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"للفلسططططينيين حق المشطططاركة في الحياة السطططياسطططية 

وجماعات ولهم على وجه الخصططططوص الحقوق  أفرادا

عقد االجتماعات الخاصة دون حضور  -5اآلتية: ]...[ 

أفراد الشططططططرطة  وعقد االجتماعات العامة والمواكب 

 والتجمعات في حدود القانون".

 .2003( من القانون األساسي المعدل لعام 26المادة )

 حالة من خارج السياق الفلسطيني :حالة )أ( .1

 ةعرض الحال .أ

ما ءثار رضا الشعا، حيث عبر م ،قامت حكومة حقوقستان بإصدار قرار برفع ءسعار الوقود

عن  – المساااموعة والمرةية اإلعالممن خالل مواقع التواصااام االجتماعي ووسااااةم  –كثيرون 

ءساااعار الوقود، إضاااافة إلى مطالبهم األخرى المتعلقة بغالء المعيشاااة وانخفاض رفع رفضاااهم ل

ما دفع العديد منهم للتعبير عن رفضااااااهم  ،لألجور. ولكن الحكومة لم تهتم لمطالبهمالحد األدنى 

للقرارات بطرال ءخرى منها التجمع في الشوارع العامة واألماكن السياحية على مدار ءكثر من 

لسااااااياحة والحركة التجارية في شااااااهور، خالل ءيام الساااااابت. وقد ءثر ه،ا على حركة ا ةساااااات

المحال التجارية للشاااارطة بطلا فت التجمع، ولكن الحكومة لم  تان، وتقدم ءصااااحابسااااحقوق

 .حتى اآلنتستجا 

 ֍ األسئلة والنقاش .ب

 إرشادات للمدربي

 .يعرض المدرب القصة ءعاله على شاشة العرض 

  يطرح المدرب السااا ال التالي على المتدربيني ما هي المشاااكلة ءو األسااائلة التي تثيرها ه،ه

 الحالة؟

 1المتدربين على طرح ءسئلة من قبيم ما يليي يحاول المدرب مساعدة 

 ،؟اتالتجمع هما مدى قانونية ه 

  هم يتطلا تضرر ءصحاب المحالت التجارية واألماكن السياحية )بسبا إعاقة حركة

 المرور( تدخم الشرطة؟

 ؟حاالتهم يوجد مبدء يحدد التدرج في تدخم الشرطة في مثم ه،ه ال 

  وواجباته )بصفته متظاهر(؟ما مدى معرفة المتظاهر بحقوقه 

  ما مدى معرفة رجم األمن بصالحياته في الميدان؟ وهم من قيود على سلطاته في ه،ا

 المجال؟

 .)تعرض جميع األسئلة في مكان بارز )مثم كتابتها على اللوح ءو عرضها على الشاشة 

 ئلة اآلتيةيبعد ذلك يطرح المدرب األس 

 لة؟ما هي إجاباتكم األولية على ه،ه األسئ 

                                                           
 ه،ه ءسئلة متوقع طرحها من قبم المتدربين. وفي حال لم يفعلوا، يقوم المدرب بطرحها لتحفيز النقاش. 1
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 هم هنالك ءسئلة تحتاجون المزيد من المعلومات/المعرفة حولها، لإلجابة عليها؟ 

 ءدت إلى ءضاااارار  عنيفةن بأعمال ييطرح المدرب األساااائلة التالية، على فرض قيام المحتج

 بالمرافق العامةي 

 هم يكون/ يبقى التجمع مشروعا؟ 

  مع المحتجين في ه،ه الحالة؟ كيف؟  – كمكلف بإنفاذ القانون –هم ساااااايختلف تعاملك

 ولماذا؟ 

 التعرف على  ىمالحظة عامةي ال يقوم المدرب بإعطاء إجابات على األسااااائلة، بم يهدف إل

 معارف وتوجهات المتدربين األولية.

 اإلطاران المفاهيمي والقانوني .2

 تعريفات أساسية .أ

 خد عام ل خام في مكان  عدة ءشاااااا ية التجمعي بالوجود المقصااااااود والوقتي ل مة القضاااااا

  2المشتركةب.

  حرية التجمع السلميي بحق ءساسي من حقوال اإلنسان التي يمكن ءن يتمتع بها ويمارسها

باريةب. ئات االعت ية والهي قانون نات ال وذلك  3األفراد والجماعات والجمعيات ]...[ والكيا

إليصااااال رساااااةلهم ل،وي الشااااأن  4ببقصااااد تبادل األفكار ءو التظاهر بصااااورة جماعيةب 

 واالختصام.

  االجتماع العامي بكم اجتماع عام دعي إليه خمساااااون شاااااخصاااااا  على األقم في مكان عام

 5ب.مكشوف ويشمم ذلك الساحات العامة والميادين، المالعا، والمتنزهات وما شابه ذلك

  ءو الدخول إليه المكان العامي بكم طريق عام وكم مكان ءو ممر يباح للجمهور المرور به

إذ في كم وقت وبغير قيد ءو كان مقيدا  بدفع مبلغ من النقود وكم بناء ءو مكان يسااااااتعمم 

    6ألي اجتماع ءو حفم عمومي ءو ديني ءو كساحة مكشوفةب. ذاك

 نطاق وأهمية الحق .ب

  (بالشااعبيةبالضاارورة ال تحظى )يوفر التجمع الساالمي مساااحة للتعبير عن آراء متنوعة ،

في وتلعا التجمعات دورا  هاما  والمجموعات التي تشااااعر ءنها مهمشااااة، وآراء األقليات، 

الحفاظ على الثقافات وتنميتها، وتشااااكم آلية مهمة للمشاااااركة السااااياسااااية والمساااااهمة في 

 التأثير على السياسة والسياسات العامة.

  لبناء مجتمع تعددي، ومتطلا للمشاااااركة في الحياة ممارسااااة ضاااارورية التجمع الساااالمي

 السياسية. 

                                                           
مبادئ توجيهية بشااأن حرية ، بمنظمة األمن والتعاون األوروبي مكتا الم سااسااات الديمقراطية وحقوال اإلنسااان 2

 .15(، 2010وارسو، ) 2، طالتجمع السلمي
 .المرجع السابق 3
ي مركز عدالة لدراسااات عمان) العهدان الدوليان الخاصااان بحقوال اإلنساااني دليم تدريبيمحمد خليم الموسااى،  4

 .42، (2009حقوال اإلنسان، 
 . 1998( لسنة 12( من قانون االجتماعات العامة رقم )1لمادة )تعريف إجراةي وفقا  ل 5
 .1960( لسنة 16( من قانون العقوبات ]األردني[ رقم )2لمادة )تعريف إجراةي وفقا  ل 6
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  سلمي حق مكفول للجميع دون ءي تمييز مبني على العرال ءو الجنس ءو اللون ءو التجمع ال

 الدين ءو الرءي السياسي ءو اإلعاقة ءو رير ذلك.

 عالقة الحق بالحقوق األخرى .ت

 عبير عن الرءي والمشاااااركة التجمع الساااالمي هو ضاااامانة لحماية حقوال ءخرى كحرية الت

 السياسية، وحقوال األقليات. 

  ءو حق الملكية وريرها من  واإلقامةهو وساااااايلة للمطالبة بحقوال ءخرى مثم حرية التنقم

 الحقوال.

  يشاااتق منه، ويتأساااس عليه، الحق في تشاااكيم الجمعيات والنقابات واألحزاب واالنضااامام

 إليها.

 )التجمهر غير المشروع والشغب(التمييز بين الحق وممارسات غير مشروعة  .ث

7يتميز التجمع السلمي عن جريمتين موصوفتين في قانون العقوبات العامي
 

 ]8التجمهر رير المشااااااروعي عرفه القانون بأنه بتجمهر مكون من ]عدد من األشااااااخام 

ون بقصااااد ارتكاب جرمب، والتصاااارف بما من شااااأنه ءن يحمم على التوقع بأنهم بساااايخلّ 

بيكدرون الطمأنينة العامةب ءو بساااايسااااتفزون دون ضاااارورة ءو ساااابا باألمن العامب ءو 

 معقول ءشخاصا  آخرين لإلخالل باألمن العامب ءو بتكدير صفو الطمأنينة العامةب.

  بطرال تحقيق راية التجمهر يمتاز بنية المتجمهرين التجمهر شكم من ءشكال الشغاي هو

 . بالممتلكات )سواء الخاصة ءو العامة(، وتضر ألهاليما تثير رعا ا عنيفة، ورالبا  

 كفالة الحق في السياق الفلسطيني إشكاليات .ج

 .ءزمة النظام السياسي الفلسطيني نتيجة االنقسام 

 االحتالل.ة الفلسطينية مع سلطة سلطصالحيات ال تقاسم وتداخم 

 مكلفين بإنفاذ القانون بهذا الحقمحددات تمتع ال .ح

بمسالك العديد من الدول، على الضباط وضباط الصف واألفراد يحظر القانون الفلسطيني، ءسوة 

 9باالشتراك في ءية مظاهرة ءو اضطراباتب.

                                                           
الساااري في الضاافة الغربية، وتقابلها المادة  1960( لساانة 16( من قانون العقوبات ]األردني[ رقم )164المادة ) 7

 الساري في قطاع رزة. 1936( لسنة 74لعقوبات ]االنتدابي[ رقم )( من قانون ا79)
سبعة ءشخام فأكثر حسا القانون الساري في الضفة الغربية، وثالثة ءشخام فأكثر حسا القانون الساري في  8

 قطاع رزة.

 .2005( لسنة 8( من قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطينية رقم )169( و)90المادتان ) 9
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 10اإلطار القانوني للحق .خ

 على المستوى الوطني 

  (26مادة )ال 2003القانون األساسي المعدل لعام  

 ( لسنة 12قانون بشأن االجتماعات العامة رقم )(5، 2 تانالماد) 1998  

 (34المادة ) 2004( لسنة 7م الفلسطيني رقم )قانون الطف   

 ( لساااااانة 3مرسااااااوم رةاسااااااي رقم )بشااااااأن تكريس الوحدة الوطنية ومنع  1998

  (1المادة ) التحريت

 ( ية رقم لداخل نة 1قرار وزير ا قانون  2000( لساااااا بإصااااااادار الالةحة التنفي،ية ل

 (.6-5)المادتان  1998( لسنة 12االجتماعات العامة رقم )

  المستوى الدوليعلى 

  (20/1المادة ) 1948لعام اإلعالن العالمي لحقوال اإلنسان  

  المادة ) 1965لعام االتفاقية الدولية للقضاااء على جميع ءشااكال التمييز العنصااري

5)  

  (21المادة ) 1966لعام العهد الدولي الخام بالحقوال المدنية والسياسية  

  (15المادة ) 1989لعام اتفاقية حقوال الطفم  

 فراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز ألاإلعالن المتعلق بحق ومسااااا ولية ا

 1998لعام  وحماية حقوال اإلنسااااااان والحريات األساااااااسااااااية المعترف بها عالميا  

 (.5المادة )

 ات إجرائية في تنظيم ممارسة الحقمحدد .د

مة رقم ) عا عات ال ما قانون االجت قا ل نة 12وف لة من  1998( لساااااا ية هناك جم المحددات اإلجراة

 وهي باألساس متعلقة بمسألتيني 11(.4-3لممارسة الحق في التجمع السلمي )المادتان 

 . تقديم إشعار بتنظيم االجتماع/ التجمعي1

   طبيعة اإلشعاري يقدم كتابيا. 

 .الجهة المقدم لهاي يقدم للمحافظ ءو مدير الشرطة 

  قد االجتماع العام.ساعة على األقم من موعد ع 48توقيت تقديمهي قبم 

 .محتوى اإلشعاري مكان، زمان، ررض، مدة، ومسار االجتماع العام المنوي تنظيمه 

  قدم بم ءشااااااخام طبيعيين فينبغي ءن يُ عام منظما  من ق ماع ال التوقيعي إذا كان االجت

اإلشعار الكتابي موقّعا  من ثالثة ءشخام منهم على األقم. ءما إذا كان منظما  من قبم 

باري، كحزب ساااياساااي مثال ، فينبغي ءن يُقدم اإلشاااعار الكتابي موقّعا  من شاااخص اعت

 قبم ممثله القانوني.

                                                           
  (.5صوم المواد ضمن ملحق اإلطار القانوني )طالع ن 10
بإصااااادار الالةحة التنفي،ية لقانون االجتماعات العامة  2000( لسااااانة 1للمزيد انظري قرار وزير الداخلية رقم ) 11

 .1998( لسنة 12رقم )
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 . الضوابط التنظيميةي2

  يخول القانون المحافظ ءو مدير الشرطة ببوضع ضوابط على مدة ءو مسار االجتماع

]...[ بهدف تنظيم حركة المرور، على ءن يبلغ المنظمون به،ه الضااااااوابط خطيا  بعد 

وي كد القانون على ضااارورة ءال  .سااااعة على األكثر من موعد تساااليم اإلشاااعارب 24

 تمس تلك الضوابط بالحق في االجتماع.

  بفي حال عدم تلقي الجهة المنظمة ألي جواب خطي ]...[ يحق للجهة المنظمة إجراء

 .االجتماع العام في الموعد المحدد طبقا  لما هو وارد في اإلشعارب

  ةنشاطات تعليمي .3

 ֍ طرح األسئلة .أ

 تساعد على الفهم واالستيعابي ءسئلة 

  ما هو اإلطار القانوني للحق في التجمع السلمي؟ 

 من هي الجهات التي تكفم حماية ه،ا الحق؟ 

  ؟إشعارالتجمع بدون  تمهم ه،ا الحق مكفول بالحماية حال 

  في جميع الدول؟ اإلشعارهم يجا 

   يا قانون حال رياب بالمنظمب )الجهة المنظمة للتجمع ومقدمة  هم يكون التجمع  في 

 اإلشعار(؟

   ءخرى؟ وما هي؟ هم يمس حق التجمع السلمي حقوقا 

   آخر عن التجمع السلمي لتوصيم الرسالة؟  هم ترى ءن هناك بديال 

  /ما مدى ضاااااارورة/ ءهمية الحق في التجمع الساااااالمي في المجتمع؟ وما ءثر ريابه

 مصادرته؟

 تربط الحق بالحقوال األخرىي ءسئلة 

 هم يعتبر الحق في التجمع السلمي وسيلة لحماية حقوال ءخرى كحرية التعبير؟ 

   ءو حق  واإلقامةءخرى مثم حرية التنقم  كيف يكفم الحق في التجمع الساااااالمي حقوقا

 الملكية وريرها من الحقوال؟

 ي ال تحظى هاام يخاادم الحق في التجمع الساااااالمي التعبير عن اآلراء المتنوعااة الت

 بالشعبية ءو بآراء األقلية؟ وكيف ذلك؟

 ֍ التفاكر في أمثلة .ب

يطلا من المتدربين تقديم ءمثلة على انتهاك الحق ءو حمايته في السااااياال الفلسااااطيني، ونقاش ه،ه 

 األمثلة.

 طرح قضايا جدلية .ت

على الرصااايف بجانا دوار المنارة في مدينة رام هللا، وهم  ن شاااخصاااا  يمثالي تجّمع حوالي خمسااا

 يحملون الفتات تطالا باستقالة الرةيس، وتنظيم انتخابات رةاسية وتشريعية جديدة.
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 ֍ إرشادات للمدربي

م المتدربون إلى مجموعات مكونة من ءربعة ءفراد، ويطلا من اثنين منهم اتخاذ  .1 يقساااّ

التجمع، ويطلا من المتدربين اآلخرين ءن يتخ،ا موقف يدافع عن حق المجموعة في 

يسمح للشرطة بفت التجمع، على ءن يقدم كم طرف الحجج للدفاع عن موقفه،  موقفا  

نا   ية مبررات ءخرى ذات  مسااااااتعي بم المدرب وء مادة النظرية التي طرحت من ق بال

 عالقة. 

لموقفه، يطلا من المجموعة الوصااااول إلى إجماع حول موقف  زوجبعد عرض كم  .2

 موحد. 

 تعرض كم مجموعة موقفها على كافة المتدربين، ويتبع ذلك نقاش جماعي. .3

 الت أو وقائع قصيرةطرح حا .ث

التجمع السااالمي بشاااتم ءحد رجال األمن، واقترب منه بحيث ءصااابح  ءثناءالمواطنين  ءحدمثالي قام 

 دة سنتمترات فقط من وجه رجم األمن.وجه المواطن على قرب ع

 ي ما رءيك بتصرف المواطن؟ 1س 

 ي لو كنت مكان رجم األمن كيف ستتصرف؟2س 

 عرض ونقاش مقاطع فيديو .ج

 مدة الفيديو )د( رابط مختصر للفيديو مقطع الفيديو

تقرير صااااااحفي مصااااااور حول ءحااداث 

 (2017مجمع المحاكم في رام هللا )آذار 

https://bit.ly/2SabrWo 3 

تقرير صاااااااحفي مصاااااااور حول قمع 

تظاهرات حراك ببدنا نعيشب في قطاع 

 (2019رزة )آذار 

https://bit.ly/2JGJdyH 318ي 

 ֍ إعادة نقاش الحالة )أ( مّرة أخرى .ح

ة ءخرى للنقاش، ويشااااااجع المتدربون على التأمم بالتغيير الحادث في آراةهم تطرح الحالة )ء( مرّ 

 )معرفتهم واعتقاداتهم(، إن حدث.

 حالة من السياق الفلسطيني :حالة )ب( .4

 عرض الحالة .أ

برفع قيمة الجمارك على الساايارات المسااتوردة، وفرض  ءصاادر وزير المالية والتخطيط قرارا  

يارات  واإلجراءاتمجموعة من القيود  على المسااااااتوردين. وعبر ءصااااااحاب معارض الساااااا

محمود قرار. وقاموا بالتجمع عند دوار لوالمسااااااتوردين وعدد من المواطنين عن رفضااااااهم ل

التساااااابا  إلىللتعبير عن رءيهم، رافعين لوحات وشااااااعارات تندد ب،لك. وءدى تجمعهم  درويش

 فريق المواطنين.بأزمة مرورية خانقة  فقامت شرطة مكافحة الشغا بفت التجمع وت

https://bit.ly/2SabrWo
https://bit.ly/2JGJdyH
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 ֍ األسئلة والنقاش .ب

 للمدربي إرشادات

 يعرض المدرب القصة ءعاله على شاشة العرض. 

  تعرض الحالة للنقاش، ويشااااااجع المدرب المتدربين على تحليم الحالة باسااااااتخدام المعرفة

 ول الحق في التجمع.حالمكتسبة في ه،ه الجلسة 

  يطرح المدرب جملة من األسئلة ذات العالقة، مثمي 

  قد اتبعوا اإلجراءات السااليمة لتنظيم احتجاجهممن رير الواضااح إذا كان المتظاهرون ،

 كتقديم إشعار، فهم من شأن ذلك ءن ي ثر على شرعية/ مشروعية التجمع؟

  ن التي إلى األماكءيهما ءهم الحق في التظاهر ءم حق ساااااةقي الساااايارات في الوصااااول

 ؟يريدون الوصول إليها

  على فرض كنت قاةد شرطة مكافحة الشغا، فكيف ستتصرف؟ 

  ستخدام الهراوات ءو إطالال النار، هم شغا مرؤوسيه با شرطة مكافحة ال إذا ءمر قاةد 

 يتوجا ءن ينف،وا األوامر؟ 

 يشااااجع المدرب المتدربين على طرح األساااائلة ويرحا بها، وال يكتفي باألساااائلة الم،كورة 

 ءعاله.

 ملحق اإلطار القانوني: النصوص .5

 على المستوى الوطني .أ

  ي2003القانون األساسي المعدل لعام 

وجماعات ولهم  (ي بللفلسااطينيين حق المشاااركة في الحياة السااياسااية ءفرادا  26)مادة ال •

. تشااكيم األحزاب السااياسااية واالنضاامام إليها 1على وجه الخصااوم الحقوال اآلتيةي 

. تشااااااكياام النقااابااات والجمعيااات واالتحااادات والروابط واألنااديااة 2للقااانون.  وفقااا  

. عقد االجتماعات الخاصااة دون حضااور 5للقانون. ]...[  والم سااسااات الشااعبية وفقا  

 ءفراد الشرطة، وعقد االجتماعات العامة والمواكا والتجمعات في حدود القانونب.

 ( لسنة12قانون بشأن االجتماعات العامة رقم ) ي 1998 

مادة ) • ندوات والمساااااايرات 2ال مة وال عا عات ال ما (ي بللمواطنين الحق في عقد االجت

بحرية، وال يجوز المس بها ءو وضاااااع القيود عليها إال وفقا  للضاااااوابط المنصاااااوم 

 عليها في ه،ا القانونب.

(ي بعلى الجهااات ذات االختصااااااااام وبناااء على طلااا الجهااة المنظمااة 5المااادة ) •

يلزم من إجراءات الحماية على ءن ال يترتا على تلك اإلجراءات  لالجتماع اتخاذ ما

 ءي مس بحرية المجتمعين وسير عملية االجتماعب.

 ( لسنة 7قانون الطفم الفلسطيني رقم )ي 2004 

للقانون يجوز تكوين جمعيات خاصة بالطفم وله حرية االنضمام  (ي بوفقا  34المادة ) •

 إلى الجمعيات والنوادي، وعقد االجتماعات العامةب. 
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 ( لسنة 3مرسوم رةاسي رقم )بشأن تكريس الوحدة الوطنية ومنع التحريتي 1998 

(ي بتعتبر األفعال التالية رير مشااااااروعة في كافة المحافظات الفلسااااااطينيةي 1المادة ) •

ريت على التمييز العنصاااري وتشاااجيع ءعمال العنف المخالفة للقوانين ءو توجيه التح

اإلهانة للديانات المختلفة ءو اسااتعمال العنف ءو التحريت على اسااتعمال العنف ال،ي 

شقيقة واألجنبية، وتشكيم الجمعيات رير المشروعة التي  يضر العالقات مع الدول ال

لحياة وتهييج الجماهير للتغيير بالقوة رير تمارس ءو تحرض على الجراةم وإفساااااااد ا

المشااااااروعة ءو التحريت على الفتنة ءو التحريت على خرال االتفاقات التي عقدتها 

 منظمة التحرير الفلسطينية مع دول شقيقة ءو ءجنبيةب.

 ( لساااانة 1قرار وزير الداخلية رقم )بإصاااادار الالةحة التنفي،ية لقانون االجتماعات  2000

 ي1998( لسنة 12العامة رقم )

(ي بعلى مدير الشااااارطة تقدير الموقف األمني ووضاااااع الضاااااوابط األمنية 5المادة ) •

 وتوفير الحماية لالجتماع ءو المسيرة بما يضمن حماية الجمهور والسالمة العامةب.

(ي بإذا خرج االجتماع العام عن ررضااااااه ءو حدث تجاوز للشااااااروط التي 6المادة ) •

ال  باألمن والنظام العام جاز للشاارطة إنهاء االجتماع رخص بموجبها ءو نتج عنه إخال

 وفت المجتمعين وفقا  ألحكام القانونب.

 على المستوى الدولي .ب

 ( ي1948اإلعالن العالمي لحقوال اإلنسان) 

(ي بلكم شااااخص حق في حرية االشااااتراك في االجتماعات والجمعيات 20/1المادة ) •

 السلميةب. 

 (ي 1965ع ءشكال التمييز العنصري )االتفاقية الدولية للقضاء على جمي 

من ه،ه االتفاقية، تتعهد  2(ي بإيفاء لاللتزامات األساااسااية المقررة في المادة 5المادة ) •

شكاله، وبضمان حق  الدول األطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة ء

في ، ثنياإلكم إنسااااااان، دون تمييز بساااااابا العرال ءو اللون ءو األصاااااام القومي ءو 

( الحق 9المساواة ءمام القانون، ال سيما بصدد التمتع بالحقوال التاليةي ]...[ )د( ]...[ )

 في حرية االجتماع السلمي وتكوين الجمعيات السلمية ءو االنتماء إليهاب.

 ( ي1966العهد الدولي الخام بالحقوال المدنية والسياسية) 

به وال يجوز ءن يوضااااااع من  (ي بيكون الحق في التجمع الساااااالمي معترفا  21المادة ) •

قا   تدابير  القيود على ممارساااااااة ه،ا الحق إال تلك التي تفرض طب قانون وتشااااااكم  لل

ضااارورية في مجتمع ديمقراطي لصااايانة األمن القومي ءو الساااالمة العامة ءو النظام 

 العام ءو حماية الصحة العامة ءو اآلداب العامة ءو حماية حقوال اآلخرين وحرياتهمب. 

 (ي 1989حقوال الطفم ) اتفاقية 

( تعترف الدول األطراف بحقوال الطفم في حرية تكوين الجمعيات 1(ي ب)15المادة ) •

( ال يجوز تقييد ممارسااة ه،ه الحقوال بأية قيود رير 2وفى حرية االجتماع الساالمي. )

للقانون والتي تفتضاااااايها الضاااااارورة في مجتمع ديمقراطي  القيود المفروضااااااة طبقا  

صيانة األمن الو سالمة العامة ءو النظام العام، ءو لحماية الصحة العامة ءو ل طني ءو ال

 اآلداب العامة ءو لحماية حقوال الغير وحرياتهمب.
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  والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية األفراد اإلعالن المتعلق بحق ومسااا ولية

 (ي1998) اإلنسان والحريات األساسية المعترف بها عالميا  حقوال 

(ي بلغرض تعزيز وحماية حقوال اإلنسااان والحريات األساااسااية، يكون لكم 5المادة ) •

شااخص الحق، بمفرده وباالشااتراك مع ريره، على الصااعيدين الوطني والدولي، فيي 

   ]...[ب.)ء( االلتقاء ءو التجمع سلميا  

 والمراجعقائمة المصادر  .6

 . قائمة المصادرأ

 على المستوى الوطني

  ،القانون األسططاسططي الساالطة الوطنية الفلسااطينية

، الوقاةع الفلسااااااطينية، عدد 2003المعدل لعام 

 .48-5(، م 2003آذار  19ممتاز )

  ،)قانون حكومة فلسااااااطين )االنتداب البريطاني

، الوقااااةع 1936( لسططططططنطططة 74العقوبطططات رقم )

سطينية، عدد  (، 1936كانون ءول  14) 652الفل

. معدل بموجا قانون العقوبات 536-399م 

، الوقااااةع 1944( لسااااااناااة 41( رقم )2)نمرة 

ول ءكاااانون  28) 1380الفلسااااااطينياااة، عااادد 

 .201-198(، م 1944

  المملكة األردنية الهاشمية )الحكم األردني للضفة

( لسططططططنططة 16قططانون العقوبططات رقم )بيااة(، الغر

 1487، الجريدة الرساااامية األردنية، عدد 1960

 .440-374(، م 1960ءيار  1)

  ،( 12قانون رقم )السااااالطة الوطنية الفلساااااطينية

، الوقاةع بشطط ن االجتماعات العامة 1998لسططنة 

(، م 1999آذار  13، )28الفلسااااااطينية، عدد 

6-9. 

  ،قطانون الطفط  الساااااالطاة الوطنياة الفلسااااااطينياة

، الوقاااةع 2004( لسططططططنططة 7الفلسطططططططيني رقم )

(، 2005كانون ثاني  18) 52الفلسااااطينية، عدد 

 .33-13م 

  ،قانون الخدمة في السااالطة الوطنية الفلساااطينية

، الوقااااةع 2005( لسططططططنطططة 8قوى األمن رقم )

(، م 2005حزيران  28) 56الفلسطينية، عدد 

4-77. 

  ،رئاسي رقم  مرسومالسلطة الوطنية الفلسطينية

بش ن تكريس الوحدة الوطنية  1998( لسنة 3)

 26، الوقاةع الفلسااااااطينية، عدد ومنع التحريض

 .13-11(، م 1998تشرين ثاني  26)

  ،سلطة الوطنية الفلسطينية قرار وزير الداخلية ال

بإصططدار الالئحة التنفيذية  2000( لسططنة 1رقم )

مة رقم ) عا عات ال ما قانون االجت نة 12ل ( لسطططططط

 30) 33الوقااااةع الفلسااااااطينياااة، عااادد  ،1998

 .71-68(، م 2000حزيران 

 

 على المستوى الدولي

  كال ية للقضااااااااء على جميع ءشاااااا لدول فاقية ا االت

(. متوفر على 1965/1969التمييز العنصاااري )

 الرابطي
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b010.html  

  العهد الدولي الخام بالحقوال المدنية والسياسية

 يالرابط (. متوفر على1966/1976)
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html 

 ( متوفر 1989/1990اتفااااقياااة حقوال الطفااام .)

 يالرابط على
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b026.html 

 ( 1948اإلعالن العاااالمي لحقوال اإلنساااااااااان .)

 متوفر على الرابطي
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/TR-

OHCHR10-4.pdf 

 متعلق بحق ومسااااااا ولياااة ا ل فراد ألاإلعالن ا

والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية 

حقوال اإلنسان والحريات األساسية المعترف بها 

 يالرابط (. متوفر على1998عالميا )
http://hrlibrary.umn.edu/arab/hrdef.html  

 . قائمة المراجعب

 مكتا الم سااسااات الديمقراطية وحقوال اإلنسااان 
مباااادئ . نظماااة األمن والتعااااون األوروبيبم

ية بشاااااااأن حرية التجمع الساااااالمي . 2، طتوجيه

 .2010، وارسو

  .العهدان الدوليان الخاصان الموسى، محمد خليم
تدريبي يم  . عماني مركز بحقوال اإلنسااااااااني دل

 .2009حقوال اإلنسان،  عدالة لدراسات

http://hrlibrary.umn.edu/arab/hrdef.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/hrdef.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b010.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b026.html
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/TR-OHCHR10-4.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/TR-OHCHR10-4.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arab/hrdef.html
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