم ��سمائهم يف �لإ�سعار �ل�سابق للتجمع 

�أو �لتظاهر.
و ل�سم���ان �لطبيعة �ل�سلمية للتجمع  ودميومتها طيلة فرتت���ه ينبغي �لتخطيط ملا قبل �حلدث مع م�سوؤويل 
فر�س �لقانون بح�سب �لمكانية، حيث �أنه من �جليد للمنظم، �أو �ملنظمني، �لتفاق مع م�سوؤويل فر�س �لقانون 

بخ�سو�س �ل�ستعد�د�ت �جلارية  ل�سمان �إجر�ء�ت �لأمن و�ل�سالمة �لعامة قبل �حلدث.
�إن مث���ل ه���ذه �لنقا�سات ميكن �أن ت�سمل ،عل���ى �سبيل �ملثال، ترتيبات �مل�سرفني وحج���م وموقع وم�ساهدة 
�نت�س���ار �ل�سرط���ة. كما �أنه ميكن لهذه �لنقا�سات �أن تركز ،�أي�س���ا، على خطط �لطو�رئ لأماكن حمددة. و قد 
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يخ���اف �ملنظم���ون باأن �لتو�جد �لكبري لل�سرطة يف مكان معني قد يكون مدع���اة لفهم �مل�ساركني  باأن �ملق�سود 
م���ن ذل���ك �لوجود �ملو�جهة وهو ما قد يوتر �لأجو�ء وي�سعدها.  ومن ناحية �أخرى قد ل يتطلب �لأمر �أن يكون 

هناك ظهور كثيف لل�سرطة.

تقييم املخاطر 
ينبغ���ي �أن يدر����س �ملنظمون بالتع���اون مع هيئات فر����س �لقان���ون ذ�ت �لعالقة و�لهيئ���ات �لأخرى )مثل 
خدمات �إطفاء �حلر�ئق و�لإ�سعاف ( ماهية �ملخاطر �لتي  قد تنجم عن �لتجمعات، و كيفية  �لتعامل معها يف 
حال وقعت.ومع ذلك، فاإن من �ساأن �إجر�ء تقييم �ملخاطر ب�سكل  قانوين و�إلز�مي  للتجمعات �لعامة �أن يخلق- 
حتم���ا - نظاما مت�سلب���ا ومعقد� وبريوقر�طيا يعيق ب�سكل تع�سفي �جلماع���ات و�لأفر�د من  �لتمتع بحرياتهم 

وحقوقهم يف �لتجمعات �ل�سلمية و �إقامة �لحتاد�ت و�لنقابات.

م�سوؤولية االن�سياع للتوجيهات القانونية مل�سوؤويل فر�ض القانون
�ألزم �لقانون فيما يخ�س �لتجمع �ملنظمني وكذلك �مل�ساركني �لن�سياع لالأو�مر �لقانونية مل�سوؤويل �إنفاذ 

�لقانون وعدم �ل�ستجابة لذلك ي�ستلزم حتمل �مل�سوؤولية. 

6 . 2 . أ  إدارة التجمعات

�إن م�سطلحي �مل�سرف���ني و�ملر�قبني ي�ستخدمان ب�سكل متد�خل، وي�سري�ن �إىل �لأ�سخا�س �لذين ي�ساعدون 
منظمي �لتجمعات على �إد�رة �حلدث �أو �لفعالية.

و ق���د يك���ون من مقت�سيات �ل�سم���ول يف �لقو�نني �لتي حتكم حرية �لتجمع �أن تن����س على �إمكانية م�ساعدة 
�ملنظم���ني عن طريق تزويده���م مب�سرفني متطوعني. وعلى �سبيل �ملثال، قد يك���ون من �لأف�سل للمنظمني ن�سر 
�مل�سرفني خالل �لتجمع �لكبري �أو �ملثري للجدل يف �لوقت �لذي تكون فيه �ل�سرطة م�سوؤولة ب�سكل تام عن �لتنظيم 
�لعام. �أما عن هوية هوؤلء �مل�سرفني، فاإنهم �أ�سخا�س يعملون بالتعاون مع منظمي �لتجمع، وي�سطلعون مب�سوؤولية 

ت�سهيل �حلدث و�مل�ساعدة على �سمان �ن�سجامه مع �لقيود  �لقانونية �ملفرو�سة. 
ومن ناحية قانونية ل يتمتع هوؤلء �مل�سرفون بقوة م�سوؤويل �إنفاذ �لقانون ول ي�ستطيعون ��ستخد�م �لقوة، لكن 
عليهم بدل من ذلك �أن يعملو� من �أجل ك�سب تعاون �مل�ساركني عن طريق و�سائل �لإقناع.  �إن تو�جدهم ميكن �أن 
يقدم تطمينات للجمهور وي�ساعد على ت�سكيل طبيعة �حلدث. ومن هنا، فالدور �لأ�سا�سي للم�سرفني هو توجيه 

�ل�سعب وتزويده باإي�ساحات ومعلومات لتحديد �ملخاطر �ملمكنة قبل و�أثناء �لتجمعات.  
�أما يف ق�سايا �ل�سطر�ب �لعام، فيتحتم على �مل�سرفني و�ملنظمني حتمل �مل�سوؤولية ب�سكل كبري، و�أن يبلغو� 
ب�سكل �سريع م�سوؤويل فر�س �لقانون من ذوي �لعالقة عن �أي �نتهاك حلقوق �لإن�سان. كما ينبغي على منظمات 
فر�س �لقانون �أن تعمل بال�سر�كة مع م�سريف �حلدث .و يتوجب �أن يكون لديها ��ستيعاب و��سح لأدو�رها �خلا�سة.

التدريب واالإحاطة باملعلومات واملراجعة
ل ب���د �أن يحظ���ى �مل�سرف���ون بتدري���ب منا�سب م���ن خالل �حل�س���ول على معلوم���ات �أ�سا�سي���ة قبل حدوث 
�لتجمعات)ينبغ���ي �أن يكون �مل�سرفون على معرفة بجغر�فية �ملكان �لذي �سيحدث فيه �لتجمع(، ومن م�سوؤولية 
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�ملنظم���ني �لتن�سي���ق لعملية �لإ�سر�ف. ويف �لأح���د�ث �لأكرث طول، يتحتم �تخاذ �سل�سلة م���ن �لقر�ر�ت، كما �أنه 
يتحت���م على �مل�سرف���ني �أن يكونو� قادرين على �لتو��سل مع بع�سهم �لبع�س ومع �ملنظمني يف كافة �لأوقات �أثناء 

فرتة �لتجمع. 
كما �إن من �لأهمية مبكان �أن يعقد �مل�سرفون مع م�سوؤويل �إنفاذ �لقانون  ومنظمي �حلدث جل�سات مر�جعة 

وتقييم ملا بعد �حلدث عقب �أي جتمع غري روتيني �أو �إقامة �حتاد.

حتديد الهوية 
من �لأ�سياء �ملرغوب فيها �أنه ينبغي �أن يكون �مل�سرفني معرويف �لهوية ب�سكل و��سح )على �سبيل �ملثال، من 

خالل لب�س �سدريات �أو جو�كيت �أو �سار�ت خا�سة(.

�سرط االإ�سراف على التجمعات االأ�سا�سية
يف بع�س �حلالت قد يكون م�سروعا �أن يحُ�سرتط على �ملنظمني باأن يقومو� باإعد�د م�ستوى حمدد من �لإ�سر�ف 
لتجمعهم؛ ومع ذلك، فاإن مثل هذ� �ل�سرط ينبغي �أن يفر�س فقط كنتيجة للتقييم ولي�س ب�سكل �فرت��سي، و ذلك 

حتى ل ينتهك مبد�أ �لتنا�سبية �مل�سار �إليه يف بد�ية هذ� �لتو�سيات. 
وم���ن ناحية مقابلة، فاإن �أي طلب من �لقائمني على �لتجمع بتحمل توفري �لإ�سر�ف يجب �أل  ينتق�س من 
�للتز�م �لإيجابي للدولة بتوفري �إجر�ء�ت �حلر��سة ومتويلها وتن�سيقها ب�سكل تام بحيث حتمى كر�مة �ملو�طن 

وي�سان من �أي �نتهاك.  
�إن �مل�سرف���ني  يف �لع���رف �لقانوين لي�س���و� بديال للح�سور �لكايف لفرق ووكالت �إنف���اذ �لقانون �لتي يجب 
�أن تتحم���ل �مل�سوؤولية �لكاملة عن �لنظام �لعام من جهة، وعن حماية �ملو�طن من جهة �أخرى. ومع ذلك، فاإن 
�لإ�س���ر�ف �لكامل ميكن �أن ي�ساعد يف �لتقليل من �حلاجة لتو�جد ع�سكري �أو �أمني كبري يف �لتجمعات �لعامة 

�أو مكان �إقامة �لحتاد�ت. 

6 . 2 . ب  حالة اليمن خالل العام 2011م

كان �ملالح���ظ خ���الل �ملظاهر�ت �لتي عم���ت �ليمن خالل �لع���ام 2011م �أن مبد�أ �لتع���اون بني �ملنظمني 
وم�س���وؤويل �أو هيئ���ات �إنفاذ �لقانون كان غائبا متام���ا، بل �إن �جلهتني كانتا تقفان عل���ى طريف نقي�س. مع �أن 
�ملفرو����س م���ن �حلكومة هو �أن تتحم���ل م�سوؤولية �إر�سال �سيار�ت �لإ�سع���اف �أو �مل�ساعدين �لطبيني �إىل �أماكن 
�لتظاه���ر للم�ساعدة يف حال حتولت �ملظاهرة �إىل �لعنف. و �ل���ذي لوحظ ،�أي�سا، �أنه يف حال �سقوط �سخ�س 
جري���ح، فاإنه كان يعاين من �حلاجة �إىل معاجلة طبية منا�سبة قبل �لو�سول �إىل �أقرب م�ست�سفى. ومن �لأمور 
�ملمي���زة يف جتمع���ات �ليمني���ني، خالل موجة �لربي���ع �لعربي، �أنهم كان���و� يقومون بحمل �جلري���ح �إىل �سيارة 

�لإ�سعاف �أو �مل�ست�سفى باأنف�سهم دون �أن تكون هناك هيئة خريية ت�سطلع باملهمة وتتعاون مع �ملنظمني.  
 لق���د كان هناك م�ست�سف���ى �سغري ميوله �لحتاد �لأوربي على مقربة من �ساح���ة �لتغيري يف �سنعاء و كان 
لدى معظم �ملنظمني للمظاهر�ت �سبكات ل باأ�س بها من �مل�ست�سفيات. بالإ�سافة �إىل دعم دولة قطر ملعاجلة 
�جلرح���ى يف بع����س �مل�ست�سفيات �خلا�سة. و مع ذلك، فاإن �ملظاهر�ت يف تع���ز وعدن و�ملحافظات �لأخرى يف 
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�ليم���ن مل تك���ن منظم���ة ومل حتظ باأي دع���م �أو م�ساعدة من �جله���ات ذ�ت �لعالقة. ونتيج���ة حلالة �خلالف 
�ل�سيا�س���ي �حل���اد، فاإن �حلكومة مل  تعمل على توفري م�ساعدين طبيني عندما حتولت �ملظاهر�ت �إىل موجات 
عنف. و من هنا، فاإن �لأمر كان يتطلب من �ملنظمني م�سوؤولية �لتعاون مع �ملنظمات �ملحلية �أو �لدولية لتوفري 
�ل�سالمة للمتظاهرين على كل حال؛ ل �سيما �أن �حلال و�سلت يف �لعام 2011 مبحافظة عدن �إىل منع  �ل�سرطة  
�سيار�ت �ل�سعاف من �لو�سول �إىل �جلرحى �أو و�سول �جلر�حني �إليهم. و لي�س هذ� فح�سب، بل �إن م�ست�سفى 

حكوميا رف�س قبول متظاهرين جرحى.
�إن م���ن �لأ�سي���اء �ملتعارف عليها  لدى مل�سرفني �ملحرتفني �أو �سركات �لأمن �خلا�سة �أن يتم �لتعاقد معهم 
ويدفع لهم  �ملال للقيام بالإ�سر�ف على عملية �لتجمعات. ومع ذلك، ينبغي �أل يكون هناك �لز�م قانوين على 
�ملنظم���ني لدف���ع �ملال لإجر�ء�ت �لإ�س���ر�ف. ويف حال فر�س مثل هذ� �لعمل �ملكلف، فاإن���ه �سوف يزيل ،ب�سكل 
خط���ري، �جلوه���ر �لأ�سا�سي حلرية �لتجمع �سي���وؤدي �إىل �إ�سعاف �مل�سوؤولية �لأ�سا�سي���ة للدولة يف توفري حماية 

كافية ملو�طنيها. 

6 . 2 . ب  مراقبة حرية التجمعات السلمية

�إن ح���ق مر�قبة �لتجمع���ات �لعامة هو جزء من �حلق �لعام لتلقي �ملعلوم���ات )�أي �أنه �أمر �سروري يدخل 
حت���ت حري���ة �لتعبري(. وبهذ� �ل�ساأن ، فاإن �حلماية �ملكفولة لو�سائل �لإعالم مهمة ب�سكل خا�س. ومع �لت�سليم 
بذل���ك، ف���اإن حرية مر�قب���ة �لتجمعات �لعام���ة لي�ست مكفولة فق���ط لالإعالميني فح�سب، ب���ل �أي�سا ملنظمات 
�ملجتم���ع �ملدين مث���ل �لنا�سطني �حلقوقيني �لذين يعتربون باأنهم ي���وؤدون دور �ملر�قبني �لجتماعيني وهدفهم 

�مل�ساهمة يف نقا�س عام م�ستنري. 
 �إن م���ن �س���اأن مر�قبة �لتجمعات �لعام���ة �أن يوفر م�سدر� مهم���ا للمعلومات �مل�ستقل���ة بخ�سو�س �أن�سطة 
�مل�ساركني وم�سوؤويل �إنفاذ �لقانون حيث �سيتم ��ستخد�مها لإبالغ �ل�سعب باملو�سوع. كما �أن من �ساأن مثل تلك 
�ملر�قب���ة تعم���ل كاأ�سا�س للحو�ر بني �حلكومة و�ل�سلطات �ملحلية وم�س���وؤويل فر�س �لقانون و�ملجتمع �ملدين مبا 

من �ساأنه �أن يرقي باحلالة �لدميقر�طية يف �لبلد. 

6. 3. أ المراقبون المستقلون 

ف �ملر�قبون باأنهم �أ�سخا�س �أو جمموعة تعد طرفا ثالثا غري م�سارك يف �لتجمع �أو يف �إنفاذ �لقانون،  يعرَّ
و �لت���ي هدفها �لأ�سا�سي مر�قب���ة و ت�سجيل �لأحد�ث و�لأن�سطة �لتي حت���دث يف �لتجمعات �لعامة. �إن �لرقابة 
�مل�ستقل���ة ق���د تنفذ من قبل منظم���ات غري حكومية حملية، �أو مد�فعني عن حق���وق �لإن�سان، �أو مكاتب حتقيق 
حملي���ة، �أو موؤ�س�س���ات حقوق �إن�سان وطنية، �أو من قبل منظمات حق���وق �إن�سان دولية ) مثل منظمات هيومان 
ر�يت����س ووت����س �أو منظمة �لعفو �لدولية( �أو �سبكات عاملية ) مثل مكتب �لأمم �ملتحدة للمفو�سية �لعليا حلقوق 
�لإن�س���ان(. �إن مث���ل هوؤلء �لأ�سخا����س �أو �ملنظمات ينبغي �أن ي�سمح  لهم �أو له���ا يف �لعمل بحرية عند مر�قبة 

�لتجمعات و�لتظاهر�ت. 

مراقبة املنظمات املحلية 
م���ا م���ن �سك يف �أن مر�قب���ة �لتجمعات �لعامة �أمر يف غاي���ة �ل�سعوبة، ذلك �أن �ل���دور �مللقى على كو�هل 
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�ملر�قب���ني يعتمد على عو�مل خمتلفة، ويخ�سع لظروف متقلبة. و مع ذلك، فاإن �ملنظمات �ملحلية )على �سبيل 
�ملث���ال، منظمات حقوق �لإن�س���ان وو�سائل �لإعالم و�ملنظمات �ل�سبابية( ميك���ن �أن تركز على جو�نب حمددة 

من �لتجمعات مثل: 
Ó  .حماية �لتجمعات
Ó  حتديد ومتييز �لطرف �لذي �لتزم بالتفاق �مل�سبق حول عملية تنفيذ �لتجمعات من �لطرف

�لذي مل يلتزم بذلك.
Ó .حتديد ماهية  ودرجة �لقيود �لإ�سافية �لتي  فر�ست على �لتجمع �أثناء �حلدث
Ó  تقدمي  �أمثلة لأنو�ع �لعنف �أو ��ستخد�م �لقوة �لتي مت �للجوء �إليها �سو�ء من قبل �مل�ساركني �أو من

قبل فرق �إنفاذ �لقانون.
Ó .لحتكاك بني �مل�ساركني يف �لتجمع وجتمع م�ساد�
Ó .سلوك �مل�ساركني يف جتمع متحرك مير من موقع ح�سا�س�

�إن �ملنظم���ات غ���ري �حلكومية �ملحلية عادة م���ا ت�ستند على مر�قبة �ملنظمات يف كتاب���ة �لتقارير �خلا�سة 
بالتجمعات، ولعل من �ساأنها �أن  ت�سلط �ل�سوء على خماوف �ل�سلطات. و ميكن �أن يكون هذ� �لنوع من �لتقارير 
مبثاب���ة قاع���دة للحو�ر حول ق�ساي���ا مهمة مثل تاأثري �لقان���ون يف �سلوك �ملتجمعني و ق�سي���ة �حرت�م �حلكومة 
للتز�ماته���ا �لإيجابية يف حماي���ة حرية �لتجمع �ل�سلمي.  ومن ناحية �أخرى ق���د ت�ستخدم تقارير �ملر�قبة هذه 
كنم���اذج �ر�سادية ت�ستفي���د منها هيئات فر�س �لقانون ذ�ت �لعالقة، �أو �ل�سلط���ات �ملحلية،  وهذ� ما يعني �أن 
على كتاب تلك �لتقارير �لعمل على ت�سليط �ل�سوء على �لق�سايا و�ملو�سوعات �لتي حتتاج  �إىل �لتدريب، وعلى 

�ملو�رد �ل�سرورية، و �لجهزة �لالزمة �لتي ميكن �لتو�سل بها ملر�قبة �لتجمعات وحمايتها. 
وتع���د �لتقارير م�س���در� مفيد� لإبالغ �لهيئ���ات �لدولية مثل  �ملجل����س �لأوربي، ومنظم���ة �لأمن و�لتعاون 
يف �أورب���ا، ومكت���ب �ملوؤ�س�سات �لدميقر�طية، وحق���وق �لإن�سان بخ�سو�س م�ستوى �لح���رت�م و�حلماية حلقوق 

�لإن�سان يف �ليمن. 
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المالحق



حرية التجمع وإقامة االتحادات32

ملحق 1 

و�سائل التظاهر غري العنيف 
هناك عدد كبري من �لو�سائل �أو �لأ�سكال للعمل �لالعنيف . وقد مت حتديد ما ل يقل عن  197 طريقة وميكن 

تق�سيمها �إىل ثالثة �أ�سناف: �لحتجاج و�لإقناع غري �لعنيف، عدم �لتعاون ، و�لتدخل غري �لعنيف.

االحتجاج واالإقناع غري العنيف
ترك���ز عل���ى طرق �لحتجاج غري �لعنيف �ل���ذي يعد رمزيا يف تاأثريه، ويق���ود �إىل �لإدر�ك بوجود �عرت��سات، 

وميكن �إجمال �أهم مظاهر هذ� �لنوع من �لحتجاج  يف مايلي:

�لتو��سل مع �جلماهري �لعري�سة بيانات ر�سمية 
7- �ل�سعار�ت و�لر�سوم �لكاريكاتورية و �لرموز.

8- �لالفتات و �ملل�سقات و �لت�سالت  علنية.
9- �ملن�سور�ت و�لكتيبات و�لكتب. 

10- �ل�سحف و �ملجالت. 
11- �مل�سجالت و �لإذ�عة و�لتلفاز.

12- �لكتابة يف �جلو ويف �لأر�س.

1- �خلطابات �لعامة.
 2- ر�سائل �لعرت��س �أو �لتاأييد.

3- بيانات من قبل منظمات وموؤ�س�سات.
4- بيانات علنية موقعة.

5- بيانات �تهام ومطالب.
6- تقدمي عر�ئ�س �لتما�س.

�حتجاجات جماعية �ل�سغط على �لأ�سخا�س 
17- تفوي�س. 

18- �أحكام �سورية.

19- جماعة �سغط.
20- �عت�سامات. 

21- �نتخابات �سورية.

13- تتبع �مل�سوؤولني. 
14- توبيخ �مل�سوؤولني. 

15- �ملوؤ�خاة.  
16- �لعتكاف.  
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�لدر�ما و�ملو�سيقا �لأعمال �لرمزية �لعامة
35- �لق�س�س �مل�سلية و �لدعابة �ل�ساخرة.

36- �مل�سرحيات و �ملو�سيقا و�لأغاين.
22- رفع �لأعالم و�لألو�ن �لرمزية.

23- �رتد�ء �لرموز �خلا�سة.
24- �ل�سالة و �لعبادة.

25- توزيع �أ�سياء رمزية.
26- �لتعري تعبري� عن �لحتجاج. 

27- �تالف �ل�سخ�س ملمتلكاته �خلا�سة. 
28- ��ستخد�م �لإ�ساء�ت �لرمزية.

29- عرو�س �للوحات �لفنية �ملعربة. 
30- ��ستخد�م �لطالء كنوع من �لحتجاج.

31- �إ�سار�ت و�أ�سماء جديدة.
32- �أ�سو�ت رمزية. 

33- ��ست�سالح رمزي للعقار�ت.
33- �إمياء�ت بذيئة. 

تكرمي �ملوتى  �ملو�كب
43- حد�د �سيا�سي. 
44- جنائز �سورية.

45- �جلنائز �لإي�ساحية.
46- زيار�ت �ملقابر. 

38- م�سري�ت. 
39- عرو�س. 

40- مو�كب دينية.  
41- حج.

42- مو�كب بال�سيار�ت.  
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�ن�سحاب و تن�سل   جتمعات �سعبية 
51- �خلروج من مكان معني.

52- �ل�سمت.
53- رف�س �لت�سريفات. 

54- �إد�رة �لظهر. 

47- جتمعات �لحتجاجات �أو �لتاأييد.
48- لقاء�ت �حتجاجية. 

49- لقاء�ت  متويهية  لالحتجاجات. 
50- عقد �لندو�ت �ملطولة. 

عدم التعاون 
ط���رق ع���دم �لتعاون �لالعنيف، �إذ� م���ا �ساركت  �أعد�د كافية من �لب�سر،فاإن م���ن �ملحتمل �أن ت�سكل �سعوبات 
�أمام �خل�سوم يف �حلفاظ على كفاءة عادية وعلى �سريان �لنظام، و يف حالت ق�سوى ميكن �أن تهدد �لنظام 

نف�سه.  
�لأحد�ث �لعادية و�لعاد�ت و �ملوؤ�س�سات  عدم �لتعاون �لجتماعي ونبذ �لأ�سخا�س
60- تعليق �لأن�سطة �لجتماعية و�لريا�سية.

61- مقاطعة �ل�سئون �لجتماعية.
62- �إ�سر�ب طالبي. 

63- �لع�سيان �لجتماعي. 

55- �ملقاطعة �لجتماعية.
56- مقاطعة �جتماعية �نتقائية. 

57- حجب �لعو�طف. 
58- �حلرمان. 

59- �لتحرمي.

عدم �لتعاون �لقت�سادي �لن�سحاب من �لنظام �لجتماعي 
71- مقاطعة �مل�ستهلكني. 

72- عدم ��ستهالك �لب�سائع �ملقاطعة.
73- �سيا�سة �لتق�سف.

74- �لمتناع عن دفع �لجور. 
75- رف�س �ل�ستئجار.

76- مقاطعة �مل�ستهلكني على �مل�ستوى �لوطني. 
77- مقاطعة �مل�ستهلكني على �مل�ستوى �لدويل. 

65- �لبقاء يف �ملنزل.
66- عدم �لتعاون �ل�سخ�سي �ل�سامل.

67- هروب �لعمال. 
68- �خللوة.

69- �لختفاء �جلماعي. 
70- �لهجرة �لحتجاجية.
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�لأعمال �لتي يقوم بها �لو�سطاء �أعمال يقوم بها �لعمال و�ملنتجون 
80- مقاطعة �ملزودين و�لوكالء. 78- مقاطعة عمالية. 

79- مقاطعة �ملنتجني.

�أعمال يقوم بها �أ�سحاب �مل�سادر �ملالية �أعمال يقوم بها �ملالك و�ملدر�ء
86- �سحب ود�ئع �لبنوك. 

و�مل�ستحق���ات  �لر�س���وم  دف���ع  ع���ن  �لمتن���اع   -87
و�ل�سر�ئب. 

88- �لمتناع عن دفع �لديون و�لفو�ئد.
89- قطع �ملخ�س�سات و�لقرو�س.

90- �لمتناع عن دفع �ملد�خيل �حلكومية.
91- �لمتناع عن قبول �لنقد �حلكومي.  

81- مقاطعة �لتجار.
82- �لمتناع عن تاأجري �أو بيع �ملمتلكات. 

83- منع �لتوظيف و�إغالق �ملوؤ�س�سات. 
84- رف�س م�ساعدة �لت�سنيع. 

85-  �إ�سر�ب �لتجار ب�سكل عام.

�لإ�سر�بات �لرمزية �لعمل �لذي تقوم به �حلكومة
96- �إ�سر�ب �حتجاجي. 

97- �ملغادرة �لفورية. 
92- �حل�سار �لقت�سادي �ملحلي. 

93- عمل قو�ئم �سود�ء للتجار. 
94- ح�سر �لبيع دوليا. 

95- ح�سر �ل�سر�ء دوليا. 

�إ�سر�ب �جلماعات �خلا�سة  �إ�سر�بات �ملز�رعني 
100- رف�س �لعمل �للز�مي. 

101- �إ�سر�ب �ل�سجناء. 
102- �إ�سر�ب �أحد �لفروع �ل�سناعية.

103- �إ�سر�ب  �ملهنيني.

98- �إ�سر�ب �لفالحني.
99-  �إ�سر�ب �لعمال يف �ملز�رع.
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�إ�سر�بات جزئية �إ�سر�بات �سناعية عادية 
108- �إ�سر�ب ت�ساعدي.
109- �إ�سر�ب �ل�سدمة. 

110- �إ�سر�ب �لتباطوؤ. 
111- �إ�سر�ب �لتقيد بالأنظمة. 

112- �لإ�سر�ب بالغياب �ملر�سي.
113- �لإ�سر�ب بال�ستقالة. 

114- �لإ�سر�ب �ملحدود.
115- �لإ�سر�ب �لنتقائي. 

104- �إ�سر�ب من�ساأة �سناعية. 
105- �إ�سر�ب �ل�سناعة. 
106- �إ�سر�ب ت�سامني. 

�جلمع بني �ل�سر�بات و �لغالقات �لقت�سادية �ل�سر�بات �ل�سناعية �ملتعددة 
118- هارتال)�إ�سر�ب موؤقت للتعبري عن �لحتجاج(.

119- �لغالق �لقت�سادي.
116- �ل�سر�ب �ملعمم. 

117- �ل�سر�ب �لعام.
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عدم تعاون �ملو�طنني مع �حلكومة  عدم �لتعاون �ل�سيا�سي : نبذ �ل�سلطة 
123- مقاطعة �لهيئات �لت�سريعية. 

124- مقاطعة �لنتخابات. 
125- مقاطعة �لوظائف و�ملر�كز �حلكومية. 

126- مقاطعة �لدو�ئر و�لوكالت و�لهيئات 
�حلكومية.

127- �لن�سحاب من �ملوؤ�س�ساتالتعليمية �حلكومية. 
128- مقاطعة �ملنظمات �ملدعومة من �حلكومة. 

129- رف�س م�ساعد�ت �جلهات �لتنفيذية. 
130- �إز�لة �إ�سار�ت و عالمات مكان معني.

131- رف�س قبول �مل�سوؤولني �ملعينني.
132- رف�س حل �ملوؤ�س�سات �حلالية.

120- رف�س �لتحالف مع �ل�سلطة  �أو �لن�سحاب 
منه. 

122- رف�س �لتاأييد �لعام. 
123- �أدبيات خطابات توؤيد �ملقاومة. 

�أعمال يقوم بها موظفو �حلكومة 
142- �متناع حمدد للم�ساعدة من قبل �مل�ساعدين 

�حلكوميني. 
143- قطع خطوط �لتو��سل و�ملعلومات.

144- �ملماطلة و �لإعاقة. 
145- عدم �لتعاون �لإد�ري �لعام.

146-  عدم  �لتعاون �لق�سائي. 
147- عدم �لكفاءة �ملتعمدة و عدم �لتعاون 

�لنتقائي من قبل جهات �ل�سلطة �لتنفيذية. 
148-�لتمرد.  

133- معار�سة و�متثال بطئ. 
134- �لع�سيان يف حالة غياب �لإ�سر�ف 

�ملبا�سر. 
135- �لع�سيان �جلماهريي.

136- �لع�سيان �ملقنع. 
137- رف�س تفريق �حل�سود.

138- �لعت�سام. 
139- رف�س �لتجنيد �لإجباري و �لإبعاد. 

140- �لختفاء و�لهروب و��ستخد�م �لهويات 
�لز�ئفة. 

141- �لع�سيان �ملدين للقو�نني "غري 
�ل�سرعية".  
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�أعمال حكومية دولية �أعمال تقوم بها �حلكومية �ملحلية 
�أو  �لدبلوما�سي���ة  �لتمثي���الت  يف  �لتغي���ري�ت   -151

�لتمثيالت �لأخرى. 
152- تاأخري و �إلغاء �لأحد�ث �لدبلوما�سية. 

153- �سحب �لعرت�ف �لدبلوما�سي. 
154- قطع �لعالقات �لدبلوما�سية. 

155- �لن�سحاب من منظمات دولية. 
156- رف�س �لع�سوية يف هيئات دولية. 

157- �لطرد من منظمات دولية. 

149- �ملر�وغات و�لتاأخري�ت �سبه �لقانونية. 
150- عدم �لتعاون  من قبل �لوحد�ت �حلكومية 

ذ�ت �ل�سالحية. 
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التدخل غري العنيف 
و�سائ���ل �لتدخل غري �لعنيفوهي و�سائل تعيق  �خل�سم ب�سكل �أكرث مبا�سرة؛ وبافرت��س ��ستمر�ر �حلفاظ على 
�جل���ر�أة و�لن�سب���اط ،  فاإن �أع���د�د� �سغرية ن�سبيا قد يك���ون لها تاأثري كبري على نحو غ���ري متنا�سب.�إن طرق 
�لتدخ���ل غري �لعنيف ت�سمل �لعت�سامات و�ل�سيام و�لإ�سر�بات �مل�سادة و �لإعاقات غري �لعنيفة و�لغزو غري 

�لعنيف و�حلكومة �ملو�زية،ومن �أهم هذه �لو�سائل: 

�لتدخل �جل�سدي �لتدخل �لنف�سي 
163- �لعت�سام. 

164- �لعت�سام وقوفا. 
165- �لعت�سام ركوبا. 

166- �لقتحام. 
167- �لطو�ف.

168- �ل�سالة �قتحاما. 
169- غارة �لالعنف. 

170- غار�ت �لالعنف �جلوية.
171- غزو �لالعنف. 

172- �لعرت��س �لالعنيف.
173- �حلاجز �لالعنيف. 

174- �لحتالل �لالعنيف. 

158- �لنك�ساف �أمام �لعنا�سر. 
159- �ل�سوم. 

160- �سيام �ل�سغط �ملعنوي.
161- �لإ�سر�ب عن �لطعام. 
162- �سيام �ل�ساتياغر�ها1.

160- �حلكومة �ملو�زية. 
161- �لتحر�سات غري �لعنيفة. 

1

نوع من �ل�سيام �لذي �بتد�عه �ملهامتا غاندي يف حركتة �لإحتجاجية �ل�سلمية  1
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�لتدخل �لقت�سادي �لتدخل �لجتماعي
181- �إ�سر�ب بديل.

182- �إ�سر�ب �عت�سامي.
183-��ستيالء على �أر��سي با�ستخد�م �لالعنف.

184- حتدي �حل�سار.
185- تزوير بد�فع �سيا�سي. 

186-�ل�سر�ء �لوقائي �لحتكاري. 
187- حجز �ملوجود�ت.

188 – �إغر�ق �لأ�سو�ق بال�سلع.
189- حماية حمدودة. 

190- �أ�سو�ق بديلة.
191- �نظمة نقل بديلة. 

192-موؤ�س�سات �قت�سادية بديلة. 

174- تاأ�سي�س مناذج �جتماعية جديدة.
175- �إرهاق �لت�سهيالت. 

176- �ملماطلة. 
178- �ملقاطعة �لكالمية.

179-موؤ�س�سات �جتماعية بديلة. 
180- نظام �ت�سالت بديل. 

�لتدخل �ل�سيا�سي 
198- �زدو�جية �ل�سلطة و�حلكومة �ملو�زية. 193- �إرهاق �لأنظمة �لإد�رية.

194- ك�سف هويات �لعمالء �ل�سريني.
195- �لرغبة يف �ل�سجن.

196-�لع�سيان �ملدين. 
197-�لعمل من دون تعاون. 
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ملحق 2 

الق�سايا االأخالقية للمراقبني 
) �نظر �إىل �مللحق 3 ل�سياغة تقرير �ملر�قبة (

�لرقاب���ة ن�ساط معتمد على �لأخالق ويه���دف �إىل زيادة �حرت�م حق���وق �لإن�سان،ولذلك ينبغي على �ملر�قبني 
�لعم���ل مبعايري عالي���ة ل�سمان �حرت�م مالحظاته���م وتقاريرهم ومر�جعتها بدقة. لق���د مت تلخي�س �لق�سايا 

�لأخالقية �لتالية من جمموعة متنوعة من وثائق عمل  �أنتجت من قبل فرق مر�قبة يف عدد من �ملو�قع.
على �ملر�قبني �حرت�م حقوق �لإن�سان لكل �لأطر�ف.. 1
على �ملر�قبني �أن يحرتمو� �لقانون، وينبغي عليهم �أن ين�ساعو� للقانون يف كافة �لأوقات . 2

وعليهم �أن يتعاونو� مع �أجهزة �ل�سرطة و�لطو�رئ. على �ملر�قبني �أي�سا �أن ياأخذو� يف �حل�سبان 
�أن م�ساهدة ممار�سات غري قانونية من قبل �ل�سرطة �أو �ملتظاهرين �أو �أ�سخا�س �آخرين  رمبا 

تتطلب منهم تقدمي �أدلة يف �أوقات لحقة. 
يجب عليهم �أن يبقو� حمايدين و�أن ين�سحو� كافة �لأطر�ف �أو يعربو� عن �أر�ءهم بخ�سو�س . 3

�أعمال �أي طرف.
 يتحتم على �ملر�قبني �أن يظلو� م�ستقلني خالل كل �لعملية و�أن ي�سمنو� عدم تعر�س حياديتهم . 4

و��ستقاللهم لالأ�سر�ر من خالل موقعهم �أو لبا�سهم �أو ت�سرفاتهم. وينبغي �أل ين�سمو� �إىل 
جمموعة �لتظاهر �أو �لعت�سام �أو �لحتجاج. باإمكانهم تقدمي �أنف�سهم للم�ساركني، لكنهم ينبغي 

�أل يعربو� عن �آر�ئهم فيما يخ�س �لأحد�ث و�لأن�سطة. 
عمل �ملر�قبني ينبغي �أن يكون و��سحا. ولذلك يجب �أن يكون لديهم �سكل من �أ�سكال حتديد . 5

�لهوية �ملتوفرة يف كافة �لأوقات. �لرقابة هي ممار�سة �سفافة وو��سحة ويوؤمل �أن يكون للتو�جد 
�لو��سح للمر�قبني �أثر �إيجابي على �حرت�م حقوق �لإن�سان ومنع �أي �أعمال عد�ئية �أو عنف. 

يجب على �ملر�قبني �أن يعملو� دوما كجزء من فريق، وينبغي �أن يكون لديهم خطة عمل متفق . 6
عليها؛ �أي �سل�سلة من �لأو�مر وو�سائل متفق عليها لالت�سال مع �أع�ساء �لفريق �لآخرين. كما 

يتحتم �أن يكون لديهم موقع عام متفق عليه ) مقهى، حمطة �أو مركز  لاللتقاء بعد وقوع 
�حلدث(. 

ينبغي على �ملر�قبني �أخذ �سالمتهم بعني �لعتبار وعليهم �أن يعملو� ب�سكل ثنائي ويف �أوقات . 7
�ل�سرورة يتوجب على �ملر�قبني �لن�سحاب من �ملوقع �أو من مكان عام يف حال �أ�سبح لديهم 

خماوف على �سالمتهم �ل�سخ�سية. 
يتوجب على �ملر�قبني �أن يكونو� مدركني مل�سوؤوليتهم وعو�ئق م�سوؤولياتهم، مبعنى �أن يكونو� . 8

و�عني باأنهم متو�جدون ملر�قبة �لأحد�ث و�لأن�سطة وعليهم �أل يتدخلو� يف بع�س �حلالت �أو 
�ملحاولة للتدخل يف �أن�سطة �أي جانب. 

على �لرغم من �ملو�د �ملحددة �سابقا، على �ملر�قبني �أن يتذكرو� �أي�سا م�سئوليتهم كمو�طنني . 9
ورمبا يكون هناك �أوقات يعتربها �ل�سخ�س �سرورية للتدخل يف موقف خا�س. وعلى فريق 

�لرقابة �أن يناق�س مثل هذه �لتوقعات كجزء من ��ستعد�ده �لعام. 
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ينبغي على �ملر�قبني �أل يعملو� �إطالقا بطريقة ميكن �أن ت�سعف فريق �لرقابة �لأكرب. وينبغي . 10
على �ملر�قبني �أل يتناولو� �لكحول �إطالقا �أو �أي عقاقري �أو مو�د غري قانونية قبل �أو �أثناء 

�لأحد�ث. 
على فريق �لرقابة �أل يديل باأي تعليقات ر�سمية لل�سحافة �أو �لوكالت �لأخرى عن �لعمل . 11

با�ستثناء �إظهار �أنف�سهم كمر�قبني حقوق �إن�سان م�ستقلني. 
ينبغي على فريق �لرقابة �أن ير�جعو� �ملعلومات �سفويا بقدر �لإمكان يف نهاية �حلدث، ول بد . 12

من �إعد�د تقارير مكتوبة خالل �أربعة وع�سرين �ساعة من نهاية �حلدث من �ملالحظات �لتي مت 
عملها �أثناء �حلدث. 

تقارير �لرقابة ل بد �أن تكون دقيقة. وينبغي على �ملر�قبني �سمان �عتماد تقاريرهم على ما مت . 13
م�ساهدته و�سماعه.
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ملحق 3 

�سياغة تقرير املراقبة

�ل�سم : �لتاريخ : 
�ملوقع: 

تاريخ و�سول �ملر�قب:
تاريخ مغادرة �ملر�قب: 

�لو�سف و �لرقام 1  الو�صع القانوين للتجمع      
هل ين�سجم عمل �ملنظمون مع عملية ماورد يف �لإ�سعار �لقانوين ، �أ. 

      �إذ� كانت �لإجابة بنعم )ل(، ملاذ� ل ؟ 
هل �لتجمع حدث عفوي ؟  �إذ� كان كذلك ما هو �سبب �لتجمع؟  ب. 

�أذكر �أي �سروط �أو قيود مفرو�سة على �لتجمع؟  ج. 
هل هناك �أي دعوى رفعت �سد �لقيود؟ �إذ� كان كذلك، ماذ� متخ�س د. 

      عن �لدعوة ؟ 
من ��ستمع �إىل �لدعوى؟  ه. 

�أذكر �أي قيود مت جتاهلها؟  و. 
�أذكر �أي قيود �إ�سافية فر�ست من قبل �ل�سرطة قبل بد�أ �لتجمع؟  ز. 

عدد �أي قيود �إ�سافية فر�ست من قبل �ل�سرطة بينما كان �لتجمع جاريا؟  ح. 
�أي تعليقات �إ�سافية. ط. 

�لو�سف و�لأرقام 2 التجمع       
نوع �لتجمع ) �جتماع، �عت�سام ، م�سرية ( �أ. 

موقع و تاريخ �لتجمع  ب. 
هدف �لتجمع  ج. 

وقت ومكان �لنطالق د. 
مكان �لتجمع ه. 

�ملكونات �لأ�سا�سية للطريق: ) معامل �لف�ساء �ملكاين �حلاوي للتجمع(. و. 
وقت �نتهاء �لتجمع:  ز. 

��سم �ملنظم �أو �ملنظمة:  ح. 
هل كان �ملنظم موجود� :  ط. 
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عدد �مل�سرفني �أو �ملنظمني:  ي. 
�لعدد �لتقديري مل�ساركني:  ك. 

وجود �لأطفال:  ل. 
وجود �لعربات  م. 
طبيعة �لظهور  ن. 

طبيعة �لهتافات :  �س. 
طبيعة �أي �سالح: ع. 

طبيعة �لأعمال �لعد�ئية: ف. 
�س. مو�قف �ل�سرطة :

مو�قف �ملوؤيدين و�مل�ساهدين: ق. 
�أي عو�ئق �أو تقطعات يف �لطرقات:  ر. 

�أي تعليقات �إ�سافية :  �س. 

�لو�سف و�لأرقام  3(حرا�صة التجمع من قبل ال�صرطة     
�سف وحد�ت �ل�سرطة �لأ�سا�سية �ملتو�جدة �أ. 

�سف زي قو�ت �ل�سرطة على �سبيل �ملثال ، عادية ، �أو مكافحة �ل�سغب ب. 
      �أو مالب�س مدنية

�أجهزة �ل�سرطة  �ملتو�جدة / �ملرئية ، على �سبيل �ملثال �لأ�سلحة و �لغاز ج. 
      وخر�طيم �ملياه و �خليول و�لكالب.

موقع وعدد �أي حو�جز مت تن�سيبها  د. 
هل هناك �حتياطات �سرطة ؟مو�قع �حلدث، �لأعد�د و�لأجهزة.  ه. 

�سف �أي تو��سل بني �ل�سرطة و �ملنظمني و. 
كيف ردت �ل�سرطة على �مل�ساركني يف �لتجمع؟  ز. 

هل حاولت �ل�سرطة تفريق �لتجمع ؟ �إذ� كانت �لإجابة بنعم ، ملاذ� ؟  ح. 
هل قدمت �ل�سرطة حتذير�ت م�سموعة ؟  ط. 

لو كان كذلك ، كم �نتظرت قو�ت �ل�سرطة قبل �لبدء بالعمل؟  ي. 
ما هي �لأعمال �لتي قامت �ل�سرطة باتخاذها لتفريق �لتجمع؟  ك. 

�سف �أي قوى ��ستخدمت من قبل �ل�سرطة جتاه �مل�ساركني يف �لتجمع؟  ل. 
كيف كان رد �مل�ساركني يف �لتجمع؟  هل �أ�لقت �ل�سرطة �لقب�س �أو  م. 

       �عتقلت �أي �أ�سخا�س يف �لتجمع؟ 
هل جرح �أي من �مل�ساركني يف �لتجمع؟  ن. 

�س.  هل �ألقت �لقت �ل�سرطة �لقب�س على �أي �أ�سخا�س �أخرين) م�ساهدين؛
�أو �سحفيني م�ساهيدون ، �سحافييون ، �إلخ(
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هل �سوهد جرحج �أي من �لأ�سخا�س ) �مل�ساهدين ، �ل�سحفيني ، �إلخ( ع. 
من �لذين كانو� متو�جدين يف �لتجمع؟

هل جرح �أي �سباط �سرطة من قبل �مل�ساركني يف �لتجمع ؟  ف. 
�س. هل هناك تعليقات �إ�سافية؟

�لو�سف و�لأرقام   4 مواجهة املظاهرة      
�أ.  نوع �ملظاهرة �مل�سادة

هدف �ملظاهرة �مل�سادة  ب. 
�لو�سع �لقانوين للمظاهرة �مل�سادة ج. 

د.  زمن ومكان �نطالق �ملظاهرة �مل�سادة 
ه.  مكان �ملظاهرة �مل�سادة 

�ملكونات �لأ�سا�سية للطريق: ) معامل �لف�ساء �ملكاين �حلاوي للتجمع(. و. 
وقت �لنتهاء :  ز. 

��سم �ملنظم �أو �ملنظمة:  ح. 
هل كان �ملنظم موجود� :  ط. 

عدد �مل�سرفني �أو �ملنظمني:  ي. 
�لعدد �لتقديري للم�ساركني:  ك. 

وجود �لأطفال:  ل. 
م.  وجود �لعربات 
ن.  طبيعة �لظهور 

طبيعة �لهتافات : �س. 
طبيعة �أي �سالح: ع. 

طبيعة �لأعمال �لعد�ئية : ف. 
�س. مو�قف �ل�سرطة :

مو�قف �ملعار�سني و�مل�ساهدين: ق. 
�أي تعليقات �إ�سافية :  ر. 

   
�لو�سف و�لأرقام  5 ( حماية املظاهرات  امل�صادة     

�سف �أي تو��سل بني �ل�سرطة و �ملنظمني للمظاهرة �مل�سادة؟  �أ. 
كيف ردت �ل�سرطة على �مل�ساركني يف �لتجمع؟  ب. 

هل حاولت �ل�سرطة تفريق �لتجمع ؟ �إذ� كانت �لإجابة بنعم ، ملاذ� ؟  ج. 
هل قدمت �ل�سرطة حتذير�ت م�سموعة ؟ لو كان كذلك ، كم �نتظرت قو�ت د. 

       �ل�سرطة قبل �لبدء بالعمل؟
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ما هي �لأعمال �لتي قامت �ل�سرطة باتخاذها لتفريق �لتجمع؟  ه. 
�سف �لقوة  �لتي ��ستخدمت من قبل �ل�سرطة جتاه �مل�ساركني يف �لتجمع؟  و. 

كيف كان رد �مل�ساركني يف �ملظاهرة �مل�سادة؟  ز. 
هل �أ�لقت �ل�سرطة �لقب�س �أو �عتقلت �أي �أ�سخا�س يف �لتجمع؟  ح. 

هل جرح �أي من �مل�ساركني يف �لتجمع؟  ط. 
هل �ألقت �ل�سرطة �لقب�س على �أي �أ�سخا�س �أخرين)م�ساهدين ، �سحافيني ، �إلخ( ي. 

هل هناك تعليقات �إ�سافية؟أ. 
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يف ه���ذ� �ل�سي���اق �لتاريخ���ي و�لجتماعي �لتاأ�سي�س���ي �لذي متر ب���ه �ليمن يطيب 
للمركز �ليمني لقيا�س �لر�أي �لعام �أن ي�ساهم ،نوعا من �مل�ساهمة، يف بث �لوعي 
باحلق���وق �لأ�سا�سية �ملتعلقة بالتجمعات و�إقامة �لحتاد�ت و�لنقابات، من خالل 
ن�س���ر هذ� �لدليل �ملخت�س���ر �لذي ياأخذ �لرتتي���ب �لر�بع يف �سل�سل���ة �أدلة �لدولة 
�ملدني���ة �لدميقر�طية ،�لتي ي�سدرها �ملركز بدع���م من �لحتاد �لأوروبي، ليكون 
مبثاب���ة وثيقة �إر�سادية �أولية تنطوي على �ملرجعيات �حلقوقية و�لقانونية �لدولية 
و�لإقليمية و�ملحلية حلق �لتجمع و �إقامة �لحتاد�ت. ونحن ناأمل �أن يجد فيه دعاة 
�حلق���وق و �حلري���ات ،وغريهم م���ن �مل�ستفيدين، مادة خمت�س���رة ومفيدة تعزز 
�لثقاف���ة �ملطلبية و�حلقوقية يف �أو�ساط �ل�سعب بخ�سو�س و�حٍد من �أهم مظاهر 
�لعمل �لدميقر�طي �لعام؛ وهو �سغل �لف�ساء�ت و�مليادين �لعامة و �خلا�سة بفعل 

�لحتجاج من �أجل  حتقيق �لعد�لة و�سيادة �خلري �لعام.


