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وعلى الرغم من �أن احلق يف تكوين اجلمعيات هو من
احلقوق الأ�صيله للإن�سان باعتبار �أنه �صورة من �صور
حريه التعبري من ناحية و�ضامن لها من ناحيه �أخرى� ،إال �أن امل�رشع
امل�رصي مل يعط احلق يف تكوين اجلمعيات حقه يف الد�ساتري امل�رصية
املتعاقبة وكبلها بقيود قانونية كثري ما ا�ستخدمتها ال�سلطات العامة
لتقييد حق تكوين اجلمعيات دون مقت�ض.
ويزداد القلق والتخوف على م�صري هذا احلق فى الوقت الذى
تدار حمالت �إعالمية وقانونية وا�سعة لت�شكيك فى قطاع العمل الأهلى
و�صلت فى ذروتها لقيام احلكومة ب�إعداد م�سودة نهائية لقانون جديد
للجمعيات الأهلية و�صفه الكثريون ب�أنه �سيكون الأ�سو�أ فى تاريخ م�رص.
لذا ي�شعر اجلميع ب�أن احلق يف تكوين اجلمعيات يتعني �أن يكون
طليق ًا من �أي قيد ،و�أن تلك احلرية املطلقة يتعني �أن تو�ضع يف الد�ستور
حتي ال يرتك فري�سة للأهواء ال�سيا�سية ولدعاة التقييد ،وحتي يكون
الد�ستور امل�رصي �شبيها بد�ساتري �أخرى مهمة جميعها تطلق هذا احلق
وحتميه ،وفى هذا ال�سياق تقدم هذه الورقة مقرتحني لن�ص د�ستوري
ي�ضمن هذه احلرية ،وقد ر�أينا فى �سبيل تو�ضيح خلفية ومرجعية هذه
املقرتحات ان ن�ضمن هذه الورقة بحثا فى طبيعة احلق فى تكوين
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مقدمة

بعيداً عن اجلدل اجلاري على ال�ساحة الآن حول م�صري
اللجنة الت�أ�سي�سه للد�ستور والتى مت ت�شكيلها م�ؤخراً من
قبل الأع�ضاء غري املعينني فى جمل�سي ال�شعب وال�شوري
تبقى هناك حقيقة واحدة وهى �أن م�رص �ست�شهد ميالد
د�ستور جديد فى غ�ضون هذا العام ويتعني �أن جتري
مناق�شات وا�سعة حول كل مادة فيه.
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اجلمعيات وم�سلك بع�ض الد�ساتري الإقليمية والدولية فى بلدان تتقارب
معنا �إىل حد كبري.
واملجموعة املتحدة وهى ت�صدر هذه الورقة ف�إنها تنظر �إليها
باعتبارها م�ساهمة منها وممن �شاركوا فى �صياغتها وتنقيحها
لت�ضعها بني �أيدي �أع�ضاء اللجنة الت�أ�سي�سية للد�ستور واملهتمني
واملعنني بهذا احلق من املواطنني ،متتطلعة �أن ي�ضمن الد�ستور اجلديد
هذا احلق ويرعاه.
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املحامي بالنق�ض

				

جناد الربعي

				

الرئي�س التنفيذي للمجموعة املتحدة

�أ .الن�ص الد�ستورى املقرتح من الأ�ستاذ جناد الربعى املحامى
بالنق�ض والرئي�س التنفيذى للمجموعة املتحدة:

ن�ص املادة الد�ستورية:
«احلق يف تكوين اجلمعيات والنقابات
واالحتادات مكفول ،مامل يكن �ضمن �أغرا�ضها
خمالفة ن�ص وارد يف الد�ستور �أو ارتكاب
جرمية من�صو�ص عليها يف قانون العقوبات.
وللجمعيات والنقابات واالحتادات احلق يف
تدبري املوارد املالية الالزمة ملبا�رشة �أن�شطتها؛
ويف حال تلقيها �أية منح من �أ�شخا�ص طبيعية
�أو معنوية م�رصيني �أو �أجنبيني تلتزم ب�إخطار
رئا�سة جمل�س الوزراء با�سم املانح وقيمة
املنحة و�رشوطها �إن كانت م�رشوطة والإعالن
عن ذالك يف �صحيفتني يوميتني .وال يجوز حل
اجلمعيات والنقابات واالحتادات �إدارياً».
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�أو ً
ال :الن�صو�ص الد�ستورية املقرتحة
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وميكن مالحظة ما يلي فى الن�ص املقرتح :
�	.1أن الن�ص ي�سوي بني اجلمعيات والنقابات واالحتادات يف احلكم
العام ب�إمكانية �إن�شائها بالإرادة احلرة ملن�شئيها واعتبار ذلك حق ًا
مكفو ًال بالد�ستور.
�	.2أن ال�سبب الوحيد لعرقلة �إن�شاء اجلمعيات �أو النقابات �أو االحتادات
هو يف حال كون �أغرا�ضها �أو �أحد �أغرا�ضها خمالف ًا للد�ستور �أو ي�شكل
جرمية وفق ًا لقانون العقوبات فقط �أما بخالف ذلك فال يجوز منع
�إن�شاء تلك الكيانات.
�	.3أنه يعطي احلق لتلك الكيانات يف �أن تدبر مواردها املالية بال�شكل
الذي تراه ،ولكنه يلزمها ب�إخطار رئا�سة جمل�س الوزراء يف حال
تلقيها منح ًا من �أ�شخا�ص طبيعية �أو معنوية م�رصيني �أو �أجنبيني
با�سم املانح وقيمة املنحة و�رشوطها �إن كان لها �رشوط و�أن يتم
الإعالن عن ذلك يف �صحيفتني يوميتني لداعي الرقابة على املنح
املقدمة و�ضمان ًا لل�شفافية.
�	.4إن الن�ص مينع نهائيا حل اجلمعيات والنقابات واالحتادات �إدارياً.
على �أن املالحظة الأهم على الن�ص هو �أنه يفتح الباب وا�سع ًا
�أمام التعددية النقابية والتي كانت مطلب ًا �أ�سا�سي ًا للر�أي العام ،ويجعل
التدخل القانوين يف تنظيم عمل تلك الكيانات تدخ ًال ال ميتد �إىل املبادئ
الأ�سا�سية و�إمنا ين�رصف �إىل الفرعيات التي يتعني علي القوانني �أن
تت�صدى لها.

الن�صو�ص املقرتحة:
 .1تلتزم الدولة واحلكومة باحرتام ودعم
احلريات واحلقوق ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية والثقافية الواردة باملعاهدات
والإعالنات العاملية واالتفاقيات الدولية التى
�صادقت عليها م�رص.
 .2تلتزم الدولة واحلكومة باحرتام حقوق
املجتمع املدين بكافة مكوناته من �أحزاب
�سيا�سية وجمعيات �أهلية ونقابات عمالية
ومهنية وي�ضمن الد�ستور احلق لكل املواطنني
يف تنظيم �أنف�سهم �سيا�سي ًا ومهني ًا ونقابي ًا
وتكوين املنظمات الأهلية العلمية والثقافية
واالجتماعية واالحتادات ،ب�رشط احرتام
القوانني واللوائح.
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ب .الن�صو�ص الد�ستورية املقرتحة من الأ�ستاذ الدكتور �أحمد الربعي
�أ�ستاذ الت�رشيعات االجتماعية بكلية احلقوق جامعة القاهرة وزير
القوى العاملة ال�سابق.
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 .3يتم ت�أ�سي�س الأحزاب ال�سيا�سية واجلمعيات
والنقابات واالحتادات وفق ًا للمبادئ
الدميقراطية يف �إن�شاء هذه الهيئات �أو فى
�إدارتها �أو مزاولة �أن�شطتها �أو حلها.
 .4احلق يف اال�رضاب واالعت�صام ال�سلمي
مكفول ،وميار�سان يف حدود القانون الذي
نظمهما وال يجوز �أن يعوق �أي منهما حرية
العمل �أو يت�سبب يف �إتالف املال العام �أو
اخلا�ص.

«ك�سر القيود»

()1

نحو ن�ص د�ستوري ي�ضمن احلق يف تكوين اجلمعيات الأهلية
				
				
مقدمة:

ورقة عمل مقدمة من
جناد الربعي  -املحامي بالنق�ض

لن ينتهي منت�صف عام � ٢٠١٢إال وت�شهد م�رص د�ستوراً جديداً،
تبد�أ به جمهوريتها اخلام�سة .و�إذا كانت اجلمهورية امل�رصية الأوىل
قد بد�أت يف �أعقاب الثورة التي قادتها عنا�رص �شابة من الع�سكريني
امل�رصيني �ضد حكم امللك فاروق و�أ�سقطته وجاءت باللواء حممد جنيب
ك�أول رئي�س للجمهورية امل�رصية ،ف�إن اجلمهورية اخلام�سة �ست�أتي يف
�أعقاب حركة احتجاج قوية دعت �إليها عنا�رص مدنية �شابه و�أدت �إىل
تخلي الرئي�س ح�سني مبارك عن �سلطاته الد�ستورية �إىل املجل�س الأعلى
للقوات امل�سلحة.
وعلى الرغم من �أنه وفق ًا للمادة  ٦٠للإعالن الد�ستوري
ال�صادرمن املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة يف  ٣٠مار�س  ٢٠١١ف�إن
الأع�ضاء غري املعينني يف جمل�سي ال�شعب وال�شوري �سوف يجتمعون
بدعوة من املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة النتخاب جمعية ت�أ�سي�سية
تتوىل �إعداد د�ستور جديد للبالد� ،إال �أنه حتي تلك اللحظة ف�إن هناك
جد ًال �شديداً يف طبيعة تلك اجلمعية الت�أ�سي�سية ومعايري اختيارها .على
 .1الباحث امل�ساعد (املحامي – حممود را�ضي)
الن�صو�ص الد�ستورية مرتجمة بوا�سطة ( :املحامي – حممد القهوجي).
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ثاني ًا :ورقة بحثية فى الحق الد�ستوري لتكوين
الجمعيات الأهلية
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�أن ذلك اجلدل ال ميكن �أن يغري من حقيقة �أن �أع�ضاء جمل�س ال�شعب
القادم هم املنوط بهم انتخاب اجلمعية الت�أ�سي�سية وب�أن هناك د�ستوراً
جديداً للبالد �سوف يو�ضع ويتعني �أن جتري مناق�شات وا�سعة حول كل
مادة فيه.
وعلى الرغم من �أن احلق يف تكوين اجلمعيات هو من احلقوق
الأ�صيلة للإن�سان باعتبار �أنه �صورة من �صور حرية التعبري من ناحية
و�ضامن لها من ناحية �أخرى� ،إال �أن امل�رشع امل�رصي مل يعط احلق
يف تكوين اجلمعيات حقه يف الد�ساتري امل�رصية املتعاقبة وكبلها
بقيود قانونية كثرياً ما ا�ستخدمتها ال�سلطات العامة لتقييد حق تكوين
اجلمعيات دون مقت�ضي.
واليوم ي�شعر اجلميع ب�أن احلق يف تكوين اجلمعيات يتعني �أن
يكون طليق ًا من �أي قيد ،و�أن تلك احلرية املطلقة يتعني �أن تو�ضع يف
الد�ستور حتى ال يرتك فري�سة للأهواء ال�سيا�سية ولدعاة التقييد ،وحتي
يكون الد�ستور امل�رصي �شبيه ًا بد�ساتري �أخرى مهمة جميعها تطلق هذا
احلق وحتميه .على �أنه من املهم الإ�شارة هنا �إىل �أن جميع االتفاقيات
الدولية التي �صدقت عليها م�رص حتمي احلق يف تكوين اجلمعيات
وتعتربه حق ًا �أ�سا�سي ًا قائم ًا بذاته.
تن�ص املادة  22من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية()2
على �أن «لكل فرد حق ًا يف حرية تكوين اجلمعيات مع �آخرين ،مبا يف ذلك
حق �إن�شاء النقابات واالن�ضمام �إليها من �أجل حماية م�صاحله».كما
 .2اعتمد وعر�ض للتوقيع والت�صديق واالن�ضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة
� 2200ألف (د )21-امل�ؤرخ يف  16كانون /دي�سمرب ،1966تاريخ بدء النفاذ� 23 :آذار /
مار�س  ،1976وقد وقعت م�رص على العهد بتاريخ � 4أغ�سط�س  1967وان�ضمت �إليه بتاريخ
 14يناير  ،1982ودخل فى حيز التنفيذ � 14إبريل .1982

	�أما امليثاق الإفريقي حلقوق الإن�سان( )3فين�ص يف املادة
العا�رشة منه على �أنه «يحق لكل �إن�سان �أن ُيكون وبحرية جمعيات مع
�آخرين �رشيطة �أن يلتزم بالأحكام التى حددها القانون» ،كما تن�ص
الفقرة الثانية من تلك املادة علي �أنه «ال يجوز �إرغام �أى �شخ�ص
على االن�ضمام �إىل �أي جمعية على �أال يتعار�ض ذلك مع االلتزام مببد�أ
الت�ضامن املن�صو�ص عليه يف هذا امليثاق».
 .1الحق فى تكوين الجمعيات فى الد�ساتير والإعالنات
الد�ستورية الم�صرية :٢٠١١-1923
يعترب د�ستور  1923هو �أول حماولة د�ستورية لو�ضع م�رص علي
طريق امللكيات الربملانية ،وقد �صدر هذا الد�ستور عقب �صدور ت�رصيح
 28فرباير  1922والذي �أعلنت فيه احلكومة الربيطانية من جانب
واحد �إنهاء حمايتها علي م�رص واعرتافها با�ستقالل البالد بتحفظاته
الأربعة ال�شهرية( ،)4التي هي يف حقيقة �أمرها ا�ستمرار لالحتالل ب�شكل
 .3متت �إجازته من قبل جمل�س الر�ؤ�ساء الأفارقة بدورته العادية رقم  18يف نريوبي كينا 19
يونيو  1981و�صدقت عليه م�رص عام .1980
 .4التحفظات هي «ت�أمني موا�صالت الإمرباطورية الربيطانية يف م�رص ،والدفاع عن م�رص
�ضد كل اعتداء �أجنبي بالذات �أو الو�ساطة ،وحماية امل�صالح الأجنبية يف م�رص وحماية
أخريا مو�ضوع ال�سودان والتواجد فيه»
الأقليات ،و� ً
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تن�ص الفقرة الثانية من املادة على �أنه «ال يجوز �أن يو�ضع من القيود
على ممار�سة هذا احلق �إال تلك التي ين�ص عليها القانون وت�شكل تدابري
�رضورية ،يف جمتمع دميقراطي ،ل�صيانة الأمن القومي �أو ال�سالمة
العامة �أو النظام العام �أو حماية ال�صحة العامة �أو الآداب العامة �أو
حماية حقوق الآخرين وحرياتهم .وال حتول هذه املادة دون �إخ�ضاع
�أفراد القوات امل�سلحة ورجال ال�رشطة لقيود قانونية على ممار�سة هذا
احلق».
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�أقل حدة وظهوراً .وخالل الفرتة من  1923وحتى  ٢٠١١تاريخ �صدور
الإعالن الد�ستوري الأخري ف�إن البالد تعر�ضت لعدد من التقلبات
ال�سيا�سية وجدت �صداها يف تعدد الد�ساتري والإعالنات الد�ستورية،
فقد �شهدت م�رص خالل تلك الفرتة نظام حكم ملكي �شبه د�ستوري ،ثم
ثورة ع�سكرية ،ثم نظام ًا جمهورياً ،ثم نظام ًا جمهوري ًا ب�سلطات وا�سعة
للرئي�س ،ثم احتجاجات �شعبية وا�سعة �أدت �إىل تنحي الرئي�س وت�سليم
ال�سلطة �إىل املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة.
جدول رقم ()1

الد�ساتري والإعالنات الد�ستورية التى �صدرت من � 1932إىل
2011
طريقة ال�صدور
م الد�ستور تاريخ �صدوره
مبوجب منحة ملكية من امللك ف�ؤاد
� 20إبريل
 1د�ستور
الأول بالأمر امللكي رقم  42ل�سنة
1923
1923
1923
مبوجب منحة ملكية من امللك ف�ؤاد
� 23أكتوبر
 2د�ستور
الأول .مبوجب الأمر امللكي رقم
1930
1930
 70ل�سنة 1930
�إعالن من القائد العام للقوات
 3الإعالن 10فرباير
امل�سلحة وقائد ثورة اجلي�ش لواء
الد�ستوري 1953
�أركان حرب حممد جنيب.
1953
منحة من ال�شعب امل�رصي لنف�سه
 16يناير
 4د�ستور
وفق ًا للديباجة ولكن مل يتم
1956
1956
اال�ستفتاء عليه

 8الإعالن  30مار�س
الد�ستوري 2011
2011

�إعالن �صادر عن املجل�س الأعلى
للقوات امل�سلحة عقب �أحداث ثورة
 25يناير ،2011وكان قد مت
اال�ستفتاء على تعديل عدد  10مواد
من د�ستور � ،1971إال �أن املجل�س
الع�سكري قام باال�ستفتاء ومل يعدل
الد�ستور نف�سه بل قام ب�إ�صدار
الإعالن الد�ستوري مت�ضمن ًا املواد
التى مت اال�ستفتاء عليها و�أ�ضاف
�إليها مواد �أخرى.
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طريقة ال�صدور
م الد�ستور تاريخ �صدوره
مار�س � 1958إعالن �صادر من رئي�س اجلمهورية
 5د�ستور
العربية املتحدة جمال عبد النا�رص
1958
�إعالن �صادر عن رئي�س اجلمهورية
 24مار�س
 6د�ستور
وت�ضمنت ديباجته �إ�شارة �إىل
1964
1964
امليثاق الوطني .ال�صادر عن م�ؤمتر
القوي ال�شعبية 1961
منحة من ال�شعب لنف�سه ،وقد عر�ض
� 11سبتمرب
 7د�ستور
الد�ستور يف ا�ستفتاء �شعبي وجرت
1971
1971
املوافقة عليه
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وميكن القول ب�أن الد�ساتري يف م�رص مل تتم �صياغتها مب�شاركة
�شعبية حقيقية ولكنها كانت ثمرة جلان �إدارية تقوم ال�سلطة التنفيذية
بت�أليفها بغر�ض و�ضع الد�ستور ،فلم يحدث يف تاريخ م�رص احلديث �أن
مت انتخاب جلنة لو�ضع الد�ستور� ،أو جرت مناق�شات مو�سعة حوله قبل
�إقراره ،كما مل يجر ا�ستفتاء ال�شعب �سوى على د�ستور  1971والذي ات�سم
بال�شكلية ال�شديدة �ش�أنه �ش�أن جميع اال�ستفتاءات التي �أجرتها الدولة
اعتبارا من عام  1956والتي كانت تنتهي دائم ًا بادعاء �أن
امل�رصية
ً
 %99من امل�شاركني يف اال�ستفتاء قد �صوتوا باملوافقة على املو�ضوع
الذي طرحته احلكومة فيه .مما يجعلنا نعتقد ب�أن الد�ساتري يف م�رص
ت�صدر يف حقيقتها عن ال�سلطة التنفيذية مبا�رشة وحتقي ًقا لغايات تراها
تلك ال�سلطة ،و�سوف جند يف تلك الد�ساتري جميعها بدرجة �أو ب�أخرى
عيوب ًا جوهرية تتمثل يف طغيان �سلطة امللك �أو رئي�س اجلمهورية �أو
املجل�س الع�سكري علي غريها من �سلطات احلكم �سواء �أكانت ت�رشيعية
�أو ق�ضائية ،و�ضعف رقابة ال�سلطة الت�رشيعية علي ال�سلطة التنفيذية
�إىل الدرجة التي متكنها من اال�ستمرار يف احلكم بغري الربملان �أو حتي
بربملان ي�ضم �أحزا ًبا غري موالية لها.
وقد �أطلق الزعيم امل�رصي �سعد زغلول علي جلنة و�ضع د�ستور
 1923جلنة الأ�شقياء وهي جلنة ت�ضم ثالثني �شخ�صية عامة �شكلها
امللك ف�ؤاد الأول باقرتاح من عبد اخلالق ثروت با�شا رئي�س جمل�س
الوزراء يف ذلك الوقت ،وعلى الرغم من �أن د�ستور  1923يعترب من
�أف�ضل الد�ساتري امل�رصية التي �صدرت علي الإطالق ف�إنه مع ذلك كان
كبريا للملك علي ح�ساب باقي ال�سلطات،حد منه يف واقع
يت�ضمن تغو ًال ً
الأمر قوة حكومة الوفد وال�شعبية الطاغية التي كانت لزعيمي الوفد على

 .5ملزيد من التفا�صيل عن الطريقة التي و�ضع بها د�ستور  1930ميكن مراجعة د .عبد العظيم
رم�ضان تطور احلركة الوطنية امل�رصية � 1936 -1918ص  734وما بعدها وللمزيد عبد
الرحمن الرافعي يف �أعقاب الثورة امل�رصية اجلزء الأول كتاب ال�شعب طبعة �1969ص 131
وما بعدها.
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التوايل �سعد زغلول با�شا وم�صطفي النحا�س با�شا ،وهي القوة وال�شعبية
التي انح�رست تدريجي ًا حتى خ�رس الوفد معظمها يف عام  1942بعد
حادث  4فرباير ال�شهري ،وخ�رس الباقي بعد االنك�سار �أمام امللك عندما
عاد �إىل احلكم عام .1949
	�أما د�ستور  ،1930فقد �صدر هو �أي�ضا يف ظروف ومناخ
م�ضطربني ال يرجى فيهما دعم لأي من احلريات الأ�سا�سية ،فنتيجة
ال�رصاع ال�سيا�سي بني حكومة الوفد من جانب وامللك ف�ؤاد من جانب
أمرا ملكي ًا ب�إبطال د�ستور 1923
�آخر� ،أ�صدر امللك يف �أكتوبر ً � 1930
و�إعالن د�ستور جديد د�ستور  1930وحل جمل�سي النواب وال�شيوخ.
وقد ف�رست املذكرة املرفقة بالد�ستور اجلديد هذا االنقالب
الد�ستوري بقولها «�أن د�ستور  1923يعترب �صورة �سوية ملا بلغته
الدميقراطية يف �أوروبا يف الع�رص احلا�رض ،مع �أن الأحوال االجتماعية
واالقت�صادية يف م�رص وخ�صو�ص ًا من حيث التعليم ونوع الرثوة العامة
وتوزيعها ال ت�شبه يف كثري �أحوال البالد التي تنقل عنها ومن ثم فلم
يحقق ما عقد عليه من الآمال» ،وهاجم البيان نظام االنتخاب الذي
كان قائم ًا وحرم طبقة العمال والفالحني والتي كان معظمها م�ؤيداً
حلكومة الوفد من �أن يكون لها دور يف عملية االنتخاب ،كما حرم حق
الرت�شيح لع�ضوية الربملان لكل من زاول �إحدى املهن احلرة يف مكان
غري القاهرة(.)5
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	�أما الإعالن الد�ستوري ال�صادر يف  10فرباير  1953فقد �صدر
يف �أعقاب الثورة امل�رصية من القائد العام للثورة امل�رصية اللواء حممد
جنيب مطيح ًا بكل احلريات املعروفة لدرجة �أنه ن�ص يف املادة الثامنة
منه على �أن «يتوىل قائد الثورة مبجل�س قيادة الثورة �أعمال ال�سيادة
العليا وحق تعيني الوزراء وعزلهم» كما �أوكل �سلطة الت�رشيع �إىل جمل�س
الوزراء و�أوكل �إليه كذلك ال�سلطة التنفيذية( ،)6م�سقط ًا بذلك مبد�أ د�ستوري ًا
مهم ًا هو مبد�أ الف�صل بني ال�سلطات.
ويف �أجواء التوتر الناجت عن الثورة امل�رصية �صدر د�ستور
 ،1956ثم �صدر الإعالن الد�ستوري امل�ؤقت عام  1958نتيجة الوحدة
بني م�رص و�سوريا ،وقد �صدر بقرار من رئي�س اجلمهورية العربية
املتحدة يف ذلك الوقت الزعيم جمال عبد النا�رص وبناء علي موافقة
جمل�س الأمة يف م�رص وجمل�س النواب ال�سوري على خطوات الوحدة
بني م�رص و�سوريا واملبادئ التي انعقد عليها االتفاق بني اجلانبني
أ�سا�سا لنظام احلكم.
امل�رصي وال�سوري لتكون � ً
وعقب االنف�صال بني م�رص و�سوريا �أ�صدر الرئي�س جمال عبد
النا�رص يف  24مار�س �إعالن ًا د�ستور ًيا جديداً يت�ضمن �أحكام الد�ستور
امل�ؤقت مل�رص �إىل حني انتهاء جمل�س الأمة من و�ضع د�ستور جديد
دائم مل�رص ي�ستفتي عليه ال�شعب ،وهو الأمر الذي مل يتحقق �إال يف عام
 .)7(1971وقد �سقط د�ستور  ١٩٧١بالإعالن الد�ستوري ال�صادر عن
 .6ن�صت املادة التا�سعة من هذا الإعالن الد�ستوري «يتوىل جمل�س الوزراء ال�سلطة الت�رشيعية»
ون�صت املادة العا�رشة على �أن «يتوىل جمل�س الوزراء والوزراء كل فيما يخ�صه �أعمال
ال�سلطة التنفيذية» ،ف�ض ًال عن �أن هذا الإعالن ن�ص يف املادة احلادية ع�رشة منه على �أن
«يت�ألف من جمل�س قيادة الثورة وجمل�س الوزراء م�ؤمتر ينظر يف ال�سيا�سة العامة للدولة وما
يت�صل بها من مو�ضوعات ،ويناق�ش ما يرى مناق�شته من ت�رصفات كل وزير يف وزارته».
 .7ملزيد من املعلومات حول اخللفية التاريخية لو�ضع الد�ساتري يف م�رص يراجع «دور جمل�س
الدولة امل�رصي يف حماية احلقوق واحلريات العامة» – امل�ست�شار د .فاروق عبد الرب
اجلزءان الأول والثاين.

 .8يف واقع الأمر ف�إن د�ستور  1971يعترب قد �صدر هو �أي�ضا يف ظروف ا�ستثنائية ،حيث كان
كبريا من �أر�ض م�رص حتت الإحتالل الإ�رسائيلي نتيجة عدوان .1967
جز ًءا ً
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القوات امل�سلحة يف  ٣٠مار�س  ٢٠١١والذي جمع ال�سلطتني الت�رشيعية
والتنفيذية �إىل املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة.
وهكذا نخل�ص �إىل �أن الد�ساتري امل�رصية مل تكن �أبداً �سوى ابن
مو�صول الن�سب بال�سلطة التنفيذية ،هي التي ت�ضعه وحتكم به ،فهو
واحلال كذلك ال ميكن �إال �أن يكون مقي ًدا للحريات ب�شكل عام وحريات
التعبري واحلق يف تكوين اجلمعيات ب�شكل خا�ص باعتبارها احلرية
إزعاجا لل�سلطة التنفيذية.
الأكرث � ً
على �أنه من اجلدير بالقول ثالثة د�ساتري �أو �إعالنات د�ستورية
�صدرت وم�رص دولة حمتلة فع ًال وهي د�ساتري  1923و  1930والإعالن
الد�ستوري  1953كما �أن الد�ساتري والإعالنات الد�ستورية الباقية مبا
فيها الإعالن الد�ستوري ال�صادر يف مار�س  ٢٠١١عدا د�ستور 1971
�صدرت جميع ًا يف ظروف ا�ستثنائية تت�ضمن �إما ثورات �أو وحدة
اندماجية ثم االنف�صال بني م�رص و�سوريا� ،أو احتجاجات قوية �أطاحت
برئي�س الدولة ومعاونيه ،وهو الأمر الذي جعل كلمة امل�ؤقت ال تكاد
تغادر عناوين الد�ساتري التي �صدرت بعد ثورة  1952وحتي ٢٠١١
عدا د�ستور  1971الذي حمل لقب الد�ستور الدائم من باب التغيري(،)8
و�إن كانت تعديالت مهمة ورئي�سية قد �أجريت عليه عام  1980بعد �أقل
من ع�رش �سنوات على �صدوره كان من �أهمها فتح باب والية رئا�سة
الدولة �إىل ما ال نهاية من الزمن بعد �أن كان الد�ستور يقيدها بفرتتني
متتابعتني كما �أجريت على  ٣٤مادة منه تغيريات مهمة يف عام ٢٠٠٧
من �أجل �إعطاء �سلطات �أكرب للربملان و�إلغاء الطبيعة اال�شرتاكية التي
كانت وا�ضحة يف مواده.
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الد�ستور
د�ستور 1923

20

د�ستور 1930

املواد املنظمة للحق
املادة 21 :للم�رصيني حق تكوين اجلمعيات.
وكيفية ا�ستعمال هذا احلق يبينها القانون
املادة 21 :للم�رصيني حق تكوين اجلمعيات.
وكيفية ا�ستعمال هذا احلق يبينها القانون
مل ي�رش �إىل هذا احلق.

د�ستور 1964

مل يتناول احلق يف تكوين اجلمعيات.

 .2المالمح الم�شتركة بين الد�ساتير الم�صرية المتعاقبة
ب�ش�أن الحق في تكوين الجمعيات :
املطلع علي ن�صو�ص الد�ساتري امل�رصية ب�ش�أن احلق يف
التعبري �سوف يلم�س علي الفور ت�شابه ًا بني ن�صو�ص تلك الد�ساتري
ب�شكل عام ،وبطريقة تدعو �إىل الده�شة باعتبار �أنها و�ضعت يف ظروف
�سيا�سية خمتلفة ومت�ضاربة يف بع�ض الأحيان .وتو�ضح اجلداول
التالية الن�صو�ص التي حتكم احلق يف التعبري واحلقوق املجاورة له
يف الد�ساتري امل�رصية املتعاقبة ،ووف ًقا للطريقة التي تناولتها بها تلك
الد�ساتري.
(جدول رقم )2
احلق يف تكوين اجلمعيات وفق ًا للد�ساتري امل�رصية املختلفة

الإعالن
الد�ستوري 1953
د�ستور  1956مادة 47 :للم�رصيني حق تكوين اجلمعيات على
الوجه املبني يف القانون
د�ستور  1958مل يتناول حق تكوين اجلمعيات

وال يجوز مبا�رشة �أى ن�شاط �سيا�سى �أو قيام
�أحزاب �سيا�سية على �أ�سا�س دينى �أو بناء على
التفرقة ب�سبب اجلن�س �أو الأ�صل.
وميكن �أن نالحظ تلك اخلطة اخلبيثة التي اتبعها امل�رشع
الد�ستوري منذ و�ضع د�ستور  1923وحتى الإعالن الد�ستوري ال�صادر
يف مار�س  ٢٠١١يف �أعقاب احتجاجات وا�سعة قامت يف يناير ٢٠١١
وهي اخلطة التي ت�ضمنت دائما الإحالة �إىل القانون كلما ورد الن�ص
على �إحدى حريات التعبري ،الأمر الذي ي�ساعد ال�سلطة التنفيذية على
ا�ستالب احلق و�إفراغه من م�ضمونه عند البدء يف عملية الت�رشيع؛ ويبدو
�أن تلك اخلطة �سببها �إميان القائمني على �سلطة الت�رشيع ب�أن ال�شعب
غري قادر وحده علي ممار�سة حرياته و �أن من اخلري للمجتمع فر�ض
نوع من الو�صاية عليه باعتبار �أنه من اجلهل والغفلة مبكان من ال
ي�ستطيع االهتمام ب�شئونه دون و�صاية من جهة ما.
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املواد املنظمة للحق
الد�ستور
د�ستور  1971مادة  :55للمواطنني حق تكوين اجلمعيات على
الوجه املبني يف القانون ويحظر �إن�شاء جمعيات
يكون ن�شاطها معادي ًا لنظام املجتمع �أو �رسي ًا �أو
ذا طابع ع�سكري.
مادة  :4للمواطنني حق تكوين اجلمعيات
الإعالن
الد�ستوري  2011و�إن�شاء النقابات واالحتادات والأحزاب
وذلك على الوجه املبني يف القانون.
ويحظر �إن�شاء جمعيات يكون ن�شاطها معادي ًا
لنظام املجتمع �أو �رسيا �أو ذا طابع ع�سكرى.
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وجتد تلك الروح املتع�صبة �ضد ال�شعب وغري امل�ؤمنة ب�إمكانية
ممار�سته حلريته ب�شكل ر�شيد �صداها يف جميع الد�ساتري والإعالنات
الد�ستورية �إىل الدرجة التي خالف فيها د�ستور  ١٩٢٣مثال الأ�صل
التاريخي الذي اقتب�س منه ن�ص املادة.٢١
يقول ن�ص املادة  21من د�ستور � 1923إن «للم�رصيني حق
تكوين اجلمعيات وكيفية ا�ستعمال هذا احلق يبينها القانون» ،يف
حني �أن الد�ستورين البلجيكي واال�ستواين والذي �أُخ َذ عنهما هذا الن�ص
قد �أطلقا حق تكوين اجلمعيات دون �أن يخ�ضع هذا احلق للتقييد من
(.)9
القانون
 .3ر�ؤية المحكمة الد�ستورية العليا للحق في تكوين
الجمعيات في م�صر:
تري املحكمة الد�ستورية العليا �أن «حق املواطنني يف تكوين
اجلمعيات الأهلية هو فرع من حرية االجتماع ،و�أن هذا احلق يتعني �أن
يتمخ�ض عن ت�رصف �إرادي حر ال تتدخل فيه اجلهة الإدارية ،بل وي�ستقل
عنها ،ومن ثم حتال هذه احلرية �إىل قاعدة �أولية متنحها بع�ض الدول
ومن بينها جمهورية م�رص العربية قيمة د�ستورية يف ذاتها لتكفل لكل
ذي �ش�أن حق االن�ضمام �إىل اجلمعية التي يرى �أنها �أقدر علي التعبري
عن م�صاحله و�أهدافه ،ويف �إنتقاء واحدة �أو �أكرث من هذه اجلمعيات
جزءا ال يتجز�أ
يف حال تعددها ليكون ع�ضواً فيها ،وما هذا احلق �إال ً
من حريته ال�شخ�صية التي �أعلى الد�ستور قدرها فاعتربها بن�ص املادة
 41منه ،من احلقوق الطبيعية املتقدمة �صونها وعدم امل�سا�س بها
 .9الن�ص البلجيكي واال�ستواين جاءا متطابقني علي النحو التايل:

”Les Belges ont le droit de s associer ces droit ne peut etre sou,is a aucune mesure preventive

الن�ص منقول عن علي هام�ش الد�ستور مرجع �سابق 77

وتذهب املحكمة الد�ستورية العليا يف �أحكام متواترة لها �إىل
�أن «مفاد ن�صو�ص الد�ستور �أرقام � 56 ،55 ،54أن احلق يف التجمع مبا
يقوم عليه من ان�ضمام عدد من الأ�شخا�ص �إىل بع�ضهم لتبادل وجهات
النظر يف �ش�أن امل�سائل التي تعنيهم من احلقوق التي كفلتها املادتان
 55 ،54من الد�ستور وذلك �سواء نظرنا �إليه باعتباره حقا م�ستقال عن
غريه من احلقوق �أم علي تقدير �أن حرية التعبري ت�شتمل عليه باعتباره
كاف ًال لأهم قنواتها حمقق ًا من خاللها �أهدافها ،فهذا احلق  -و�سواء
كان حق ًا �أ�صي ًال �أم تابع ًا � -أكرث ما يكون ات�صاال بحرية عر�ض الآراء
وتداولها كلما �أقام �أ�شخا�ص ي�ؤيدون موقفا �أو اجتاها معين ًا جتمع ًا
منظم ًا يحتويهم يوظفون فيه خرباتهم ويطرحون �آمالهم ويعر�ضون
فيه كذلك مل�صاعبهم ويتناولون باحلوار ما ي�ؤرقهم ليكون هذا التجمع
نافذة يطلون منها علي ما يعتمل يف نفو�سهم و�صورة حية ل�شكل من
�أ�شكال التفكري اجلماعي».
وتري املحكمة الد�ستورية العليا «�أن حرية التعبري ذاتها تفقد
قيمتها �إذا جحد امل�رشع حق من يلوذون يف االجتماع املنظم وحجب
بذلك تبادل الآراء يف دائرة �أعرا�ض مبا يحول دون تفاعلها وت�صحيح
 .10حكم املحكمة الد�ستورية العليا بجل�سة  3يونيو  2000يف الق�ضية رقم  153ل�سنة 21
ق�ضائية د�ستورية.
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وكفل �أ�سوة بالد�ساتري ومل يجز الإخالل بها من خالل تنظيمها» ،وهي
لذلك تقرر ب�شكل قاطع �إن «حق املواطن يف ت�أليف اجلمعيات الأهلية
وما ي�ست�صحبه لزوم ًا مما �سلف بيانه من حقوقهم وحرياتهم العامة
الأخرى هي جميع ًا �أ�صول د�ستورية ثابتة يبا�رشها الفرد مت�آلفة فيما
بينها ومتداخلة مع بع�ضها البع�ض تت�ساند مع ًا ويع�ضد بع�ضها الآخر
(.)10
يف ن�سيج متكامل يحتل الوثائق الد�ستورية مكان ًا �سابق ًا
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بع�ضها البع�ض ويعطل تدفق احلقائق التي تت�صل باتخاذ القرار ويعوق
روافد ت�شكيل ال�شخ�صية الإن�سانية التي ال ميكن تنميتها �إال ب�شكل من
�أ�شكال االجتماع ،ذلك �أن االنعزال عن الآخرين ي�ؤول �إىل ا�ستعالء وجهة
نظر الفردية وت�سلطها ولو كان �أفقها �ضيق ًا �أو كان عقم ًا �أو حتزبا».
فحق االجتماع الذي ن�صت عليه املادة  54من الد�ستور لي�س من قبيل
املنحة من الإدارة متنحها كما ت�شاء �أو حيثما ت�شاء بل هو حق �أ�صيل
للمواطنني ،غاية الأمر �أن ممار�سة هذا احلق �ش�أنه �ش�أن �أي حق �آخر ال
ينبغي اخلروج به علي مقت�ضيات النظام العام والآداب العامة ،ومن
ثم يجب �إقامة توازن بني ممار�سة هذا احلق الأ�صيل للمواطنني وبني
احلفاظ علي النظام العام وال�سكينة العامة للدولة بحيث يجب �أال يتذرع
باحلفاظ علي النظام العام للحد من ممار�سة حق االجتماع �أو احلجر
علي احلريات العامة ولذلك قيد امل�رشع الد�ستوري ال�سلطتني الت�رشيعية
والتنفيذية مبا ر�آه كفي ًال ل�صون احلقوق واحلريات ويف ال�صدارة منها
حرية االجتماع».
وتذهب املحكمة الد�ستورية املذهب نف�سه فيما يتعلق باحلق
يف تكوين اجلمعيات والثابت وفق ًا لن�ص املادة  55من الد�ستور فتقول
يف �أحكام لها متواترة�« :إنه من املقرر �أن حق املواطنني يف تكوين
اجلمعيات الأهلية هو فرع من فروع حرية االجتماع و�أن هذا احلق
يتعني �أن يتمخ�ض ت�رصف ًا �إرادي ًا حراً ال تتدخل فيه اجلهة الإدارية،
فالد�ستور يعطي هذا احلق قيمة يف ذاته تكفل لكل ذي �ش�أن حق
االن�ضمام �إىل اجلمعية التي يري �أنها �أقدر على التعبري عن م�صاحله
و�أهدافه ،ويف انتفاء واحد �أو �أكرث من هذه اجلمعيات ليكون ع�ضواً فيها
وما هذا احلق �إال جزء ال يتجز�أ من حريته ال�شخ�صية التي �أعلى الد�ستور
قدرها فاعتربها بن�ص املادة  41من احلقوق الطبيعية �صونها وعدم

وميكن القول �إن املحكمة الد�ستورية العليا قد ا�ستقر ق�ضا�ؤها
علي �أمرين:
الأول� :أن احلق يف تكوين اجلمعيات هو من احلقوق الأولية
والبديهية للفرد يف جمتمع دميقراطي ،وهو ميكن �أن يكون فرع ًا من
فروع احلق يف االجتماع �أو فرع ًا من فروع حرية التعبري والتما�س
الآراء ،ولكنه يف الوقت ذاته حق م�ستقل بذاته ذو قيمة د�ستورية عالية.
الثاين� :أنه ال يجوز جلهة الإدارة بزعم تنظيم هذا احلق �أن
تنتق�ص منه �أو تعدل فيه �أو ت�ضع قيوداً غري مربرة علي الأفراد يف
ا�ستعماله ،و�إن قيد على احلق بهذا ال�شكل يغدو قيداً غري د�ستوري.
وعلي الرغم من هذا التف�سري املتقدم لن�ص املادة  ٥٥من د�ستور
 ،١٩٧١وهو ن�ص مياثل ما ورد يف د�ساتري �سابقة عليه �أو الحقة له –
الإعالن الد�ستوري � -إال �أن هذا التف�سري مل يجد �صدى لدى ال�سلطة
التنفيذية يف م�رص والتي دائما ما ا�ستخدمت القوانني من �أجل تقييد
.
احلق يف تكوين اجلمعيات
 .11حكم املحكمة الد�ستورية يف الق�ضية رقم  153ل�سنة  21د�ستورية والذي اعتربه البع�ض
خطوة حقيقية لدفع عجلة احلرية والدميقراطية يف م�رص «وقد اعترب احلكم �أن اجلمعيات
الأهلية تعد مظهراً ح�ضاريا جل�أ �إليه الإن�سان منذ فجر التاريخ ،كما تعد من الكيانات
القانونية املهمة التي تعمل من خالل �شخ�صية معنوية م�ستقلة ومتار�س العديد من الأن�شطة
التي ت�سهم يف بناء املجتمع وتنميته وتقدمه ،كما �أن احلق يف تكوين اجلمعيات �ضمن احلق
يف االجتماع الذي ي�ضمنه الد�ستور �سواء الد�ستور احلايل يف املادة  55منه �أو الد�ستور
ال�صادر عام  1923يف املادة  21منه وكذا ن�ص املادة  21من د�ستور  1930ون�ص املادة
 47من د�ستور  1956ون�ص املادة  37من د�ستور  1964مما يدل على �أن الد�ستور امل�رصي
يف مراحله املتعددة قد اعرتف �رصاحة وبحق ب�أهمية احلق املبني يف تكوين اجلمعيات
�سواء بالن�سبة للفرد �أو بالن�سبة للمجتمع ككل.
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خالل تنظيمها»(.)11
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 .4حرية تكوين اجلمعيات يف �أنظمة د�ستورية خمتلفة:
عر�ضنا فيما �سبق للو�ضع الد�ستوري حلرية تكوين اجلمعيات
الأهلية يف الد�ساتري امل�رصية ،ونحب �أن نعر�ض هنا للو�ضع الد�ستوري
حلرية تكوين اجلمعيات يف �أنظمة د�ستورية خمتلفة على �أننا ننوه �إىل
�أننا �أحلقنا بتلك الورقة مناذج من ن�صو�ص د�ستورية تنظم حرية تكوين
اجلمعيات يف �أوروبا و�آ�سيا و�إفريقيا وبع�ض الدول العربية.
 ١-٤حرية تكوين اجلمعيات يف الد�ساتري العربية:

 ١-١-٤الد�ستور اجلزائري:

تن�ص املادة  ٤١من الد�ستور اجلزائري علي �أنه «حرية التعبري
وتكوين اجلمعيات والتجمع مكفولة للمواطن”.

 .٢-١-٤الد�ستور املغربي:
ورد الن�ص علي حرية تكوين اجلمعيات يف الف�صل التا�سع من
الد�ستور املغربي والذي ين�ص علي �أن «ي�ضمن الد�ستور جلميع املواطنني
:
• حرية التجول وحرية اال�ستقرار بجميع �أرجاء اململكة.
• حرية الر�أي وحرية التعبري بجميع �أ�شكاله وحرية االجتماع.
• حرية ت�أ�سي�س اجلمعيات وحرية االنخراط يف �أية منظمة نقابية
و�سيا�سية ح�سب اختيارهم.
وين�ص الف�صل التا�سع علي �أنه "ال ميكن �أن يو�ضع حد ملمار�سة
هذه احلريات �إال مبقت�ضى القانون".

 ١-٢-٤الد�ستور الإيطايل:

تن�ص املادة  ١٨من الد�ستور الإيطايل علي �أن «للمواطنني
احلق يف تكوين اجلمعيات بحرية وبدون احل�صول علي ترخي�ص بذلك
�إذا كان الهدف من تلك اجلمعيات هو حتقيق غايات ال يحظرها القانون
اجلنائي».
وتن�ص الفقرة الثانية من املادة ذاتها على �أن «وحتظر
اجلمعيات ال�رسية واجلمعيات التي ت�سعى -حتى لو بطريق غري مبا�رش-
�إىل حتقيق �أهداف �سيا�سية بوا�سطة منظمات ذات طابع ع�سكري».

 ٢-٢-٤الد�ستور الأملاين:

تن�ص املاده التا�سعة من الد�ستور الأملاين على �أن «املواطنني
لهم احلق يف تكوين اجلمعيات وال�رشكات الأخرى» .وتن�ص الفقرة
الثانية من املاده ذاتها علي �أن «حتظر اجلمعيات التي تهدف �أو �أن�شطتها
تخالف القانون اجلنائي� ،أو تلك التي توجه �ضد �أوامر الد�ستور �أو مبد�أ
التفاهم الدويل»� .أما الفقرة الثالثة من املادة امل�شار �إليها فتن�ص
على �أن «احلق يف تكوين اجلمعيات حلماية وحت�سني العمل والظروف
االقت�صادية م�ضمونة لكل فرد �أو وظيفة �أو مهنة ،االتفاقيات التي حتد
�أو تعمل علي �إ�ضعاف هذا احلق تكون باطلة والغية ،والتدابري املوجهة
لتحقيق هذه الغاية تكون غري قانونية.

 ٣-٢-٤الد�ستور البلجيكي:

تن�ص املادة  ٢٧من الباب الثاين من الد�ستور البلجيكي
واملعنون «البلجيكيون وحقوقهم» على �أن «املواطنني لهم حق
االن�ضمام �إىل اجلمعيات �أو ال�رشكات ،ال ميكن لهذا احلق �أن يخ�ضع لأية
تدابري وقائية».
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حرية تكوين اجلمعيات يف القارة الأروربية:
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 ٤-٢-٤الد�ستور ال�سويدي:

تن�ص الفقرة الثالثة من الف�صل الثاين من د�ستور ال�سويد على
�أن «املواطنني مكفول لهم احلقوق واحلريات التالية يف عالقتهم
مع الإدارة العامة ........احلق يف تكوين اجلمعيات حرية الت�شابك مع
بع�ضهم البع�ض لأهداف عامة �أو خا�صة».

 ٥-٢-٤الد�ستور ال�سوي�رسي:
ن�صت املادة  ٢٣من الباب الثاين من الد�ستور ال�سوي�رسي على
�أن «احلق يف تكوين اجلمعيات مكفول .كل الأ�شخ�ص لهم احلق يف
تكوين اجلمعيات ،االن�ضمام ،االنتماء وامل�شاركة يف �أن�شطتها.ال �أحد
ميكن �أن يجرب على االن�ضمام �أو االنتماء �إيل �أي جمعية».

 ٦-٢-٤الد�ستور الفنلندي:

ورد الن�ص علي احلق يف تكوين اجلمعيات �ضمن املادة ١٣
من الف�صل الثاين من د�ستور فنلندا والتي ن�صت علي �أن «كل �شخ�ص
له احلق يف ترتيب االجتماعات واملظاهرات بدون �إذن ،بالإ�ضافة �إيل
احلق يف امل�شاركة فيها .كل �شخ�ص له احلق يف تكوين اجلمعيات بدون
�إذن �أو �أن يكون ع�ضواً بها �أو ال و�أن ي�شارك يف �أن�شطة �أي جمعية.
الأحكام التف�صيلية علي احلق يف التجمع وتكوين اجلمعيات من�صو�ص
عليه يف القانون.

 ٧-٢-٤الد�ستور الإجنليزي:
ن�صت املاده  ٢٣من الباب الأول املعنون «حقوق الإن�سان» ،الف�صل
ال�ساد�س املعنون «احلقوق ال�سيا�سية» على �أن «كل �شخ�ص له احلق يف التجمع
ال�سلمي وتكوين اجلمعيات؛ ال �أحد ميكن �أن يجرب علي الإنتماء �إىل �أي جمعية».

ن�صت املادة ٢٢من الف�صل الثاين اخلا�ص باحلقوق واحلريات
من الق�سم الأول اخلا�ص باحلقوق الأ�سا�سية واحلريات العامة من
الد�ستور الإ�سباين على �أن «احلق يف تكوين اجلمعيات معرتف به.
اجلمعيات التي تهدف �إىل �أو ت�ستخدم �أ�ساليب ت�صنف كجرائم هي
غري قانونية ،اجلمعيات التي تتكون مبوجب هذا الن�ص يتوجب عليها
الت�سجيل بهدف املعلومات العامة فقط .اجلمعيات ميكن �أن حتل �أو
توقف �أن�شطتها مبوجب �أمر ق�ضائي .اجلمعيات ال�رسية و�شبه الع�سكرية
حمظورة“.

د�ستور التفيا:
املادة :102
كل فرد له احلق يف تكوين اجلمعيات والأحزاب ال�سيا�سية
واملنظمات العامة الأخرى واالن�ضمام �إليها.

املادة : 103
الدولة يجب �أن حتمي التجمعات ال�سلمية ال�سابق الإ�شعار بها
وامل�سريات يف ال�شوارع واال�ضطرابات.

 ٣-٤حرية تكوين اجلمعيات يف النظم الد�ستورية الإفريقية:
 .١-٣-٤د�ستور جنوب �إفريقيا :
تن�ص املادة  18من د�ستور جنوب �إفريقيا على �أن « كل فرد له
احلق يف تكوين اجلمعيات».
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 .٢-٣-٤د�ستور �إفريقيا الو�سطي:
تن�ص املادة  12من الد�ستور هناك على �أن «كل مواطن له احلق
يف تكوين االحتادات واجلمعيات واجلماعات و�إن�شاء امل�ؤ�س�سات العامة
حتت �إ�رشاف واالمتثال للقواعد والقوانني.
االحتادات واجلمعيات واجلماعات واملن�ش�آت التي تكون
�أن�شطتها خمالفة للنظام العام �أو الوحدة والتما�سك ل�شعب �إفريقيا
الو�سطى حمرمة.
 .٤-٤حرية تكوين اجلمعيات يف النظم الد�ستورية الآ�سيوية.

 .١-٤-٤الد�ستور الرتكي:

ن�صت املادة ( 33بال�صيغة التي عدلت بها يف � 17أكتوبر .)2001
لكل فرد احلق يف تكوين اجلمعيات �أو �أن ي�صبح ع�ضواً يف
جمعية �أو يف �أن ين�سحب من ع�ضوية جمعية بدون احل�صول علي
ت�رصيح م�سبق بذلك.
وال يجرب �أحد على �أن ي�صبح �أو �أن يظل ع�ضوا يف جمعية.
وال يجوز تقييد حرية تكوين اجلمعيات واالن�ضمام �إليها �إال
مبوجب القانون وا�ستناداً �إىل حماية الأمن القومي والنظام العام �أو
منع ارتكاب جرائم �أو حماية الأخالقيات العامة �أو ال�صحة العامة.
وين�ص القانون علي ال�شكليات وال�رشوط والإجراءات التي
حتكم ممار�سة حرية تكوين اجلمعيات واالن�ضمام �إليها.
ويجوز حل اجلمعيات �أو وقفها عن ممار�سة ن�شاطها مبوجب
قا�ض يف احلاالت التي ين�ص عليها القانون ،ويف
قرار ي�صدر عن ٍ
احلاالت التي يعر�ض فيها الت�أخر يف ذلك الأمن القومي �أو النظام العام

وال حتول �أحكام الفقرة الأوىل دون فر�ض تقييدات على حقوق
م�سئويل القوات امل�سلحة وقوات الأمن وكذلك املوظفني املدنيني بقدر
ما تتطلب ذلك واجبات املوظفني املدنيني .وتنطبق �أي�ضا �أحكام هذه
املادة علي امل�ؤ�س�سات.

 .٢-٤-٤الد�ستور الياباين:
تن�ص املادة  21من الد�ستور الياباين على �أن «تكفل حرية
التجمع واالنتماء �إىل اجلمعيات ،ف�ض ًال عن حرية التعبري عن الر�أي
وال�صحافة وجميع �أ�شكال التعبري الأخرى».

 .٣-٤-٤الد�ستور املاليزي:
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للخطر ويف احلاالت التي يكون �رضوري ًا فيها منع ارتكاب �أو موا�صلة
ارتكاب جرمية �أو �إلقاء القب�ض على �أحد ويجوز تخويل �سلطة يحددها
القانون �صالحية وقف اجلمعية عن ممار�سة ن�شاطها ويعر�ض قرار هذه
ال�سلطة علي القا�ضي امل�سئول يف غ�ضون �أربع وع�رشين �ساعة للح�صول
على موافقته ،ويعلن القا�ضي قراره يف غ�ضون ثماين و�أربعني �ساعة
و�إال ي�صبح هذا القرار الإداري باط ًال تلقائياً.
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تن�ص املادة ( )10من الباب الثاين املعنون «احلريات الأ�سا�سية».....
• لكل مواطن احلق يف حرية الر�أي والتعبري.
• جميع املواطنني لهم احلق يف التجمع �سلمي ًا وبدون �أ�سلحة.
• جميع املواطنني لهم احلق يف تكوين اجلمعيات

(.)12

 .12للمزيد ميكن مراجعة امللحق رقم ( )١املت�ضمن ترجمة لأهم الن�صو�ص الد�ستورية يف
نظم د�ستورية خمتلفة حول احلق يف التجمع واحلق يف تكوين اجلمعيات.
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 .٥امل�شكالت التي يتعني علي الن�ص الد�ستوري املقرتح
�أن يت�صدى لها.

�أو ًال  :من حيث ال�شكل وامل�ضمون :

 .1تنحو النظم الد�ستورية املختلفة يف تنظيمها للحقوق واحلريات
العامة �إىل اجتاهني خمتلفني.
الأول هو الإيجاز يف �صياغة الن�صو�ص الد�ستورية ،بو�ضع
املبد�أ العام وترك التف�صيالت �إىل قوانني تقوم عليها ال�سلطة التنفيذية،
وهي تن�ص يف متنها �رصاحة على ذلك �أو ت�سكت عنه فيفهم �ضمناً.
الثاين �أن تف�صل الد�ساتري يف �إيجاز �أي�ض ًا احلق وت�ضع قواعد
�أ�سا�سية لطرق ا�ستعماله وترتك الهوام�ش والفرعيات �إىل القانون
وت�ضمن بذلك عدم تغول �سلطة الت�رشيع حتت �أي �سبب من الأ�سباب على
احلقوق واحلريات العامة بدعوى تنظيمها.
وميكن مالحظة �أن الد�ساتري امل�رصية جميعها ت�أخذ باالجتاه
الأول ،فهي ت�ضع املبد�أ العام وترتك للقانون تنظيم ا�ستعمال احلق.
كما ميكن لأي مراقب حمايد �أن ي�شهد على مدى تع�سف �سلطة الت�رشيع
دائما �أثناء و�ضعها للقانون ،وحماولتها امل�ستميتة على �إفراغ احلق من
م�ضمونه بدعوي تنظيمه .وقد حاولت املحكمة الد�ستورية العليا يف
م�رص دائما �أن تخفف من غلواء تع�سف الت�رشيع و�أن تتبنى تف�سريات
مت�ساحمة للن�ص الد�ستوري و�أن حتاول �أن ت�ضع لل�سلطة الت�رشيعية
حدودا ال تتعداها عند ت�رشيعها لتنظيم ا�ستعمال احلقوق الد�ستورية،
�إال �أنه نتيجة تعقيد الإجراءات القانونية للو�صول �إىل الطعن بعدم
الد�ستورية مل ت�ستطع تلك املحكمة �أن تقوم بواجبها يف الدفاع عن
احلقوق العامة ب�شكل فعال.

 .2نرى �أن الن�ص الد�ستوري املقرتح ميكن �أن يت�ضمن فقرتني الأوىل
تعالج احلق يف التجمع والتنظيم والثاين يعالج احلق يف تكوين
اجلمعيات والأحزاب والنقابات ولي�س احلق يف تكوين اجلمعيات
فقط.

ثاني ًا :من حيث امل�شاكل التي يتعني �أن يعاجلها الن�ص:
 .1يجب �أن يت�ضمن الن�ص �إطالق احلق يف التجمع والتنظيم وتكوين
الأحزاب واجلمعيات والنقابات ب�شكل عام ودون حاجة �إىل قوانني
�أو موافقات من �أي نوع.
 .2يجب �إلزام مكوين اجلمعيات �أو الأحزاب �أو النقابات بالن�رش يف
�صحيفتني يوميتني وب�إخطار جهة واحدة ب�إن�شائها �أو ب�أية تعديالت
جتري علي قوانينها �أو ع�ضويتها  -لتكن مثال مركز املعلومات
مبجل�س الوزراء لدواعي بناء قاعدة معلومات قومية – وبالتايل فال
�رضورة لوجود جهات تنفيذية ت�رشف على تلك امل�ؤ�س�سات والتي
يتعني �أن تظل من �أ�شخا�ص القانون اخلا�ص.
 .3يجب �أن يت�ضمن الن�ص الد�ستوري منع �أي جمعية �أو حزب �أو نقابة
يكون الهدف منها خمالفة �أي ن�ص يف الد�ستور امل�رصي �أو ارتكاب
�أو التحري�ض علي ارتكاب �أي جرمية وردت يف قانون العقوبات.
و�أن يعطي حق االعرتا�ض لكل ذي م�صلحة خالل فرته حمددة.
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من هنا ف�إننا نتحم�س لأن يكون الن�ص الد�ستوري املقرتح
حلماية احلق يف التجمع والتنظيم من تلك الن�صو�ص التي متيل قلي ًال
�إىل الإ�سهاب ،و�أن يحمي لي�س فقط �أ�صل احلق ولكن طرق ا�ستعماله
الأ�سا�سية مبا ال يتيح لل�سلطة الت�رشيعية التالعب باحلقوق واحلريات
العامة �أثناء ت�صديها لعملية التنظيم.
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 .4يجب �إلزام القائمني على �شئون اجلمعية �أو احلزب �أو املنظمة الك�شف
عن ذمتهم املالية عند توليهم منا�صبهم وعقب تركهم لها.
 .5يجب �إقرار حق اجلمعية �أو احلزب �أو النقابة يف تدبري املوارد املالية
الالزمة لن�شاطها من �أي جهة حملية �أو خارجية ب�رشط �إخطار
اجلهاز املركزي للمحا�سبات �أو الرقابة الإدارية بذلك ل�ضمان عدم
�إ�ساءة ا�ستخدام املوارد �ضد الدولة.
 .6يجب �إقرار مبد�أ عدم جواز حل اجلمعية �أو احلزب �أو النقابة بالطريق
الإداري.

المواد الد�ستورية التي تحكم الحق في تكوين الجمعيات والحق
في التجمع في نظم د�ستورية مختلفة

�أو ًال  :النظم الد�ستورية يف «الدول العربية»:
الد�ستور اجلزائري:
الباب الرابع :احلقوق واحلريات
املادة :41
حرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع مكفولة للمواطن.

الد�ستور املغربي:
الباب الأول �:أحكام عامة :املبادئ الأ�سا�سية

الف�صل التا�سع:
ي�ضمن الد�ستور جلميع املواطنني :
• حرية التجول وحرية اال�ستقرار بجميع �أرجاء اململكة.
• حرية الر�أي وحرية التعبري بجميع �أ�شكاله وحرية االجتماع.
• حرية ت�أ�سي�س اجلمعيات وحرية االنخراط يف �أية منظمة نقابية
و�سيا�سية ح�سب اختيارهم.
وال ميكن �أن يو�ضع حد ملمار�سة هذه احلريات �إال مبقت�ضى
القانون.

الد�ستور التون�سي:
الباب الأول� :أحكام عامة
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املادة :8
حرية الفكر والتعبري وال�صحافة والن�رش واالجتماع وت�أ�سي�س
اجلمعيات م�ضمونة ومتار�س ح�سبما ي�ضبطه القانون ،واحلق النقابي
م�ضمون.

الد�ستور القطري:
الباب الثالث احلقوق واحلريات العامة

املادة :44
حق املواطنني يف التجمع مكفول وفق ًا لأحكام القانون.

املادة :45
القانون.

حرية تكوين اجلمعيات مكفولة ،وفق ًا لل�رشوط والأو�ضاع التي يبينها

الد�ستور الكويتي:
الباب الثالث :احلقوق والواجبات العامة

املادة :43
حرية تكوين اجلمعيات والنقابات على �أ�س�س وطنية وبو�سائل
�سلمية مكفولة وفق ًا لل�رشوط والأو�ضاع التي يبينها القانون ،وال يجوز
�إجبار �أحد على االن�ضمام �إىل �أي جمعية �أو نقابة.

املادة :44
• للأفراد حق االجتماع دون حاجة لإذن �أو �إخطار �سابق ،وال يجوز
لأحد من قوات الأمن ح�ضور اجتماعاتهم اخلا�صة.
• االجتماعات العامة واملواكب والتجمعات مباحة وفق ًا لل�رشوط

الد�ستور الإماراتي:

الباب الثالث :احلريات واحلقوق والواجبات العامة

املادة :33

حرية االجتماع ،وتكوين اجلمعيات ،مكفولة يف حدود القانون.

الد�ستور اللبناين:

الف�صل الثالث :احلقوق واحلريات للمواطن

املادة :13

حرية التعبري عن الر�أي قو ًال وكتابة ،حرية ال�صحافة ،حرية
االجتماع وحرية تكوين اجلمعيات مكفولة يف حدود القانون.

الد�ستور البحريني:

الباب الثالث :احلقوق واحلريات العامة:

املادة :27

حرية تكوين اجلمعيات والنقابات ،على �أ�س�س وطنية ولأهداف
م�رشوعة وبو�سائل �سلمية ،مكفولة وفق ًا لل�رشوط والأو�ضاع التي يبينها
القانون ،ب�رشط عدم امل�سا�س ب�أ�س�س الدين والنظام العام .وال يجوز
�إجبار �أحد على االن�ضمام �إىل �أي جمعيـة �أو نقابة �أو اال�ستمرار فيها.

املادة :28

• للأفراد حق االجتماع اخلا�ص دون حاجة �إىل �إذن �أو �إخطار
�سابق ،وال يجوز لأحد من قوات الأمن العام ح�ضور اجتماعاتهم
اخلا�صة.
• االجتماعات العامة واملواكب والتجمعات مباحة وفق ًا لل�رشوط
والأو�ضاع التي يبينها القانون ،على �أن تكون �أغرا�ض االجتماع
وو�سائله �سلمية وال تنايف الآداب العامة.
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والأو�ضاع التي يبينها القانون ،على �أن تكون �أغرا�ض االجتماع
وو�سائله �سليمة وال تنايف الآداب.
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الد�ستور الأردين:
الف�صل الثاين :حقوق الأردنيني وحرياتهم:

املادة ال�ساد�سة ع�رشة:
• للأردنيني حق االجتماع �ضمن حدود القانون.
• للأردنيني حق ت�أليف اجلمعيات والأحزاب ال�سيا�سية ،على �أن
تكون غايتها م�رشوعة وو�سائلها �سلمية وذات نظم ال تخالف
�أحكام الد�ستور.
• ينظم القانون طريقة ت�أليف اجلمعيات والأحزاب ال�سيا�سية
ومراقبة مواردها.
ثاني ًا :النظم الد�ستورية يف �أوروبا والواليات املتحدة :
 .١د�ستور الواليات املتحدة الأمريكية:

التعديالت الد�ستورية:
التعديل الأول :حرية العبادة والتعبري ،وال�صحافة وحق
االجتماع واملطالبة برفع الأجور.
	ال ي�صدر الكونغر�س �أي قانون خا�ص يحرتم ن�ش�أة ديانة معينة
�أو مينع حق ممار�سة �شعائر�أي من تلك الأديان� ،أو يحد من حرية التعبري
�أو ال�صحافة� ،أو من حق النا�س يف االجتماع �سلمياً ،ويف مطالبة
احلكومة ب�إن�صافهم من الإجحاف.

الد�ستور الإيطايل:

الباب الأول :حقوق وحريات املواطنني.
الف�صل الأول :احلقوق املدنية.

املادة  17احلق يف التجمع:

للمواطنني احلق يف التجمع ال�سلمي وهم غري م�سلحني.
	ال يلزم تقدمي �أي �إ�شعار م�سبق لعقد االجتماعات ،مبا يف ذلك
تلك التي تعقد يف �أماكن متاحة للجمهور العام.
ويف حالة عقد اجتماعات يف �أماكن عامة ،يقدم �إ�شعار م�سبق
لدواع �أمنية
لل�سلطات ،التي ال يجوز لها �أن حتظر تلك االجتماعات �إال
ٍ
مثبتة تتعلق بال�سالمة العامة.

املادة  18احلق يف تكوين اجلمعيات:

• للمواطنني احلق يف تكوين اجلمعيات بحرية وبدون احل�صول علي
ترخي�ص بذلك �إذا كان الهدف من تلك اجلمعيات هو حتقيق غايات
ال يحظرها القانون اجلنائي.
• وحتظر اجلمعيات ال�رسية واجلمعيات التي ت�سعي -حني لو بطريق
غري مبا�رش �إىل حتقيق �أهداف �سيا�سية بوا�سطة منظمات ذات طابع
ع�سكري.

الد�ستور الأملاين:
الباب الأول :احلقوق الأ�سا�سية:
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� .٢أوروبا الغربية:
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املادة  8احلق يف التجمع:
 .1املواطنون لهم احلق يف التجمع ال�سلمي وهم غري م�سلحني بدون
ت�رصيح �أو �إ�شعار م�سبق.
 .2يف حالة التجمعات يف اخلالء ،هذا احلق ممكن �أن يقيد مبقت�ضى
القانون.
املادة  9احلق يف تكوين اجلمعيات:
 .1املواطنون لهم احلق يف تكوين اجلمعيات وال�رشكات الأخرى.
 .2حتظر اجلمعيات التي تهدف �أو �أن�شطتها تخالف القانون اجلنائي،
�أو تلك التي توجه �ضد �أوامر الد�ستور �أو مبد�أ التفاهم الدويل.
 .3احلق يف تكوين اجلمعيات حلماية وحت�سني العمل والظروف
االقت�صادية م�ضمونة لكل فرد �أو وظيفة �أو مهنة ،االتفاقيات التي
حتد �أو تعمل علي �إ�ضعاف هذا احلق تكون باطلة والغية ،والتدابري
املوجهة لتحقيق هذه الغاية تكون غري قانونية.

الد�ستور البلجيكي:
الباب الثاين :البلجيكيون وحقوقهم:

املادة  26التجمع:
• املواطنون لهم احلق يف التجمع ال�سلمي وهم غري م�سلحني،
طبق ًا للقوانني التي تنظم ممار�سة هذا احلق ،بدون �إذن م�سبق من
ال�سلطات.
• هذا الن�ص ال يطبق علي االجتماعات يف الأماكن املفتوحة ،التي
تخ�ضع كلي ًا لتعليمات ال�رشطة.

املواطنون لهم احلق يف االن�ضمام �إيل اجلمعيات �أو ال�رشكات،
وال ميكن لهذا احلق �أن يخ�ضع لأية تدابري وقائية.

الد�ستور ال�سويدي:
الف�صل الثاين :احلقوق واحلريات الأ�سا�سية.

املادة :1
 .1املواطنون مكفول لهم احلقوق واحلريات التالية يف عالقتهم مع
الإدارة العامة.
 .2احلق يف التجمع :احلرية يف تنظيم �أو امل�شاركة يف �أية اجتماعات
لغر�ض املعلومات �أو التعبري عن �آرائهم �أو لأغرا�ض �أخري مت�شابهة
�أو بهدف ح�ضور الأعمال الفنية.
 .3احلق يف تكوين اجلمعيات :حرية الربط مع بع�ضهم البع�ض
لأهداف عامة �أو خا�صة.

الد�ستور ال�سوي�رسي:
الباب الثاين :احلقوق املدنية واالجتماعية الأ�سا�سية.

املادة  22احلق يف التجمع:
 .1احلق يف التجمع مكفول.
 .2كل �شخ�ص له احلق يف تنظيم االجتماعات وامل�شاركة فيها �أو
االمتناع عنها.
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 .2كل �شخ�ص له احلق يف تكوين اجلمعيات بدون �إذن ،و�أن يكون
ع�ضواً بها �أو ال و�أن ي�شارك يف �أن�شطة �أي جمعية.
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 .3الأحكام التف�صيلية علي احلق يف التجمع وتكوين اجلمعيات
من�صو�ص عليه يف القانون.

املادة  23احلق يف تكوين اجلمعيات:
 .1احلق يف تكوين اجلمعيات مكفول.
 .2كل �شخ�ص له احلق يف تكوين اجلمعيات ،االن�ضمام ،االنتماء
وامل�شاركة يف �أن�شطتها.
	.3ال �أحد ميكن �أن يجرب علي االن�ضمام �أو االنتماء �إىل �أي جمعية.

الد�ستور الفنلندي:
الف�صل الثاين :احلريات واحلقوق الأ�سا�سية:

املادة  13احلق يف التجمع وتكوين اجلمعيات:
 .1كل �شخ�ص له احلق يف ترتيب االجتماعات واملظاهرات بدون
�إذن ،بالإ�ضافة �إيل احلق يف امل�شاركة بهم.

د�ستور اململكة املتحدة:
الباب الأول :حقوق الإن�سان.
الف�صل ال�سابع :احلقوق ال�سيا�سية.

املادة  23التجمعات واجلمعيات:
 .1كل �شخ�ص له احلق يف التجمع ال�سلمي وتكوين اجلمعيات
	.2ال �أحد ميكن �أن يجرب علي االنتماء �إيل �أي جمعية.

الباب الثاين :احلقوق الفردية واالجتماعية.
املادة : 11
 .1يكون لليونانيني احلق يف التجمع �سلمي ًا وبدون حمل �سالح.
	.2ال يجوز �أن تتواجد ال�رشطة �إال يف التجمعات العامة التي تقام يف
ال�شوارع .ويجوز حظر �إقامة جتمعات يف ال�شوارع مبوجب قرار
مربر ي�صدر عن �سلطة ال�رشطة ،بوجه عام �إذا كان هناك تهديد
خطري و�شيك للأمن العام ،ويف منطقة حمددة �إذا كان ثمة تهديد
بحدوث ا�ضطراب خطري يف احلياة االجتماعية واالقت�صادية ،علي
النحو الذي يحدده القانون.

املادة :12
 .1يكون لليونانيني احلق يف تكوين جمعيات واحتادات ال
تهدف �إيل الريح ،امتثا ًال للقانون ،الذي ال يجوز ب�أي حال
�أن يجعل ممار�سة هذا احلق مرهون ًا باحل�صول علي �إذن
م�سبق.
	.2ال يجوز حل اجلمعيات بتهمة ارتكابها خمالفة للقانون
�أو خمالفة لبند �أ�سا�سي من بنود لوائحها الداخلية� ،إال
مبوجب حكم �صادر من املحكمة.
 .3تنطبق �أحكام الفقرة ال�سابقة ،ح�سب احلالة علي احتادات
الأ�شخا�ص التي ال ت�شكل جمعية.
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الد�ستور اليوناين:
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الد�ستور الهولندي:
الف�صل الأول :احلقوق الأ�سا�سية.

املادة  8اجلمعيات:
احلق يف تكوين اجلمعيات معرتف به ،هذا احلق من املمكن �أن
يقيد بوا�سطة القوانني ال�صادرة من الربملان ل�صالح النظام العام.

املادة  9التجمع:
 .1احلق يف التجمع واملظاهرة معرتف به ،بدون �إجحاف م�سئولية
اجلميع مبوجب القانون.
 .2قواعد حماية ال�صحة ل�صالح حركة املرور ومكافحة �أو منع
اال�ضطرابات قد ت�صدر بقانون برملاين.

الد�ستور الإ�سباين:
الف�صل الثاين :احلقوق واحلريات.
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الق�سم الأول :احلقوق الأ�سا�سية واحلريات العامة.

املادة : 21
 .1احلق يف التجمع واملظاهرة معرتف به ،ممار�سة هذا احلق ال
تتطلب �إذن ًا م�سبق ًا من ال�سلطات.
 .2يف حالة االجتماعات يف الأماكن العامة يلزم الإ�شعار امل�سبق
لل�سلطات ،والتي ميكنها منعهم لأ�سباب تبني علي ا�ضطراب النظام
العام واخلطورة علي الأ�شخا�ص واملمتلكات.

 .1احلق يف تكوين اجلمعيات معرتف به.
 .2اجلمعيات التي تهدف �إيل �أو ت�ستخدم �أ�ساليب ت�صنف كجرائم هي
غري قانونية.
 .3اجلمعيات التي تتكون مبوجب هذا الن�ص يتوجب عليها الت�سجيل
بهدف املعلومات العامة فقط.
 .4اجلمعيات ميكن �أن حتل �أو توقف �أن�شطتها مبوجب �أمر ق�ضائي.
 .5اجلمعيات ال�رسية و�شبه الع�سكرية حمظورة.
 .٣رو�سيا و�أوروبا ال�شرقية.

الد�ستور الرو�سي:

الباب الأول :الف�صل الثاين :احلقوق واحلريات للمواطنني

املادة : 30
 .1لكل �شخ�ص احلق يف تكوين اجلمعيات ،وي�شتمل هذا احلق علي
تكوين االحتادات التجارية حلماية م�صالح الأفراد ،احلق يف
ممار�سة �أن�شطة اجلمعيات العامة مكفول.
	.2ال ميكن �إكراه �أحد علي االن�ضمام �إىل �أي جمعية �أو �أن يكون ع�ضوا
بها.

املادة :31
مواطنو االحتاد الرو�سي لهم احلق يف التجمع ال�سلمي بدون
�أ�سلحة ،وعقد االجتماعات ،وامل�سريات ،واملظاهرات والإ�رضابات.
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الد�ستور الأوكراين
الف�صل الثاين :حقوق الإن�سان واملواطنني ،احلريات والواجبات:

املادة :36
• مواطنو �أوكرانيا لهم احلق يف التجمع بالأحزاب ال�سيا�سية
واملنظمات العامة من اجل ممار�سة وحماية حقوقهم وحرياتهم
العامة ومن �أجل �إر�ضاء اهتماماتهم ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية وال�صناعية ،مع ا�ستثناء القيود القانونية املن�صو�ص
عليها مبوجب القانون من �أجل الأمن القومي والنظام العام
وحماية ال�صحة العامة �أو حماية احلقوق واحلريات للأ�شخا�ص.
• ال ميكن �إجبار �أحد على االن�ضمام لأي جمعية �أهلية �أو تقيد حريته
�أو حريتها لالنتماء �إيل حزب �سيا�سي �أو منظمة عامة من عدمه.
• كل اجلمعيات الأهلية مت�ساوية �أمام القانون.

املادة :37
• �إن�شاء الأحزاب ال�سيا�سية واملنظمات العامة و�أن�شطتهم تكون
حمظورة �إذا كان �أهداف براجمهم و�أعمالهم ت�سعي �إيل ت�صفية
ا�ستقالل البالد وانتهاك الد�ستور وال�سيادة وجتزئة �أرا�ضي الدولة
�أو تقوي�ض �أمن البالد �أو اال�ستيالء غري امل�رشوع علي �سلطة الدولة
�أو الدعاية �إيل حرب عنيفة �أو التحري�ض علي العداء بني اجلماعات
العرقية �أو العن�رصية �أو الدينية والتعديات علي حقوق وحريات
الإن�سان و�صحة املواطنني.
• الأحزاب ال�سيا�سية واجلمعيات العامة يجب �أال ت�شتمل علي
ت�شكيالت �شبه ع�سكرية.

املادة :39
• املواطنون لهم حق التجمع ال�سلمي بدون �أ�سلحة وعقد االجتماعات
وامل�سريات واملواكب واملظاهرات ،بناء على �إخطار م�سبق لهيئات
ال�سلطة التنفيذية �أو هيئات احلكم الذاتي املحلي.
• القيود علي ممار�سة هذا احلق من املمكن �أن تن�ش�أ بوا�سطة املحكمة
وفق ًا للقانون ول�صالح الأمن القومي والنظام العام و ذلك بهدف
منع اال�ضطراب �أو ارتكاب اجلرائم وحماية �صحة املواطنني �أو
حماية حقوق وحريات الأ�شخا�ص الآخرين.

د�ستور بيالرو�سيا:

الق�سم الثاين :الأفراد واملجتمع والدولة.

املادة ( 35التجمع):

حرية عقد االجتماعات والتجمعات وامل�سريات يف ال�شوارع،
واملظاهرات ،والإ�رضابات التي ال تخل بالقانون والنظام �أو تنتهك
حقوق املواطنني الآخرين يف جمهورية بيالرو�سيا ،مكفولة من قبل
الدولة .يتم حتديد طريقة �إجراء الأحداث املذكورة يف القانون.

املادة ( 36اجلمعيات):

 .1كل فرد خمول له حرية تكوين اجلمعيات.
	.2ال يجوز للق�ضاة وموظفي مكتب املدعي العام وموظفي هيئات
ال�ش�ؤون الداخلية ،وهيئة الرقابة والأجهزة الأمنية ،ف�ض ًال عن
اجلنود �أن يكونوا �أع�ضاء يف الأحزاب ال�سيا�سية �أو اجلمعيات
العامة الأخرى التي ت�سعى لتحقيق �أهداف �سيا�سية.
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• منع جمعيات املواطنني من ممار�سة �أن�شطتها ال يكون �إال
بالإجراءات الق�ضائية.
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الد�ستور الروماين:

الف�صل الثاين :احلقوق واحلريات الأ�سا�سية.

املادة  : 39احلق يف التجمع:

االجتماعات العامة وامل�سريات واملظاهرات و�أي جتمع �أخر
لهم احلرية يف تنظيمها وعقدها �سلمي ًا فقط وبدون �أي نوع من �أنواع
الأ�سلحة علي الإطالق.

املادة  :40احلق يف تكوين اجلمعيات:

 .1املواطنون لهم احلق يف امل�شاركة يف الأحزاب ال�سيا�سية والنقابات
واحتادات �أرباب املال �أو �أي �شكل من �أ�شكال اجلمعيات االخري.
 .2الأحزاب ال�سيا�سية �أو املنظمات التي تهدف �إيل العمل �ضد التعددية
ال�سيا�سية �أو مبادئ الدولة التي حتكمها القواعد القانونية �أو �ضد
ال�سيادة وال�سالمة �أو ا�ستقالل رومانيا تكون غري د�ستورية.
 .3ق�ضاة املحكمة الد�ستورية وحمامي املواطنني وق�ضاة التحقيق
و�أع�ضاء القوات امل�سلحة وال�رشطة وفئات �أخري من موظفي
اخلدمة املدنية التي �أن�ش�أت مبوجب قانون تنظيمي ال يجوز لهم
االن�ضمام �إيل الأحزاب ال�سيا�سية.
 .4اجلمعيات ال�رسية حمرمة.

د�ستور التفيا:

الف�صل الثامن :حقوق الإن�سان الأ�سا�سية.

املادة :102

كل فرد له احلق يف تكوين اجلمعيات والأحزاب ال�سيا�سية
واملنظمات العامة الأخرى واالن�ضمام �إليها.

الدولة يجب �أن حتمي التجمعات ال�سلمية ال�سابق الإ�شعار بها
وامل�سريات يف ال�شوارع والإ�رضابات.

د�ستور �سلوفاكيا

الباب الثاين  :احلقوق واحلريات الأ�سا�سية.
الف�صل الثالث :احلقوق ال�سيا�سية.

املادة ( 28احلق يف التجمع)

 .1احلق يف التجمع ال�سلمي مكفول.
� .2رشوط ممار�سة هذا احلق �سوف ين�ص عليها يف القانون يف حالة
التجمع يف الأماكن العامة �إذا كان هذا الإجراء ال ميكن جتنبه يف
جمتمع دميقراطي حلماية حقوق وحريات الآخرين ،والنظام العام
وال�صحة والآداب� ،أو امللكية� ،أو �أمن الدولة .ويجب �أال يتم التجميع
�إال بعد �إ�صدار ترخي�ص من قبل هيئة �إدارة الدولة.
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املادة :103

املادة ( 29احلق يف تكوين اجلمعيات):

 .1احلق يف تكوين اجلمعيات مكفول ،كل فرد له احلق مع الآخرين يف
تكوين جمعيات جمتمعية ويف الأندية �أو �أي جمعية �أخرى.
 .2املواطنني لهم احلق يف �إن�شاء الأحزاب واحلركات ال�سيا�سية
وامل�شرتكة فيها.
 .3ميكن �أن ي�سن قوانني تقيد احلقوق يف املقطع ( )1و ( )2يف حاالت
يحددها القانون� ،إذا كان هذا �أمراً ال مفر منه يف جمتمع دميقراطي
لأ�سباب تتعلق ب�أمن الدولة ،حلماية النظام العام ،ملنع الأعمال
الإجرامية � ،أو حلماية حقوق وحريات الآخرين.
 .4الأحزاب واحلركات ال�سيا�سية كما هو احلال مع اجلمعيات
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املجتمعية ويف الأندية �أو اجلمعيات الأخرى منف�صلة عن الدولة.

الد�ستور البولندي:

الباب الثاين :احلريات وحقوق وواجبات الأ�شخا�ص واملواطنني.
الف�صل الثالث :احلقوق واحلريات ال�سيا�سية.

املادة :57

احلق يف التجمع ال�سلمي وامل�شاركة يف هذه التجمعات مكفول
لكل الأفراد ويجوز فر�ض قيود علي هذه احلريات مبوجب ت�رشيع.

املادة :58

 .1احلق يف تكوين اجلمعيات مكفول لكل الأفراد.
 .2اجلمعيات التي تكون �أهدافها �أو �أن�شطتها تتعار�ض مع الد�ستور �أو
الت�رشيعات حمظورة ويتعني علي املحاكم الف�صل فيما �إذا كانت
�ست�سمح لت�سجيل اجلمعية �أو حظر هذه الأن�شطة علي اجلمعية.
 .3الت�رشيعات يجب �أن حتدد �أنواع اجلمعيات التي تتطلب ت�سجيل
من املحكمة ،الإجراءات لهذا الت�سجيل و�شكل الإ�رشاف علي هذه
اجلمعيات.

الد�ستور املجري:

الف�صل الثاين ع�رش  :احلقوق والواجبات الأ�سا�سية

املادة :62

 .1يجب على جمهورية املجر االعرتاف باحلق يف التجمع ال�سلمي
وتكفل حرية ممار�سته.
 .2ي�شرتط �أغلبية الثلثني من �أ�صوات �أع�ضاء الربملان احلا�رض لتمرير
قانون ب�ش�أن احلق يف التجمع

 .1على �أ�سا�س احلق يف تكوين اجلمعيات ،فاجلميع يف جمهورية
هنغاريا يكون له احلق يف �إن�شاء منظمات لأي غر�ض من الأغرا�ض
التي ال يحظرها الت�رسيع واالن�ضمام �إىل تلك املنظمات.
	.2ال ي�سمح ب�إن�شاء تنظيمات م�سلحة ذات طابع �سيا�سي بناء على
احلق يف تكوين اجلمعيات.
�	.3أغلبية الثلثني من �أ�صوات �أع�ضاء الربملان احلا�رض تتطلب لتمرير
قانون ب�ش�أن احلق يف تكوين اجلمعيات ،وكذلك على الإدارة
املالية والعملية للأحزاب ال�سيا�سية.

د�ستور ا�ستوانيا

الف�صل الثاين احلقوق واحلريات والواجبات الأ�سا�سية

املادة  47احلق يف التجمع

لكل فرد احلق ،دون احل�صول على �إذن م�سبق ،يف التجمع
ال�سلمي وعقد االجتماعات .ويجوز تقييد هذا احلق يف بع�ض احلاالت
وفق ًا للإجراءات التي يحددها القانون لأغرا�ض تتعلق بالأمن الوطني
�أو النظام العام �أو الآداب العامة ،وال�سالمة املرورية و�سالمة امل�شاركني
يف هذه االجتماعات �أو ملنع انت�شار الأمرا�ض املعدية.

املادة  48احلق يف تكوين اجلمعيات

 .1لكل فرد احلق يف تكوين اجلمعيات غري الهادفة للربح واالحتادات.
يجوز ملواطني ا�ستونيا فقط �أن يكونوا �أع�ضاء يف الأحزاب
ال�سيا�سية.
�	.2إن�شاء جمعيات واحتادات متتلك �أ�سلحة �أو منظمة بطريقة ع�سكرية
�أو جتري تدريبات ع�سكرية يتطلب ترخي�ص ًا م�سبق ًا ويتم �صدور
قانون الذي يحدد ال�رشوط والإجراءات.
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 .3حتظر اجلمعيات والروابط �أو الأحزاب ال�سيا�سية التي تهدف �أو
�أن�شطتها موجهة نحو التغيري العنيف للنظام الد�ستوري ا�ستوانيا
�أو انتهاك قانون جنائي.
�	.4إنهاء �أو تعليق �أن�شطة جمعية �أو احتاد �أو حزب �سيا�سي ،واملعاقبة
عليه يتم فقط من قبل حمكمة ،يف احلاالت التي يكون قد انتهك
القانون.

د�ستور مولودوفا:

الف�صل الثاين  :احلقوق الأ�سا�سية واحلريات.

املادة  40يف حرية التجمع:

جميع االجتماعات واملظاهرات وامل�سريات واملواكب �أو �أي
جتمعات �أخرى جمانية ،ميكن تنظيمها وتنفيذها �سلمي ًا فقط ودون
ا�ستخدام ال�سالح.

املادة  41يف حرية تكوين اجلمعيات ال�سيا�سية:

 .1كل املواطنني �أحرار يف االن�ضمام �إىل الأحزاب وغريها من
املنظمات االجتماعية وال�سيا�سية .هذه املنظمات ت�سهم يف
التعريف والتعبري عن الإرادة ال�سيا�سية العامة ،وحتت �سيادة
القانون ت�شارك يف عملية االنتخاب.
 .2جميع الأحزاب وغريها من املنظمات االجتماعية  /ال�سيا�سية
مت�ساوون �أمام القانون.
 .3تكفل الدولة حماية احلقوق وامل�صالح امل�رشوعة للأحزاب وغريها
من املنظمات االجتماعية  /ال�سيا�سية.
 .4الأحزاب واملنظمات االجتماعية  /ال�سيا�سية تعلن غري د�ستوري
�إذا كان �أهدافهم �أو �أن�شطتهم التي ي�شاركون بها يف املحاربة �ضد

ثالث ًا :النظم الد�ستورية الإفريقية

د�ستور جنوب �إفريقيا

الف�صل الثاين :وثيقة احلقوق.

املادة  17التجمع واملظاهرات واالعت�صامات واالعرتا�ضات:

كل فرد له احلق يف التجمع واملظاهرة واالعت�صام واالعرتا�ض
ال�سلميني وبدون �أ�سلحة.

املادة  18احلق يف تكوين اجلمعيات:

كل فرد له احلق يف تكوين اجلمعيات.

د�ستور مدغ�شقر:

الباب الثاين :احلريات واحلقوق والواجبات.

املادة :10

حرية الر�أي والتعبري واالت�صال وال�صحافة وتكوين اجلمعيات
والتجمع وال�سفر والعقيدة مكفولة للجميع ،ومن املمكن �أن تقيد فقط من
�أجل حقوق وحريات الآخرين و�رضورة حماية النظام العام.

الد�ستور الغيني:

الباب الثاين :احلقوق والواجبات الأ�سا�سية:
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التعددية ال�سيا�سية ،ومبادئ �سيادة القانون وال�سيادة واال�ستقالل
�أو ال�سالمة الإقليمية جلمهورية مولد وفا.
 .5اجلمعيات ال�رسية حمظورة.
 .6ويحظر ن�شاط الأحزاب التي تت�ألف من رعايا �أجانب.
 .7يجب علي القانون التنظيمي و�ضع تلك املكاتب العامة التي ال
يجوز لأ�صحابها االن�ضمام �إىل الأحزاب ال�سيا�سية.
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املادة :55

 .1املواطنون لهم احلق بحرية وبدون التبعية لأي �سلطة يف تكوين
اجلمعيات طاملا �أنها ال تروج للعنف و�أهدافها ال تتعار�ض مع
القانون.
 .2اجلمعيات تدير �شئونها بحرية وبدون تدخل من ال�سلطات العامة
وال ميكن حلها من قبل الدولة �أو تعليق �أن�شطتها �إال يف احلاالت
التي ين�ص عليها القانون ونتيجة حلكم ق�ضائي.
 .3اجلمعيات امل�سلحة غري م�سموح بها واملنظمات التي تعمل علي
ترويج العن�رصية والطبقية �أي�ضا.

د�ستور اجلابون:

باب متهيدي :املبادئ واحلقوق الأ�سا�سية.

املادة :13

احلق يف تكوين اجلمعيات والأحزاب ال�سيا�سية �أو الت�شكيالت
والنقابات وامل�ؤ�س�سات االجتماعية وكذلك اجلماعات الدينية مكفولة
للجميع يف ظل الظروف التي يحددها القانون ،الطوائف الدينية يجب
�أن تتعامل وتدير �شئونها بطريقة م�ستقلة يف �إطار احرتام �سيادة الدولة
والنظام العام واحلفاظ علي ال�سالمة املعنوية والنف�سية للفرد.
اجلمعيات ال�سيا�سية والأحزاب والت�شكيالت والنقابات
وامل�ؤ�س�سات االجتماعية ،ف�ض ًال عن الطوائف الدينية تكون حمظورة �إذا
كانت �أن�شطتها تتعار�ض مع القانون �أو العالقات اجليدة مع اجلماعات
والفرق العرقية وفقا للقانون� ،أي عمل من �أعمال التمييز العن�رصي �أو
العرقي �أو الديني ،ف�ض ًال عن �أي دعاية �إقليمية مت�س الأمن الداخلي �أو
اخلارجي يعاقب عليها القانون.

الباب الأول :احلريات واحلقوق والواجبات
الف�صل الأول :احلريات واحلقوق

املادة :11

حرية التجمع واملظاهرة مكفولة بالقانون.

املادة :13

الأحزاب ال�سيا�سية واجلماعات متار�س �أن�شطتها بحرية يف
نطاق احرتام قوانني اجلمهورية ومبادئ �سيادة الدولة والدميقراطية،
جميعهم مت�ساوون يف احلق والواجبات ،الأحزاب ال�سيا�سية اجلماعات
التي تن�ش�أ علي �أ�سا�س ديني �أو عرقي �أو قبلي �أو عن�رصي حمظورة.

د�ستور �إفريقيا الو�سطي:

الباب الأول� :أ�س�س املجتمع.

املادة :8

احلق يف التجمع وحرية ممار�سة العبادة مكفولة يف نطاق
ال�رشوط املو�ضوعة مبوجب القانون� ،أي نوع من التع�صب الديني
ممنوع.

املادة :12

كل مواطن له احلق يف تكوين االحتادات واجلمعيات واجلماعات
و�إن�شاء امل�ؤ�س�سات العامة حتت �إ�رشاف واالمتثال للقواعد والقوانني.
االحتادات واجلمعيات واجلماعات واملن�ش�آت التي تكون
�أن�شطتها خمالفة للنظام العام �أو الوحدة والتما�سك ل�شعب �إفريقيا
الو�سطى حمرمة.
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الد�ستور االجنويل:
الباب الأول :املبادئ الأ�سا�سية.
املادة :32

 .1حرية التعبري والتجمع واملظاهرة وجميع الأ�شكال الأخرى للتعبري
مكفولة.
 .2ممار�سة احلقوق املذكورة بالقطعة ال�سابقة ينظمها القانون.
 .3اجلماعات التي تهدف �أو �أن�شطتها خمالفة للمبادئ الأ�سا�سية
املن�صو�ص عليها يف املادة  851من القانون الد�ستوري واجلنائي
ولو بطريق غري مبا�رش �أو ت�سعي لأهداف �سيا�سية �أو املنظمات
ال�رسية �أو املذاهب العن�رصية �أو الفا�شية �أو القبلية حمرمة.

الد�ستور اجليبوتي:

الباب الثاين :حقوق وحريات ال�شخ�ص.

املادة :15

كل فرد له احلق يف التعبري بحرية �أو ن�رش �آرائه بالقول �أو
الكتابة �أو ال�صور ،هذه احلقوق يجب �أن تخ�ضع لن�صو�ص القانون
بالإ�ضافة �إيل احرتام الأ�شخا�ص.
جميع املواطنني لهم احلق يف تكوين اجلمعيات واالحتادات
املهنية ويخ�ضعون طواعية لل�شكليات املطلوبة مبوجب القواعد
والقوانني ،واحلق يف الإ�رضاب مكفول �إذا كان ممار�سته يف حدود
القوانني ،وغري م�سموح �إف�ساد احلق يف العمل.

الد�ستور النيجريي:

الف�صل اخلام�س :احلقوق الأ�سا�سية

كل �شخ�ص م�ؤهل للتجمع ال�سلمي وتكوين اجلمعيات مع
الآخرين ميكن له تكوين واالن�ضمام �إيل الأحزاب ال�سيا�سية واالحتادات
املهنية �أو �أي جمعية �أخري من �أجل حماية م�صاحله ،ي�ضاف �إيل ذلك
�أن ن�صو�ص هذا املقطع يجب �أال تنتق�ص من ال�سلطات املمنوحة من
الد�ستور �إيل اللجنة االنتخابية القومية امل�ستقلة مع امتثال الأحزاب
ال�سيا�سية ملا ترف�ضه اللجنة منحه االعرتاف.

د�ستور جمهورية الت�شاد

الباب الثاين :احلريات واحلقوق الأ�سا�سية والواجبات.
الف�صل الأول :احلريات واحلقوق الأ�سا�سية.

املادة :27

حرية الر�أي والتعبري واالت�صال والعقيدة والديانة وال�صحافة
وتكوين اجلمعيات والتجمع والتداول واملظاهرات مكفولة للجميع،
ميكن تقييد هذا فقط احرتاما حلريات وحقوق الآخرين وااللتزامات
حلماية النظام العام والآداب العامة ،القانون يحدد �رشوط املمار�سة.
رابع ًا  :النظم الد�ستورية الآ�سيوية»:

الد�ستور الإيراين:

الف�صل الثالث :حقوق ال�شعب.

املادة :26

ت�شكيل الأحزاب واجلمعيات والرابطات املهنية �أو ال�سيا�سية،
ف�ضال عن اجلمعيات الدينية� ،سواء الإ�سالمية �أو املتعلقة بالأقليات
الدينية املعرتف بها ،م�سموحة �رشيطة �إال تنتهك مبادئ اال�ستقالل
واحلرية والوحدة الوطنية ومعايري الإ�سالم �أو مبادئ اجلمهورية

اقتراح بن�صو�ص د�ستورية ت�ضمن الحق فى تكوين الجمعيات الأهلية وحرية التنظيم
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الإ�سالمية ،وال ميكن منع �أي �شخ�ص من املجموعات املذكورة يف
امل�شاركة �أو �إجباره علي امل�شاركة فيها.

املادة :27

التجمعات العامة وامل�سريات تعقد بحرية �رشيطة عدم حمل
ال�سالح و�أنها لي�ست خمالفة للمبادئ الأ�سا�سية للإ�سالم.

الد�ستور الرتكي:

الباب الثاين :احلقوق والواجبات الأ�سا�سية.
الف�صل الثاين :حقوق وواجبات الأفراد.

 .11حق حرية التجمع
�أ .حرية تكوين اجلمعيات واالن�ضمام �إليها

املادة ( 33بال�صيغة التي عدلت بها يف � 17أكتوبر )2001

لكل فرد احلق يف تكوين اجلمعيات �أو �أن ي�صبح ع�ضواً يف
جمعية �أو يف �أن ين�سحب من ع�ضوية جمعية بدون احل�صول علي
ت�رصيح م�سبق بذلك.
وال يجرب �أحد علي �أن ي�صبح �أو �أن يظل ع�ضواً يف جمعية.
وال يجوز تقييد حرية تكوين اجلمعيات واالن�ضمام �إليها �إال
مبوجب القانون وا�ستنادا �إيل حماية الأمن القومي والنظام العام �أو
منع ارتكاب جرائم �أو حماية الأخالقيات العامة �أو ال�صحة العامة.
وين�ص القانون علي ال�شكليات وال�رشوط والإجراءات التي
حتكم ممار�سة حرية تكوين اجلمعيات واالن�ضمام �إليها.
ويجوز حل اجلمعيات �أو وقفها عن ممار�سة ن�شاطها مبوجب
قا�ض يف احلاالت التي ين�ص عليها القانون ويف
قرار ي�صدر عن ٍ

ب .الحق في عقد اجتماعات وتنظيم م�سيرات للمظاهرات:

املادة ( :34بال�صيغة التي عدلت بها يف � 17أكتوبر )2001

لكل فرد احلق يف عقد اجتماعات غري م�سلحة و�سلمية وم�سريات
للمظاهرات بدون احل�صول علي ت�رصيح م�سبق بذلك.
وال يقيد احلق يف عقد اجتماعات وم�سريات للمظاهرات �إال
مبوجب القانون وا�ستنادا �إيل دواعي الأمن القومي والنظام العام �أو
منع ارتكاب جرمية �أو ال�صحة العامة والأخالقيات العامة �أو حلماية
حقوق الآخرين وحرياتهم.
وين�ص القانون علي ال�شكليات وال�رشوط والإجراءات التي
حتكم ممار�سة احلق يف عقد اجتماعات وم�سريات للمظاهرات.

الد�ستور الياباين:

الف�صل الثالث :حقوق ال�شعب وواجباته.

اقتراح بن�صو�ص د�ستورية ت�ضمن الحق فى تكوين الجمعيات الأهلية وحرية التنظيم

احلاالت التي يعر�ض فيها الت�أخر يف ذلك الأمن القومي �أو النظام العام
للخطر ويف احلاالت التي يكون �رضوري ًا فيها منع ارتكاب �أو موا�صلة
ارتكاب جرمية �أو �إلقاء القب�ض علي �أحد ويجوز تخويل �سلطة يحددها
القانون �صالحية وقف اجلمعية عن ممار�سة ن�شاطها ويعر�ض قرار هذه
ال�سلطة علي القا�ضي امل�سئول يف غ�ضون �أربع وع�رشين �ساعة للح�صول
علي موافقته ويعلن القا�ضي قراره يف غ�ضون ثماين و�أربعني �ساعة
و�إال ي�صبح هذا القرار الإداري باطال تلقائيا.
وال حتول �أحكام الفقرة الأويل دون فر�ض تقييدات علي حقوق
م�سئويل القوات امل�سلحة وقوات الأمن وكذلك املوظفني املدنيني بقدر
ما تتطلب ذلك واجبات املوظفني املدنيني.
وتنطبق �أي�ضا �أحكام هذه املادة علي امل�ؤ�س�سات.
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املادة 21

تكفل حرية التجمع واالنتماء �إىل اجلمعيات ف�ض ًال عن حرية
التعبري عن الر�أي وال�صحافة وجميع �أ�شكال التعبري الأخرى.

الد�ستور الهندي:

الباب الثالث :احلقوق الأ�سا�سية� ،أحكام عامة.

حق احلرية:
املادة : 19

• يكون جلميع املواطنني احلق يف:
 .1التجمع �سلميا وبدون �أ�سلحة.
 .2ت�شكيل جمعيات �أو احتادات.
• ال ي�ؤثر �أي �شئ يرد يف الفقرة الفرعية (�أ) من الفقرة املذكورة
علي تطبيق �أي قانون قائم �أو يحول دون �إ�صدار الدولة �أي قانون
يفر�ض تقييدات معقولة علي ممار�سة احلق املمنوح مبوجب
الفقرة الفرعية املذكورة حر�ص ًا على �سيادة الهند ووحدة �أرا�ضيها
�أو حر�ص ًا علي النظام العام �أو الأخالقيات.
• ال ي�ؤثر �أي �شئ يرد يف الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة املذكورة
علي تطبيق �أي قانون قائم �أو يحول دون �إ�صدار الدولة �أي قانون
يفر�ض تقييدات معقولة علي ممار�سة احلق املمنوح مبوجب
الفقرة الفرعية املذكورة حر�صا علي �سيادة الهند ووحدة �أرا�ضيها
�أو حر�ص ًا علي النظام العام �أو الأخالقيات.

الد�ستور ال�صيني:

الف�صل الثاين :احلقوق والواجبات الأ�سا�سية للمواطنني

مواطنو جمهورية ال�صني ال�شعبية يتمتعون بحرية التعبري
وال�صحافة واالجتماع وتكوين اجلمعيات وتنظيم امل�سريات
واملظاهرات.

د�ستور كوريا اجلنوبية:

الف�صل الثاين :حقوق وواجبات املواطنني

املادة ( :21التعبري ،ال�صحافة ،االجتماع ،تكوين اجلمعيات،
ال�رشف والأخالق العامة).

 .1جلميع املواطنني احلق بالتمتع بحرية التعبري وال�صحافة ،وحرية
االجتماع وتكوين اجلمعيات.
 .2قد ال يتم االعرتاف بالرتخي�ص �أو الرقابة على التعبري وال�صحافة،
�أو ترخي�ص اجلمعيات والتجمع.
 .3يتم حتديد م�ستوى اخلدمة الإخبارية ومرافق البث وامل�سائل
ال�رضورية ل�ضمان �أن ال�صحف تعمل مبوجب القانون.
	.4ال يجوز لأي خطاب �أو �صحافة انتهاك ال�رشف �أو حقوق الأ�شخا�ص
الآخرين وال �أن تقو�ض الأخالق العامة �أو الأخالق االجتماعية.
يف حال انتهاك �أي خطاب �أو �صحافة �أو حقوق �أو �رشف �أ�شخا�ص
�آخرين ،يكون للم�ضارين تقدمي دعاوى بالتعوي�ض عن الأ�رضار
الناجمة عنها.

الد�ستور املاليزي:

الباب الثاين :احلريات الأ�سا�سية.

املادة :10

 .1لكل مواطن احلق يف حرية الر�أي والتعبري.
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املادة :35

61

اقتراح بن�صو�ص د�ستورية ت�ضمن الحق فى تكوين الجمعيات الأهلية وحرية التنظيم

62

 .2جميع املواطنني لهم احلق يف التجمع �سلميا وبدون �أ�سلحة.
 .3جميع املواطنني لهم احلق يف تكوين اجلمعيات.

الد�ستور التايالندي:

الباب احلادي ع�رش :احلريات يف اجلمعية والرابطة.

املادة :63

يكون لل�شخ�ص التمتع بحرية التجمع ال�سلمي بدون �أ�سلحة.ال
يجوز تقييد احلرية امل�شار �إليها يف الفقرة الأوىل �إال مبوجب القانون
الذي �سن خ�صي�صا لغر�ض التجمعات العامة وت�أمني الراحة العامة يف
ا�ستخدام الأماكن العامة� ،أو للحفاظ على النظام العام عندما تكون
البالد يف حالة حرب� ،أو عند �إعالن حالة الطوارئ �أو الأحكام العرفية.

املادة :64

ويكون لل�شخ�ص التمتع بحرية االحتاد وت�شكيل اجلمعيات،
والنقابات ،والتعاونيات� ،سواء جماعة مزارعني� ،أو منظمة خا�صة،
�أو منظمة غري حكومية �أو �أي جماعة �أخرى.للم�سئولني احلكوميني
وامل�سئولني يف الدولة التمتع بحرية تكوين اجلمعيات ك�سائر الأفراد
الآخرين� ،إذا مل يكن ذلك �سي�ؤثر على كفاءة �إدارة الدولة وا�ستمرارها يف
تقدمي اخلدمات العامة طبقا للقانون.
	ال يجوز تقييد احلريات املمنوحة يف �إطار الفقرتني الأوىل
والثانية �إال مبوجب القانون الذي �سن خ�صي�صا ملنع الإ�رضار بامل�صالح
امل�شرتكة للجمهور ،واحلفاظ على النظام العام �أو الأخالق احلميدة �أو
منع االحتكار االقت�صادي.

الف�صل الثاين :حقوق وواجبات ال�شعب.

املادة :14

يجب �أن يكون لل�شعب حرية التجمع وتكوين اجلمعيات.

د�ستور �سنغافورة:

اجلزء الرابع :احلريات الأ�سا�سية

املادة  :14حرية التعبري والتجمع وتكوين اجلمعيات

 .1لكل مواطن �سنغافوري احلق يف حرية الر�أي والتعبري.
 .2جلميع مواطني �سنغافورة احلق يف التجمع �سلمي ًا دون �أ�سلحة.
 .3جلميع مواطني �سنغافورة احلق يف تكوين اجلمعيات.

الد�ستور الفيتنامي:

الف�صل اخلام�س :احلقوق والواجبات الأ�سا�سية للمواطن.

املادة :69

يجب �أن يتمتع املواطن بحرية الر�أي والتعبري ،وحرية ال�صحافة
واحلق يف املعرفة ،واحلق يف التجمع وتكوين اجلمعيات وتنظيم
مظاهرات وفق ًا لأحكام القانون.
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