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مالحظات

املادة األوىل

للمواطنــن حــق تنظيــم االجتامعــات العامــة
واملواكــب والتظاه ـرات الســلمية واالنضــام إليهــا،
وذلــك وفقــا لألحــكام والضوابــط املنصــوص عليهــا يف
هــذا القانــون.

للمواطنــن حــق تنظيــم
االجتامعــات العامــة أو املواكــب
أو التظاهــرات الســلمية
واالنضــام إليهــا واملشــاركة
فيهــا ســواء كانــت منظمــة أو
عفويــة ،وذلــك وفقــا لألحــكام
والضوابــط املنصــوص عليهــا يف
هــذا القانــون.

جــاء هــذا املقــرح بإحــداث تعديــل
بإضافــة تلــك العبــارة للتأكيــد عــى أن
أشــكال الحــق يف التجمــع قــد تكــون
منظمــة وقــد تتــم بشــكل عفــوي.
وســوف يتــم التفرقــة يف النصــوص
التاليــة بــن التجمعــات التــى تُعــد
منظمــة وبــن التجمعــات التــي تُعــد
عفويــة.

املادة الثانية

االجتــاع العــام هــو كل تجمــع يقــام يف مــكان أو
محــل عــام يدخلــه أو يســتطيع دخوله أشــخاص دون
دعــوة شــخصية مســبقة ال يقــل عددهــم عــن عــرة
ملناقشــة أو تبــادل اآلراء حــول موضــوع ذي طابــع
عــام.
ويعتــر مــن االجتامعــات العامــة يف تطبيــق أحــكام
هــذا القانــون االجتامعــات االنتخابيــة التــي تتوافــر
فيهــا الــروط األتيــة:
 /1أن يكــون الغــرض منهــا اختيار مرشــح أو مرشــحني
لعضويــة املجالــس النيابيــة أو ســاع برامجهــم
االنتخابيــة.
 /2أن يكــون قــارصا عــي الناخبــن وعــى املرشــحني
أو وكالئهــم.
 /3أن يقــام االجتــاع يف الفــرة املقــررة للدعايــة
االنتخابيــة.

االجتــاع العــام :هــو كل تجمــع
يقــام يف مــكان أو محــل عــام
يدخلــه أو يســتطيع دخولــه
أشــخاص دون دعــوة شــخصية
مســبقة ،ملناقشــة أو تبــادل
اآلراء حــول موضــوع ذي طابــع
عــام.
االجتــاع العــام املنظــم :هــو
كل اجتــاع عــام ملجموعــة
مواطنــن يزيــد عددهــم عــن
مائــة ،وتتــم الدعــوة العامــة
لالجتــاع وتنظيمــه قبــل املوعد
املحــدد لتنفيــذه بخمســة أيــام.

جاء هذا املقرتح لثالثة أسباب:
الســبب األول :التفرقــة بــن تعريــف
االجتــاع العــام ،وتعريــف االجتــاع
العــام املنظــم والســبب الثــاين :تــم
إضافــة كلمــة منظــم للتفرقــة بــن
االجتامعــات العفويــة التــي ســيفرد
لهــا مــادة مضافــة وبــن االجتامعــات
املنظمــة التــي يتــم إعدادهــا مســبقا
والدعــوة لهــا قبــل عقدهــا بخمســة
أيــام.
الســبب الثالــث :لرفــع حــد االجتــاع
العــام مــن عــرة أشــخاص إىل مائــة
شــخص ،ألن الحــد الــوارد يف القانــون
غــر منطقــي ،فالعديــد مــن الجلســات
العائليــة لألهــل واألصدقــاء بريــف
وصعيــد مــر تتجــاوز رقــم العــرة،
ونفــس الــيء ينطبــق عــى العديــد
مــن جلســات املقاهــي يف املــدن
واملراكــز ،وليــس مــن املنطقــي إلزامهــم
بإخطــار األمــن بهــذه اللقــاءات أو
وضعهــم يف دائــرة التجريــم متــى
تقاعســوا عــن إخطــار األمــن مبثــل هــذه
اللقــاءات.
الســبب الثــاين :إلغــاء الفقــرة التــي
تتعلــق باالجتامعــات االنتخابيــة ملــا
متثلــه مــن قيــد عــى حقــوق االنتخــاب،
ويجــب أن يــرد تنظيمهــا بقانــون
مبــارشة الحقــوق السياســية وليــس
بقانــون التظاهــر.

املادة الثالثة

املوكــب هــو كل مســرة ألشــخاص يف مــكان أو
طريــق أو ميــدان عــام يزيــد عددهــم عــن عــرة
للتعبــر ســلميا عــن آراء أو أغــراض غــر سياســية.

املوكــب :هــو كل مســرة
ألشــخاص يف مــكان أو طريــق أو
ميــدان عــام للتعبــر ســلميا عــن
آراء وأغــراض غــر سياســية.
املوكــب املنظــم :هــو كل
موكــب يزيــد عــدد املشــاركني
فيــه عــن مائــة مواطــن ومتــت
الدعــوة العامــة للموكــب
والتنظيــم لــه قبــل املوعــد
املحــدد لتنفيــذه بخمســة أيــام
عــى األقــل.

جاء هذا املقرتح لثالثة أسباب:
الســبب األول :للتفرقــة بــن تعريــف
املوكــب وبــن تعريــف املوكــب املنظــم.
الســبب الثــاىن :لرفــع حــد املشــاركة
يف املســرات واملواكــب غــر السياســية
مــن عــرة إىل مائــة فمعظــم الجنــازات
ال تقــل عــن هــذا العــدد ومــن غــر
املنطقــي أن يتــم تقييــد املواطنــن بــأن
يقومــوا باإلخطــار عــى كل جنــازة أو
فــرح يزيــد عددهــا عــن عــرة.
الســبب الثالــث :إلضافــة كلمــة (املنظم)
وكــذا (عبــارة متــت الدعــوة العامــة
إليــه والتنظيــم لــه قبــل اليــوم املحــدد
لتنفيــذه بخمســة أيــام) للتفريــق بــن
املوكــب العفــوي -الــذي ســنفرد لــه
مــادة جديــدة تضــاف للقانــون -وبــن
املوكــب املنظــم الــذي تتــم الدعــوة
إليــه قبــل موعــده بخمســة أيــام).

املادة الرابعة

التظاهــرة هــي كل تجمــع ألشــخاص يقــام يف مــكان
عــام أو يســر يف الطــرق واملياديــن العامــة يزيــد
عددهــم عــن العــرة ،للتعبــر ســلميا عــن آرائهــم
أو مطالبهــم أو احتجاجاتهــم السياســية.

التظاهــرة :هــي كل تجمــع
ألشــخاص يقــام يف مــكان عــام
أو يســر يف الطــرق واملياديــن
العامــة للتعبــر ســلميا عــن
آرائهــم أو مطالبهــم أو
احتجاجاتهــم السياســية أو
االقتصاديــة أو االجتامعيــة.
التظاهــرة املنظمــة :هــى كل
تظاهــرة يزيــد عددهــم عــن
مائــة ،ومتــت الدعــوة العامــة
إليهــا وتنظيمهــا قبــل املوعــد
املحــدد لتنفيذهــا بخمســة أيــام
عــى األقــل.

جاء هذا املقرتح لثالثة أسباب:
الســبب األول :للتفرقــة بــن تعريــف
التظاهــرة والتظاهــرة املنظمــة.
الســبب الثــاىن :إضافــة كلمــة (املنظمــة)
لنفــرق بــن التظاهــرة املعــدة مســبقا
وبــن التظاهــرة العفويــة التــي تتــم
دون إعــداد مســبق أو بإعــداد عاجــل
عــى حــدث طــارئ.
الســبب الثالــث :رفــع حــد التظاهــرة
مــن عــرة أشــخاص إىل مائــة.

مادة مضافة

______________

التجمعــات العفويــة هــي كل
اجتــاع عــام أو موكــب أو
تظاهــرة قــام بهــا املواطنــن
للتعبــر ســلميا عــن آرائهــم أو
مطالبهــم أو احتجاجاتهم بشــأن
حــدث ســيايس أو اقتصــادي أو
اجتامعــي أو ثقــايف أو إنســاين.
عــى أن يكــون بــدء هــذا
التجمــع تــايل لســاعة وقــوع
هــذا الحــدث أو خــال يومــن
عــى األكــر مــن وقوعــه.
ولكافــة املواطنــن املشــاركة ىف
التجمعــات العفويــة والدعــوة
إليهــا .ويجــوز لهــم أن يقومــوا
باإلخطــار عنهــا عــى النحــو
املنصــوص عليــه باملــادة ()8
مــن هــذا القانــون

جــاء هــذا املقــرح للتفرقــة بــن التجمع
املنظــم (ســوف نوضــح قواعــد اإلعــداد
لــه يف املــواد التاليــة) وبــن التجمــع
العفــوي الــذي ينشــأ نتيجــة حــدث
يظهــر عــى الســطح العــام للمجتمــع
وســوف يرتتــب عليــه تجمــع مــن
املواطنــن دون أي تنظيــم بينهــم أو مــن
خــال تنظيــم عاجــل ودعــوة عاجلــة
إلبــداء رأيهــم يف هــذا الحــدث (مثــال
ذلــك :العــدوان األمريــي عــى العـراق،
أو غــرق عبــارة وتقاعــس الجهــات
التنفيذيــة عــن إنقــاذ الضحايــا ...الــخ)
ووضعت املادة ثالثة رشوط:
الــرط األول :أال يكــون قــد مــر عــى
هــذا الحــدث أكــر مــن يومــن.
الــرط الثــاين :أن تكــون دعــوات هــذا
التجمــع تاليــة لهــذا الحــدث وليســت
ســابقة عليــه.
الــرط الثالــث :يكــون بــدء التجمــع
يف نفــس اليــوم الــذي وقــع فيــه هــذا
الحــدث أو خــال يومــن عــى األكــر
مــن وقوعــه.
كــا أتــاح التعديــل للمواطنــن
املشــاركني يف التجمعــات العفويــة
بالقيــام باالخطــار الــوارد باملــادة  8مــن
هــذا القانــون.

املادة
الخامسة

يحظــر االجتــاع العــام ألغ ـراض سياســية يف أماكــن
العبــادة أو يف ســاحاتها أو يف ملحقاتهــا ،كــا يحظــر
تســيري املواكــب منهــا أو إليهــا أو التظاهــر فيهــا.

يحظــر االجتــاع العــام ألغـراض
حزبيــة يف أماكــن العبــادة أو يف
ســاحاتها ،كــا يحظــر تســيري
املواكــب منهــا أو إليهــا أو
التظاهــر فيهــا.

جــاء هــذا املقــرح بإضافــة كلمــة
(حزبيــة) بــدال مــن (سياســية) ،وحــذف
كلمــة (أو ىف ملحقاتهــا) لتكــون
الصياغــة أكــر دقــة وموضوعيــة ،ألن
كلمــة سياســية كلمــة مطاطــة وتحمــل
وجوهــا متعــددة ،فمثــا (الحديــث عــن
أي شــأن عــام بإحــدى القــرى كتجميــع
األهــايل للمناقشــة حــول بنــاء مدرســة
أو رصف صحــي بالجهــود الذاتيــة)
ميكــن توصيفــه عــى أنــه تجمــع
ســيايس يف إحــدى دور العبــادة ،وأغلــب
دور املناســبات بالقــرى وبعــض املــدن
تعــد مــن ملحقــات أماكــن العبــادة
وتكــون غالبيــة اجتامعــات أهــل القريــة
ملناقشــة أى أمــر بهــذه امللحقــات.

املادة
السادسة

يحظــر عــى املشــاركني يف االجتامعــات العامــة أو
املواكــب أو التظاهـرات حمــل أيــه أســلحة أو ذخائــر
أو مفرقعــات أو ألعــاب ناريــة أو مــواد حارقــة أو
غــر ذلــك مــن األدوات أو املــواد التــي تعــرض األفـراد
أو املنشــآت أو املمتلــكات للــرر أو الخطــر.
كــا يحظــر عليهــم ارتــداء األقنعــة أو األغطيــة
إلخفــاء مالمــح الوجــه بقصــد ارتــكاب أي مــن تلــك
األفعــال.

املادة السابعة

يحظــر عــى املشــاركني يف االجتامعــات العامــة أو
املواكــب أو التظاه ـرات اإلخــال باألمــن أو النظــام
العــام أو تعطيــل اإلنتــاج أو الدعــوة إليــة أو تعطيــل
مصالــح املواطنــن أو إيذائهــم أو تعريضهــم للخطــر
أو الحيلولــة دون مامرســتهم لحقوقهــم وأعاملهــم أو
التأثــر عــى ســر العدالــة أو املرافــق العامــة أو قطــع
الطــرق أو املواصــات أو النقــل الــري أو املــايئ أو
الجــوي أو تعطيــل حركــة املــرور أو االعتــداء عــى
األرواح أو املمتلــكات العامــة أو الخاصــة أو تعريضهــا
للخطــر.

تلغى املادة

تلغى املادة

جاء هذا املقرتح:
ألن هــذه األفعــال مجرمــة بالفعــل
ومنصــوص عــى عقوبــات لهــا بقانــوين
العقوبــات واألســلحة والذخائــر.

جاء هذا املقرتح:
ألن هــذه األفعــال مجرمــة بالفعــل
ولهــا عقوبــات واردة بنصــوص قانــون
العقوبــات.

الفصل الثاين
اإلجراءات والضوابط التنظيمية
لالجتامعات العامة واملواكب والتظاهرات

املادة الثامنة

يجــب عــى مــن يريــد تنظيــم اجتــاع
عــام أو تســيري موكــب أو تظاهــرة أن
يخطــر كتابــة بذلــك قســم أو مركــز
الرشطــة الــذي يقــع بدائرتــه مــكان
االجتــاع العــام أو مــكان بــدء ســر
املوكــب أو التظاهــرة ،ويتــم اإلخطــار
قبــل بــدء االجتــاع العــام أو املوكــب أو
التظاهــرة بثالثــة أيــام عمــل عــى األقــل
وبحــد أقــي خمســة عــر يومــا وتقــر
هــذه املــدة إىل أربــع وعرشيــن ســاعة
إذا كان االجتــاع انتخابيــا ،عــى أن يتــم
تســليم اإلخطــار باليــد أو مبوجــب إنــذار
عــى يــد محــر ،ويجــب أن يتضمــن
اإلخطــار البيانــات واملعلومــات اآلتيــة:
 /1مــكان االجتــاع العــام أو مــكان وخــط
ســر املوكــب أو التظاهــرة.
 /2ميعــاد بــدء وانتهــاء االجتــاع العــام أو
املوكــب أو التظاهــرة.
 /3موضــوع االجتــاع العــام أو املوكــب
أو التظاهــرة ،والغــرض منهــا ،واملطالــب
والشــعارات التــي يرفعهــا املشــاركون يف
أي منهــا.
 /4أســاء األفــراد أو الجهــة املنظمــة
لالجتــاع العــام أو املواكــب أو التظاهــرة
وصفاتهــم ومحــل إقامتهــم ووســائل
االتصــال بهــم.

املادة
التاسعة

يصــدر وزيــر الداخليــة قــرارا بتشــكيل
لجنــة دامئــة يف كل محافظــة برئاســة
مديــر األمــن بهــا ،تكــون مهمتهــا
وضــع اإلجــراءات والتدابــر الكفيلــة
بتأمــن االجتامعــات العامــة واملواكــب
والتظاهــرات املخطــر عنهــا ،وطــرق
التعامــل معهــا يف حالــة خروجهــا عــن
إطــار الســلمية ،وفقــآ ألحــكام هــذا
القانــون.

يجــب عــى مــن يريــد عقــد اجتــاع عــام
منظــم أو تســيري موكــب منظــم أو تظاهــرة
منظمــة أن يخطــر كتابــة بذلــك املحافــظ
املختــص الــذي يقــع بدائرتــه مــكان هــذا
التجمــع ،ويتــم اإلخطــار قبــل بــدء االجتــاع
العــام املنظــم أو املوكــب املنظــم أو التظاهــرة
املنظمــة بخمســة أيــام عــى األقــل ،عــى أن
يتــم اإلخطــار باليــد أو مبوجــب إنــذار عــي
يــد محــر ،أو مبوجــب التلغ ـراف أو الربيــد
مســجل بعلــم الوصــول ،أو بالربيــد اإللكــروىن
للمحافــظ ،ويجــب أن يتضمــن اإلخطــار
البيانــات واملعلومــات اآلتيــة:
زمــان ومــكان االجتــاع العــام أو خــط ســر
املوكــب أو التظاهــرة.
الغرض العام منها.
اســم القائــم باإلخطــار أو الجهــة املنظمــة
لالجتــاع العــام أو املواكــب أو التظاهــرة
وصفتــه ومحــل إقامتــه ووســائل االتصــال بــه.

يحــدد مجلــس الــوزراء بالالئحــة التنفيذيــة
ألحــكام هــذا القانــون عــى أن تكــون
متضمنــة اإلجـراءات والتدابــر الكفيلــة بتأمني
االجتامعــات العامــة واملواكــب والتظاه ـرات
املنظمــة أو العفويــة وطــرق التعامــل معها يف
حالــة خروجهــا عــن إطــار الســلمية ،وطــرق
وأســاليب حاميــة حــق املواطنــن يف االجتــاع
العــام أو املوكــب أو التظاهــرة والحيلولــة
دون املســاس بغرضهــا.

جــاء هــذا املقــرح ليلــزم مــن يرغــب
يف عقــد تجمــع منظــم أن يقــوم
بإخطــار املحافــظ بــدال مــن قســم
الرشطــة ،وأن يكــون اإلخطــار قبــل
موعــد بــدء التجمــع بخمســة أيــام
وليــس بثالثــة أيــام كــا جــاء بالقانــون
وأن يتــم ذلــك إمــا بالتليغــراف أو
خطــاب مســجل بعلــم الوصــول أو
بالربيــد اإللكــروين ،باإلضافــة للطــرق
الســابق ذكرهــا بالقانــون وهــي
باليــد أو بإنــذار عــى يــد محــر .أمــا
البيانــات الالزمــة لإلخطــار فهــي :زمان
بــدء التجمــع ومكانــه وخــط ســره،
ثــم الغــرض العــام منــه ،ثــم اســم
القائــم باإلخطــار أو الجهــة املنظمــة
ومحــل إقامتــه ووســائل االتصــال،
وتــم حــذف باقــي املعلومــات ألنــه
يســتحيل حدوثهــا فمــن يدعــو
لتجمــع ال ميكــن أن يتحكــم يف هتــاف
املواطنــن أو الفتاتهــم فذلــك خــارج
عــن ســيطرته وال ميكــن وضعــه يف
دائــرة التجريــم عــى فعــل مــادي ال
ميلكــه.
جــاء هــذا االقــراح ألن الحقــوق
الدســتورية ينظمهــا القانــون وال
يجــب أن تكــون هنــاك قواعــد إضافية
تنظمهــا القــرارات اإلداريــة ،وإن
حــدث فمــن األفضــل أن تصــدر تلــك
القواعــد ضمــن الالئحــة التنفيذيــة
لهــذا القانــون والتــي ســيصدرها
مجلــس الــوزراء ،وليــس مــن خــال
لجنــة يشــكلها وزيــر الداخليــة بشــكل
منفــرد -كــا جــاء بالقانــون الحــايل-
بعيــدا عــن رقابــة مجلــس الــوزراء
مــا يســهل االلتفــاف حــول تلــك
الحقــوق وإفراغهــا مــن مضمونهــا.

املادة
العارشة

يجــوز لوزيــر الداخليــة أو مديــر األمــن
املختــص يف حالــة حصــول جهــات األمــن
وقبــل بــدء االجتــاع أو املوكــب أواملظاهــرة -عــى معلومــات جديــة عــن
انـراف نيــة املنظمــن أو املشــاركني فيهــا
إىل ارتــكاب أي مــن املخالفــات املنصــوص
عليهــا يف املــادة الســابعة أو أي جرميــة
أخــرى -منــع االجتــاع أو املوكــب أو
املظاهــرة ،وللمتــرر اللجــوء إىل قــايض
األمــور الوقتيــة ،ويصــدر القــايض أمــره
مســببا عــى وجــه الرسعــة.

يجــوز للمحافــظ املختــص إذا وجــدت لديــه
أو لــدى مديــر األمــن مبحافظتــه دالئــل
ماديــة عــى خطــورة االجتــاع العــام املنظــم
أو املوكــب املنظــم أو التظاهــرة املنظمــة أن
يرفــع دعــوى مســتعجلة أمــام القضــاء اإلداري
خــال  48ســاعة مــن إخطــاره بهــا ويطالــب
فيهــا بإلغــاء التظاهــرة أو تأجيلهــا وأن يرفــق
مــع طلبــه حافظــة مســتندات تحــوي األدلــة
التــي يســتند إليهــا واالخطــار الــوارد إليــه مــن
الداعــن للتجمــع املنظــم ،وعــى املحكمــة أن
تفصــل يف الدعــوى خــال  24ســاعة مــن
رفعهــا أمامهــا ،ويتــوىل قلــم الكتــاب إعــان
الخصــوم بتاريــخ انعقادهــا ،وال يتــم إلغــاء
التجمــع املنظــم الــوارد باإلخطــار أو تأجيلــه
إال بحكــم قضــايئ مــن تلــك املحكمــة ،كــا ال
يرتتــب عــى اســتئناف الحكــم الصــادر منهــا
(بعــدم قبــول تلــك الدعــوى أو برفضهــا)
إلغــاء االجتــاع العــام املنظــم أو املوكــب
املنظــم أو التظاهــرة املنظمــة أو تأجيلهــا.
ويــري نفــس األثــر عــى كافــة إشــكاالت
تنفيــذ هــذا الحكــم أمــام أي محكمــة ســواء
كانــت مقامــة مــن املحافــظ أو مــن الغــر
إال إذا قضــت املحكمــة اإلداريــة العليــا بغــر
ذلــك يف الطعــن املقــدم أمامهــا عــى حكــم
القضــاء اإلداري.

جــاء هــذا املقــرح ليكــون إلغــاء
التظاهــرة أو تأجيلهــا مبوجــب حكــم
مــن القضــاء اإلداري بعــد أن تقــدم
الجهــة اإلداريــة الدليــل الــذي تســتند
إليــه يف طلبهــا ليبســط القضــاء رقابتــه
عليــه ويســتبني مــن جديتــه ويتيــح
الفرصــة للمواطنــن لتقديــم دفاعهــم،
عــى أن ترفــع القضيــة خــال يومــن
مــن اإلخطــار ومرفقــا بهــا أدلــة الجهــة
اإلداريــة واإلخطــار الــوارد لهــا ،وتصدر
املحكمــة حكمهــا خــال  24ســاعة من
رفــع القضيــة أمامهــا حتــى يصبــح أمام
الداعــن يومــن لتأكيــد أن التظاهرة يف
موعدهــا ومل تلــغ أو تؤجــل.
كــا نــص التعديــل عــى أن الحكــم
القضــايئ واجــب النفــاذ وال يلغــى أو
يتــم تعطيــل تنفيــذه إال مــن املحكمــة
اإلداريــة العليــا وليــس مــن أي
محكمــة أخــرى.
وتــم حــذف كل الفقــرات التــي
تتعلــق بقــايض األمــور الوقتيــة ألن
قــرار املنــع أو التأجيــل قــرار إداري
يخضــع لرقابــة القضــاء اإلداري وليــس
أي جهــة قضائيــة أخــرى.

املادة
الحادية عرش

تتــوىل قــوات األمــن -يف إطــار الضوابــط
والضامنــات وطــرق التعامــل التــي تضعهــا
اللجنــة املشــار إليهــا يف املــادة العــارشة-
اتخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات وتدابــر
لتأمــن االجتــاع العــام أو املوكــب أو
املظاهــرة املخطــر عنهــا ،والحفــاظ عــى
ســامة املشــاركني فيهــا ،وعــى األرواح
واملمتلــكات العامــة والخاصــة ،دون أن
يرتتــب عــى ذلــك إعاقــة الغــرض منهــا.
وإذا صــدر خــال االجتــاع العــام أو
املوكــب أو املظاهــرة أي ســلوك مــن
املشــاركني فيهــا يشــكل جرميــة يعاقــب
عليهــا القانــون أو خــروج املشــاركني فيهــا
عــن الطابــع الســلمي للتعبــر عــن الــرأي
جــاز لقــوات األمــن بالــزي الرســمي ،وبنــاء
عــى أمــر مــن القائــد امليــداين املختــص
فــض االجتــاع العــام أو تفريــق املواكــب
أو املظاهــرة ،والقبــض عــى املتهمــن
بارتــكاب الجرميــة .ويجــوز ملديــر األمــن
املختــص مكانيــا قبــل الفــض أو التفريــق
أو القبــض أن يطلــب مــن قــاىض األمــور
الوقتيــة باملحكمــة االبتدائيــة املختصــة
نــدب مــن يــراه ،إلثبــات الحالــة غــر
الســلمية لالجتــاع العــام أو املوكــب أو
املظاهــرة ،ويصــدر القــايض أمــره عــى
وجــه الرسعــة.

تتــوىل قــوات األمــن بالــزى الرســمى -يف إطــار
الضوابــط والضامنــات وطــرق التعامــل التــي
يضعهــا مجلــس الــوزراء -اتخــاذ مــا يلــزم مــن
إج ـراءات وتدابــر لتأمــن االجتــاع العــام أو
املوكــب أو التظاهــرة ،والحفــاظ عــى ســامة
املشــاركني فيهــا ،وعــى األرواح واملمتلــكات
العامــة والخاصــة ،دون أن يرتتــب عــى ذلــك
إعاقــة الغــرض منهــا.

جــاء هــذا االقــراح ليؤكــد عــى أن
ضوابــط حاميــة التجمعــات أو فضهــا
تكــون مــن خــال قواعــد يضعهــا
مجلــس الــوزراء ســواء كانــت منظمــة
أو عفويــة ولهــذا تــم حــذف عبــارة
املخطــر عنهــا ،كــا تــم حــذف
الفقـرات التــى تتعلــق بقــاىض األمــور
الوقتيــة ألنهــا ال متثــل أي ضامنــة
خاصــة أن النــص الحــاىل يتيــح لقــايض
األمــور الوقتيــة أن ينتــدب مــن ي ـراه
إلثبــات الحالــة ومل يشــرط أن يكــون
قاضيــا.

املادة الثانية
عرش

تلتــزم قــوات األمــن وىف الحــاالت التــي
يجيــز فيهــا القانــون فــض أو تفريــق
االجتــاع العــام أو املوكــب أو املظاهــرة
بــأن تقــوم بذلــك وفقــا للوســائل واملراحل
اآلتيــة:
أوال :مطالبــة املشــاركني يف االجتــاع أو
املوكــب أو املظاهــرة باالنـراف الطوعــي
بتوجيــه إنــذارات شــفهية متكــررة
وبصــوت مســموع ،بفــض االجتــاع العــام
أو املوكــب أو التظاهــرة متضمنــة تحديــد
وتأمــن الطــرق التــي يســلكها املشــاركون
لــدى انرصافهــم.
ثانيــا :يف حالــة عــدم اســتجابة املشــاركني
يف االجتــاع العــام أو املوكــب أو التظاهرة
لإلنــذارات باالنـراف تقــوم قــوات األمــن
بتفريقهــم وفقــآ للتــدرج اآليت:
 /1استخدام خراطيم املياه.
استخدام الغازات املسيلة للدموع.
استخدام الهراوات.

تلتــزم قــوات األمــن بالــزي الرســمي بــأن
تكــون جميــع أعــال فــض أو تفريــق
االجتــاع العــام أو املوكــب أو التظاهــرة وفقــا
للوســائل واملراحــل اآلتيــة:
أوال :أن يطلــب القائــد امليــداين املختــص
بالــزي الرســمي وبصــوت مســموع ومتكــرر
عــر مكــرات صــوت مــن املشــاركني يف
االجتــاع العــام أو املوكــب أو التظاهــرة فــض
تجمعهــم طواعيــة وإعطائهــم مهلــة ثالثــن
دقيقــة عــى أن تكــون متضمنــة تحديــد
وتأمــن الطــرق التــي يســلكها املشــاركني لــدى
انرصافهــم.
ثانيــا :ويف حالــة انتهــاء املهلــة وعدم اســتجابة
املشــاركني لنــداء االن ـراف الطوعــي ،يقــوم
القائــد امليــداين املختــص بالــزي الرســمي
بإعــان املشــاركني يف االجتــاع العــام أو
املوكــب أو التظاهــرة بانتهــاء مهلــة الثالثــن
دقيقــة ،ثــم يقــوم بتوجيهــه إنــذارات شــفهية
متكــررة وبصــوت مســموع عــر مكــرات
صــوت ،ببــدء عمليــة فــض االجتــاع العــام أو
املوكــب أو املظاهــرة.
ثالثــا :أن تقــوم قــوات األمــن بالــزي الرســمي
بتفريقهــم باســتخدام خراطيــم امليــاه.

املادة الثالثة
عرش

يف حالــة عــدم جــدوى الوســائل املبينــة
يف املــادة الســابقة يف فــض وتفريــق
املشــاركني يف االجتــاع العــام أو املوكــب
أو التظاهــرة أو قيامهــم بأعــال العنــف
أو التخريــب واإلتــاف للممتلــكات العامة
أو الخاصــة ،أو التعــدي عــى األشــخاص أو
القــوات ،تقــوم قــوات األمــن بالتــدرج يف
اســتخدام القــوة عــى النحــو اآليت:
استخدام الطلقات التحذيرية.
اســتخدام قنابــل الصــوت أو قنابــل
الدخــان.
استخدام طلقات الخرطوش املطاطي.
اســتخدام طلقــات الخرطــوش غــر
ا ملطا طــي .
وىف حالــة لجــوء املشــاركني يف االجتــاع
العــام أو املوكــب أو التظاهــرة الســتعامل
األســلحة الناريــة مبــا ينشــأ معــه توافــر
حــق الدفــاع الرشعــي ،يتــم التعامــل
معهــم لــرد االعتــداء بوســائل تتناســب
مــع قــدر الخطــر املحــدق بالنفــس ،أو
املــال ،أو املمتلــكات.

يف حالــة عــدم جــدوى الوســائل املبينــة يف
املــادة الســابقة يف فــض وتفريــق املشــاركني
يف االجتــاع العــام أو املوكــب أو التظاهــرة
أو قيامهــم بأعــال العنــف أو التخريــب
واإلتــاف للممتلــكات العامــة أو الخاصــة ،أو
التعــدي عــى املواطنــن ،تقــوم قــوات األمــن
بالــزي الرســمي بالتــدرج يف اســتخدام القــوة
عــى النحــو اآليت:
1.1استخدام الطلقات التحذيرية.
2.2استخدام قنابل الصوت.
3.3استخدام الهراوات.
4.4اســتخدام قنابــل الدخــان ىف األماكــن
املفتوحــة.
وىف حالــة لجــوء املشــاركني يف االجتــاع العــام
أو املوكــب أو التظاهــرة الســتعامل األســلحة
الناريــة مبــا ينشــأ معــه توافــر حــق الدفــاع
الرشعــي ،يتــم التعامــل مــع املعتــدي لــرد
االعتــداء بوســائل تتناســب مــع قــدر الخطــر
املحــدق بالنفــس ،أو املــال ،أو املمتلــكات.

جــاء هــذا املقــرح ليجعــل أعــال
الفــض تتــم عــى ثالثــة مراحــل:
املرحلــة األوىل :قيــام القائــد امليــداين
املختــص وبالــزي الرســمي عــر
مكــرات صــوت مبطالبــة املتجمعــن
بفــض تجمعهــم طواعيــة ومنحهــم
مهلــة نصــف ســاعة ويحــدد لهــم
الطــرق اآلمنــة التــى يســلكوها،
وأن يكــون ذلــك بصــوت مســموع
ومتكــرر .املرحلــة الثانيــة :أن يعلنهــم
بانتهــاء مهلــة الثالثــن دقيقــة
ويوجهــه لهــم إنــذارات شــفهية
ومتكــررة وبصــوت مســموع ببــدء
عمليــة الفــض.
املرحلــة الثالثــة :أن تتــوىل قــوات
الرشطــة بالــزي الرســمي تفريقهــم
بخراطيــم دفــع امليــاه.
وتــم حــذف أحقيــة الرشطــة يف
اســتخدام الغــازات املســيلة للدمــوع
أو الهــراوات يف هــذه املرحلــة.

جــاء هــذا املقــرح لحــذف الخرطــوش
املطاطــي وغــر املطاطــي لكونهــا
أدوات قاتلــة ال ميكــن اســتخدامها إال
يف نطــاق تطبيــق الفقــرة األخــرة مــن
املــادة إذا اســتعمل املشــاركني الســاح
النــاري يكــون لقــوات األمــن الــرد
عليهــم بوســائل تتناســب مــع قــدر
الخطــر املحــدق.
كــا قــر التعديــل اســتخدام قنابــل
الغــاز عــى األماكــن املفتوحــة فقــط.

املادة الرابعة
عرش

يحــدد وزيــر الداخليــة بقــرار منــه
بالتنســيق مــع املحافــظ املختــص حرمــا
آمنــا أمام املواقــع الهامة كاملقار الرئاســية،
واملجالــس النيابيــة ،ومقــار املنظــات
الدوليــة والبعثــات الدبلوماســية األجنبيــة
واملنشــآت الحكوميــة والعســكرية
واألمنيــة والرقابيــة ومقــار املحاكــم
والنيابــات واملستشــفيات واملطــارات
واملنشــآت البرتوليــة واملؤسســات
التعليميــة واملتاحــف واألماكــن األثريــة
وغريهــا مــن املرافــق العامــة.
ويحظــر عــى املشــاركني يف التظاهــرة
تجــاوز نطــاق الحــرم املنصــوص عليــه يف
الفقــرة الســابقة.

املادة
الخامسة
عرش

يصــدر املحافــظ املختــص ق ـرارا بتحديــد
منطقــة كافيــة داخــل املحافظــة تبــاح
فيهــا االجتامعــات العامــة أو املواكــب أو
التظاهــرات الســلمية للتعبــر الســلمي
فيهــا عــن الــرأي ،وذلــك دون التقيــد
باإلخطــار.

يحــدد مجلــس الــوزراء بالالئحــة التنفيذيــة
ألحــكام هــذا القانــون حرمــا آمنــا كافيــا أمــام
املواقــع الهامــة كاملقــار الرئاســية ،واملجالــس
النيابيــة ،والوزاريــة ،ومقــار عمــل املحافظــن
ورؤســاء مجالــس املــدن واملراكــز واألحيــاء،
ومقــار املنظــات الدوليــة والبعثــات
الدبلوماســية األجنبيــة واملنشــآت الحكوميــة
والعســكرية واألمنيــة والرقابيــة ومقــار
املحاكــم والنيابــات واملستشــفيات واملطــارات
واملنشــآت البرتوليــة واملؤسســات التعليميــة
واملتاحــف واألماكــن األثريــة وغريهــا مــن
املرافــق العامــة.
ويحظــر عــى املشــاركني يف التجمــع تجــاوز
نطــاق الحــرم اآلمــن املنصــوص عليــه يف
الفقــرة الســابقة.
وتكــون االجتامعــات العامــة أو املواكــب
أو التظاهــرات أمــام تلــك املقــار وىف نطــاق
الحــرم اآلمــن دون حاجــة إىل اإلخطــار
املنصــوص عليــه يف املــادة ( )8مــن هــذا
القانــون.

تلغى هذه املادة

جاء هذا املقرتح لثالثة أسباب:
الســبب األول :أن يجعــل تحديــد
الحــرم اآلمــن أمــام املقــار الحيويــة
بالالئحــة التنفيذيــة للقانــون والتــي
تصــدر مــن مجلــس الــوزراء.
الســبب الثــاين :أن يضيــف للمقــار
الحيويــة الــواردة بالقانــون مقــار
املحافظــن ورؤســاء مجالــس املــدن
واألحيــاء واملراكــز.
الســبب الثالــث :أن يجعــل التظاهــر
أمامهــا بــدون اإلخطــار املنصــوص
عليــه باملــادة الثامنــة.

جــاء هــذا املقــرح بإلغــاء املنطقــة
اآلمنــة بــكل محافظــة واالكتفــاء
بالحــرم اآلمــن أمــام املقــار الحيويــة
املشــار إليهــا املــادة الرابعــة عــر مــن
هــذا القانــون

الفصل الثالث
العقوبات

املادة السادسة
عرش

مــع عــدم اإلخــال بــأي عقوبــة أشــد يف
قانــون العقوبــات أو يف أي قانــون آخــر
يعاقــب عــى األفعــال املنصــوص عليهــا
يف املــواد التاليــة بالعقوبــات املقــررة لهــا.

املادة السابعة
عرش

يعاقــب بالســجن املشــدد مبــا ال يقــل عــن
ســبع ســنني وغرامــة ال تقــل عــن مائــة
ألــف جنيــه وال تجــاوز ثالمثائــة ألــف
جنيــه كل مــن حــاز أو أحــرز ســاحا أو
مفرقعــات أو ذخائــر أو مــواد حارقــة أو
مــواد ناريــة أثنــاء مشــاركته يف االجتــاع
العــام أو املوكــب أو التظاهــرة.

املادة الثامنة
عرش

يعاقــب بالســجن وبالغرامــة التــي ال تقــل
عــن مائــة ألــف وال تجــاوز مائتــي ألــف
جنيــه أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن كل
مــن عــرض أو حصــل عــى مبالــغ نقديــة
أو أيــة منفعــة لتنظيــم اجتامعــات عامــة
أو مواكــب أو تظاه ـرات بقصــد ارتــكاب
أي مــن األفعــال املنصــوص عليهــا يف املادة
الســابعة مــن هــذا القانــون أو توســط يف
ذلــك ،ويعاقــب بالعقوبــة ذاتهــا كل مــن
حــرض عــى ارتــكاب الجرميــة حتــى ولــو
مل تقــع.

تلغى املادة

املادة التاسعة
عرش

يعاقــب بالحبــس مــدة ال تقــل عن ســنتني
وال تجــاوز خمــس ســنني ،وبالغرامــة
التــي ال تقــل عــن خمســن ألــف جنيــه
وال تجــاوز مائــة ألــف جنيــه ،أو بإحــدى
هاتــن العقوبتــن كل مــن خالــف الحظــر
املنصــوص عليــه يف املــادة الســابعة مــن
هــذا القانــون.

تلغى املادة

يعاقــب بغرامــة ال تقــل عــن ألــف جنيــه وال تزيــد
عــن عرشيــن ألــف جنيــه كل مــن خالــف رشوط
اإلخطــار املنصــوص عليهــا يف املــادة ()8

تلغى املادة

جــاء هــذا املقــرح
عقوبــة
ليجعــل
مخالفــة الجوانــب
اإلجرائيــة واإلداريــة
بهــذا القانــون هــي
الغرامــة فقــط.
جــاء هــذا املقــرح ألن
كافــة الجرائــم املتعلقــة
باألســلحة والذخائــر
لهــا نصــوص عقابيــة
بقانــوين العقوبــات
واألســلحة والذخائــر.

لكفايــة النــص الــوارد
بقانــون العقوبــات.

لكفايــة النــص الــوارد
بقانــون العقوبــات.

املادة
العرشون

يعاقــب بالحبــس مــدة ال تزيــد عــى ســنة
والغرامــة التــي ال تقــل عــن ثالثــن ألــف
جنيــه وال تجــاوز خمســن ألــف جنيــه
أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن كل مــن
ارتــدى أقنعــة إلخفــاء مالمــح الوجــه
بقصــد ارتــكاب جرميــة أثنــاء االجتــاع
العــام أو املوكــب أو التظاهــرة ،أو كل
مــن خالــف الحظــر املنصــوص عليــه يف
املادتــن الخامســة ،والرابعــة عــرة مــن
هــذا القانــون.

يعاقــب بالغرامــة التــي ال تقــل عــن ألــف جنيــه وال
تزيــد عــن عرشيــن آالف جنيــه كل مــن ارتــدى أقنعة
إلخفــاء مالمــح الوجــه بقصــد ارتــكاب جرميــة أثنــاء
االجتــاع العــام أو املوكــب أو التظاهــرة ،مــع عــدم
اإلخــال بالعقوبــة املقــررة للجرميــة املرتكبــة أثنــاء
ارتــداء القنــاع .أو كل مــن خالــف الحظــر املنصــوص
عليــه يف املادتــن الخامســة ،والرابعــة عــرة مــن
هــذا القانــون.

املادة الحادية
والعرشون

يعاقــب بالغرامــة التــي ال تقــل عــن
عــرة آالف جنيــه وال تجــاوز ثالثــن
ألــف جنيــه كل مــن قــام بتنظيــم اجتــاع
عــام أو موكــب أو تظاهــرة دون اإلخطــار
املنصــوص عليــه يف املــادة الثامنــة مــن
هــذا القانــون.

تلغى املادة

املادة الثانية
والعرشون

مــع عــدم اإلخــال بحقــوق الغــر حســنى
النيــة ،تقــى املحكمــة يف جميــع األحــوال
مبصــادرة املــواد أو األدوات أو األمــوال
املســتخدمة يف إحــدى الجرائــم املنصــوص
عليهــا يف هــذا القانــون.

تبقى املادة كام هي

جــاء هــذا املقــرح
ليجعــل عقوبــة ارتــداء
القنــاع هــي الغرامــة
بــدال مــن الحبــس.

حيــث تــم النــص عــى
عقوبــة التظاهــر دون
إخطــار يف األحــوال
التــي ينــص عليهــا
القانــون يف املــادة ()16
مــن هــذا املقــرح.

الفصل الرابع
أحكام إجرائية

املادة الثالثة
والعرشون

يلغــى القانــون رقــم  14لســنة 1923
املشــار إليــه ،كــا يلغــى كل مــا يخالــف
هــذا القانــون مــن أحــكام.

يلغــى القانــون رقــم  14لســنة  1923وتعديالتــه،
والقانــون  10لســنة  1914وتعديالتــه ،واملشــار
إليهــا ،كــا يلغــى كل مــا يخالــف هــذا القانــون
مــن أحــكام.

جــاء هــذا املقــرح ليتــم
إلغــاء قانــون التجمهــر
حيــث أن هــذا القانــون
ينظــم كافــة أشــكال
التجمــع إعــاال للــادة
 73مــن الدســتور.

املادة الرابعة
والعرشون

يصــدر مجلــس الــوزراء القـرارات الالزمــة
لتنفيــذ أحــكام هــذا القانــون.

يصــدر مجلــس الــوزراء الالئحــة الالزمــة لتنفيــذ
أحــكام هــذا القانــون خــال ثالثــة أشــهر مــن
إصــداره

جــاء هــذا املقــرح
لوضــح حــد لزمنــى
إللــزام مجلــس الــوزراء
الالئحــة
بإصــدار
التنفيذيــة للقانــون

املادة
الخامسة
والعرشون

يُنــر هــذا القــرار بقانــون يف الجريــدة
الرســمية ،ويعمــل بــه اعتبــارا مــن اليــوم
التــايل لتاريــخ نــره.

تبقى املادة كام هي

تم
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