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الفصل األول

أحكام عامة وتعريفات



مالحظاتاملادة  املقرتحةاملادة كام وردت بالقانون الحاىلرقم املادة

املادة األوىل

العامــة  االجتامعــات  تنظيــم  حــق  للمواطنــن 

ــا،  ــامم إليه ــلمية واالنض ــرات الس ــب والتظاه واملواك

وذلــك وفقــا لألحــكام والضوابــط املنصــوص عليهــا يف 

ــون. ــذا القان ه

تنظيــم  حــق  للمواطنــن 

االجتامعــات العامــة أو املواكــب 

الســلمية  التظاهــرات  أو 

واملشــاركة  إليهــا  واالنضــامم 

ــة أو  ــت منظم ــواء كان ــا س فيه

ــكام  ــا لألح ــك وفق ــة، وذل عفوي

ــا يف  ــوص عليه ــط املنص والضواب

القانــون. هــذا 

جــاء هــذا املقــرح بإحــداث تعديــل 

ــد عــى أن  ــارة للتأكي ــك العب ــة تل بإضاف

ــون  ــد تك ــع ق ــق يف التجم ــكال الح أش

ــوي. ــكل عف ــم بش ــد تت ــة وق منظم

النصــوص  يف  التفرقــة  يتــم  وســوف 

تُعــد  التــى  التجمعــات  بــن  التاليــة 

ــد  ــي تُع ــات الت ــن التجمع ــة وب منظم

عفويــة.

املادة الثانية

ــكان أو  ــام يف م ــع يق ــو كل تجم ــام ه ــامع الع االجت

محــل عــام يدخلــه أو يســتطيع دخوله أشــخاص دون 

دعــوة شــخصية مســبقة ال يقــل عددهــم عــن عــرة 

ــع  ــوع ذي طاب ــول موض ــادل اآلراء ح ــة أو تب ملناقش

عــام.

ويعتــر مــن االجتامعــات العامــة يف تطبيــق أحــكام 

ــي تتوافــر  ــة الت ــون االجتامعــات االنتخابي هــذا القان

فيهــا الــروط األتيــة:

1/ أن يكــون الغــرض منهــا اختيار مرشــح أو مرشــحن 

برامجهــم  ســامع  أو  النيابيــة  املجالــس  لعضويــة 

ــة. االنتخابي

2/ أن يكــون قــارصا عــي الناخبــن وعــى املرشــحن 

أو وكالئهــم.

3/ أن يقــام االجتــامع يف الفــرة املقــررة للدعايــة 

االنتخابيــة.

االجتــامع العــام: هــو كل تجمــع 

يقــام يف مــكان أو محــل عــام 

دخولــه  يســتطيع  أو  يدخلــه 

ــخصية  ــوة ش ــخاص دون دع أش

تبــادل  أو  ملناقشــة  مســبقة، 

اآلراء حــول موضــوع ذي طابــع 

ــام.  ع

االجتــامع العــام املنظــم: هــو 

ملجموعــة  عــام  اجتــامع  كل 

مواطنــن يزيــد عددهــم عــن 

مائــة، وتتــم الدعــوة العامــة 

لالجتــامع وتنظيمــه قبــل املوعد 

املحــدد لتنفيــذه بخمســة أيــام.

جاء هذا املقرح لثالثة أسباب:

الســبب األول: التفرقــة بــن تعريــف 

االجتــامع العــام، وتعريــف االجتــامع 

تــم  الثــاين:  والســبب  املنظــم  العــام 

بــن  للتفرقــة  منظــم  كلمــة  إضافــة 

ســيفرد  التــي  العفويــة  االجتامعــات 

ــات  ــن االجتامع ــة وب ــادة مضاف ــا م له

ــبقا  ــا مس ــم إعداده ــي يت ــة الت املنظم

والدعــوة لهــا قبــل عقدهــا بخمســة 

ــام. أي

ــامع  ــد االجت ــع ح ــث: لرف ــبب الثال الس

العــام مــن عــرة أشــخاص إىل مائــة 

شــخص، ألن الحــد الــوارد يف القانــون 

غــر منطقــي، فالعديــد مــن الجلســات 

بريــف  واألصدقــاء  لألهــل  العائليــة 

ــرة،  ــم الع ــاوز رق ــر تتج ــد م وصعي

ونفــس الــيء ينطبــق عــى العديــد 

املــدن  يف  املقاهــي  جلســات  مــن 

واملراكــز، وليــس مــن املنطقــي إلزامهــم 

أو  اللقــاءات  بهــذه  األمــن  بإخطــار 

متــى  التجريــم  دائــرة  يف  وضعهــم 

تقاعســوا عــن إخطــار األمــن مبثــل هــذه 

اللقــاءات.

الثــاين: إلغــاء الفقــرة التــي  الســبب 

ملــا  االنتخابيــة  باالجتامعــات  تتعلــق 

متثلــه مــن قيــد عــى حقــوق االنتخــاب، 

بقانــون  تنظيمهــا  يــرد  أن  ويجــب 

وليــس  السياســية  الحقــوق  مبــارشة 

التظاهــر. بقانــون 



املادة الثالثة

أو  مــكان  مســرة ألشــخاص يف  كل  هــو  املوكــب 

ــرة  ــن ع ــم ع ــد عدده ــام يزي ــدان ع ــق أو مي طري

ــية. ــر سياس ــراض غ ــن آراء أو أغ ــلميا ع ــر س للتعب

مســرة  كل  هــو  املوكــب: 

ألشــخاص يف مــكان أو طريــق أو 

ميــدان عــام للتعبــر ســلميا عــن 

آراء وأغــراض غــر سياســية.

كل  هــو  املنظــم:  املوكــب   

ــاركن  ــدد املش ــد ع ــب يزي موك

ــة مواطــن ومتــت  ــه عــن مائ في

للموكــب  العامــة  الدعــوة 

املوعــد  قبــل  لــه  والتنظيــم 

ــام  ــذه بخمســة أي املحــدد لتنفي

عــى األقــل.

جاء هذا املقرح لثالثة أسباب:

الســبب األول: للتفرقــة بــن تعريــف 

املوكــب وبــن تعريــف املوكــب املنظــم.

الســبب الثــاىن: لرفــع حــد املشــاركة 

ــية  ــر السياس ــب غ ــرات واملواك يف املس

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 

ــرة. ــن ع ــا ع ــد عدده ــرح يزي ف

الســبب الثالــث: إلضافــة كلمــة )املنظم( 

وكــذا )عبــارة متــت الدعــوة العامــة 

إليــه والتنظيــم لــه قبــل اليــوم املحــدد 

ــن  ــق ب ــام( للتفري ــذه بخمســة أي لتنفي

املوكــب العفــوي -الــذي ســنفرد لــه 

ــن  ــون- وب ــدة تضــاف للقان ــادة جدي م

املوكــب املنظــم الــذي تتــم الدعــوة 

ــام(. ــة أي ــده بخمس ــل موع ــه قب إلي

املادة الرابعة

التظاهــرة هــي كل تجمــع ألشــخاص يقــام يف مــكان 

عــام أو يســر يف الطــرق واملياديــن العامــة يزيــد 

ــر ســلميا عــن آرائهــم  عددهــم عــن العــرة، للتعب

ــية. ــم السياس ــم أو احتجاجاته أو مطالبه

تجمــع  كل  هــي  التظاهــرة: 

ــام  ــكان ع ــام يف م ــخاص يق ألش

أو يســر يف الطــرق واملياديــن 

عــن  ســلميا  للتعبــر  العامــة 

أو  مطالبهــم  أو  آرائهــم 

أو  السياســية  احتجاجاتهــم 

االجتامعيــة. أو  االقتصاديــة 

كل  هــى  املنظمــة:  التظاهــرة 

تظاهــرة  يزيــد عددهــم عــن 

مائــة، ومتــت الدعــوة العامــة 

إليهــا وتنظيمهــا قبــل املوعــد 

املحــدد لتنفيذهــا بخمســة أيــام 

ــل. ــى األق ع

جاء هذا املقرح لثالثة أسباب:

ــف  ــن تعري ــة ب ــبب األول: للتفرق  الس

ــة. ــرة املنظم ــرة والتظاه التظاه

الســبب الثــاىن: إضافــة كلمــة )املنظمــة( 

ــبقا  ــدة مس ــرة املع ــن التظاه ــرق ب لنف

وبــن التظاهــرة العفويــة التــي تتــم 

ــل  ــداد عاج ــبق أو بإع ــداد مس دون إع

عــى حــدث طــارئ.

ــرة  ــد التظاه ــع ح ــث: رف ــبب الثال الس

ــة. ــخاص إىل مائ ــرة أش ــن ع م



______________مادة مضافة

التجمعــات العفويــة هــي كل 

أو  موكــب  أو  عــام  اجتــامع 

املواطنــن  بهــا  قــام  تظاهــرة 

ــم أو  ــن آرائه ــلميا ع ــر س للتعب

مطالبهــم أو احتجاجاتهم بشــأن 

ــادي أو  ــيايس أو اقتص ــدث س ح

ــاين. ــايف أو إنس ــي أو ثق اجتامع

هــذا  بــدء  يكــون  أن  عــى 

تــايل لســاعة وقــوع  التجمــع 

ــن  ــالل يوم ــدث أو خ ــذا الح ه

عــى األكــر مــن وقوعــه.

ــاركة ىف  ــن املش ــة املواطن ولكاف

التجمعــات العفويــة والدعــوة 

ــوا  ــم أن يقوم ــا. ويجــوز له إليه

النحــو  عــى  عنهــا  باإلخطــار 

 )8( باملــادة  عليــه  املنصــوص 

ــون ــذا القان ــن ه م

جــاء هــذا املقــرح للتفرقــة بــن التجمع 

املنظــم )ســوف نوضــح قواعــد اإلعــداد 

لــه يف املــواد التاليــة( وبــن التجمــع 

العفــوي الــذي ينشــأ نتيجــة حــدث 

ــع ــام للمجتم ــطح الع ــى الس ــر ع يظه

مــن  تجمــع  عليــه  يرتــب  وســوف 

املواطنــن دون أي تنظيــم بينهــم أو مــن 

ــة  ــوة عاجل ــل ودع ــم عاج ــالل تنظي خ

ــال  ــدث )مث ــذا الح ــم يف ه ــداء رأيه إلب

ذلــك: العــدوان األمريــي عــى العــراق، 

الجهــات  وتقاعــس  عبــارة  غــرق  أو 

ــخ( ــا... ال ــاذ الضحاي ــة عــن إنق التنفيذي

ووضعت املادة ثالثة رشوط:

 الــرط األول: أال يكــون قــد مــر عــى 

هــذا الحــدث أكــر مــن يومــن.

الــرط الثــاين: أن تكــون دعــوات هــذا 

ــت  ــدث وليس ــذا الح ــة له ــع تالي التجم

ــه. ســابقة علي

ــع  ــدء التجم ــون ب ــث: يك ــرط الثال ال

ــه هــذا  ــع في ــذي وق ــوم ال ــس الي يف نف

ــر  ــى األك ــن ع ــالل يوم ــدث أو خ الح

ــه. ــن وقوع م

للمواطنــن  التعديــل  أتــاح  كــام 

العفويــة  التجمعــات  يف  املشــاركن 

بالقيــام باالخطــار الــوارد باملــادة 8 مــن 

القانــون. هــذا 

املادة 

الخامسة

يحظــر االجتــامع العــام ألغــراض سياســية يف أماكــن 

العبــادة أو يف ســاحاتها أو يف ملحقاتهــا، كــام يحظــر 

تســير املواكــب منهــا أو إليهــا أو التظاهــر فيهــا.

يحظــر االجتــامع العــام ألغــراض 

حزبيــة يف أماكــن العبــادة أو يف 

ســاحاتها، كــام يحظــر تســير 

أو  إليهــا  أو  منهــا  املواكــب 

التظاهــر فيهــا.

كلمــة  بإضافــة  املقــرح  هــذا  جــاء 

)حزبيــة( بــدال مــن )سياســية(، وحــذف 

لتكــون  ملحقاتهــا(  ىف  )أو  كلمــة 

الصياغــة أكــر دقــة وموضوعيــة، ألن 

كلمــة سياســية كلمــة مطاطــة وتحمــل 

وجوهــا متعــددة، فمثــال )الحديــث عــن 

أي شــأن عــام بإحــدى القــرى كتجميــع 

ــاء مدرســة  األهــايل للمناقشــة حــول بن

الذاتيــة(  بالجهــود  صحــي  رصف  أو 

تجمــع  أنــه  عــى  توصيفــه  ميكــن 

ســيايس يف إحــدى دور العبــادة، وأغلــب 

ــدن  ــض امل ــرى وبع ــبات بالق دور املناس

تعــد مــن ملحقــات أماكــن العبــادة

وتكــون غالبيــة اجتامعــات أهــل القريــة 

ملناقشــة أى أمــر بهــذه امللحقــات.



املادة 

السادسة

يحظــر عــى املشــاركن يف االجتامعــات العامــة أو 

املواكــب أو التظاهــرات حمــل أيــه أســلحة أو ذخائــر 

ــة أو  ــواد حارق ــة أو م ــاب ناري ــات أو ألع أو مفرقع

غــر ذلــك مــن األدوات أو املــواد التــي تعــرض األفــراد 

ــكات للــرر أو الخطــر. أو املنشــآت أو املمتل

كــام يحظــر عليهــم ارتــداء األقنعــة أو األغطيــة 

إلخفــاء مالمــح الوجــه بقصــد ارتــكاب أي مــن تلــك 

ــال.  األفع

تلغى املادة

جاء هذا املقرح:

بالفعــل  مجرمــة  األفعــال  هــذه  ألن 

ــات لهــا بقانــوين  ومنصــوص عــى عقوب

العقوبــات واألســلحة والذخائــر.

املادة السابعة

يحظــر عــى املشــاركن يف االجتامعــات العامــة أو 

ــام  ــن أو النظ ــب أو التظاهــرات اإلخــالل باألم املواك

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 

ــايئ أو  ــري أو امل ــل ال ــالت أو النق ــرق أو املواص الط

ــى  ــداء ع ــرور أو االعت ــة امل ــل حرك ــوي أو تعطي الج

األرواح أو املمتلــكات العامــة أو الخاصــة أو تعريضهــا 

للخطــر.

تلغى املادة

جاء هذا املقرح:

بالفعــل  مجرمــة  األفعــال  هــذه  ألن 

ــون  ــوص قان ــات واردة بنص ــا عقوب وله

العقوبــات.



الفصل الثاين

اإلجراءات والضوابط التنظيمية

لالجتامعات العامة واملواكب والتظاهرات



املادة الثامنة

ــامع  ــم اجت ــد تنظي ــن يري ــى م ــب ع يج

عــام أو تســير موكــب أو تظاهــرة أن 

مركــز  أو  قســم  بذلــك  كتابــة  يخطــر 

مــكان  بدائرتــه  يقــع  الــذي  الرطــة 

ســر  بــدء  مــكان  أو  العــام  االجتــامع 

اإلخطــار  ويتــم  التظاهــرة،  أو  املوكــب 

ــامع العــام أو املوكــب أو  ــدء االجت ــل ب قب

ــام عمــل عــى األقــل  ــة أي التظاهــرة بثالث

وبحــد أقــي خمســة عــر يومــا وتقــر 

هــذه املــدة إىل أربــع وعريــن ســاعة 

ــم  ــى أن يت ــا، ع ــامع انتخابي إذا كان االجت

تســليم اإلخطــار باليــد أو مبوجــب إنــذار 

عــى يــد محــر، ويجــب أن يتضمــن 

اإلخطــار البيانــات واملعلومــات اآلتيــة:

1/ مــكان االجتــامع العــام أو مــكان وخــط 

ســر املوكــب أو التظاهــرة.

2/ ميعــاد بــدء وانتهــاء االجتــامع العــام أو 

املوكــب أو التظاهــرة.

ــب  ــام أو املوك ــامع الع ــوع االجت 3/ موض

ــب  ــا، واملطال ــرض منه ــرة، والغ أو التظاه

ــاركون يف  ــا املش ــي يرفعه ــعارات الت والش

ــا. أي منه

املنظمــة  الجهــة  أو  األفــراد  أســامء   /4

لالجتــامع العــام أو املواكــب أو التظاهــرة 

ووســائل  إقامتهــم  ومحــل  وصفاتهــم 

االتصــال بهــم.

ــام  ــامع ع ــد اجت ــد عق ــن يري ــى م ــب ع يج

ــب منظــم أو تظاهــرة  منظــم أو تســير موك

منظمــة أن يخطــر كتابــة بذلــك املحافــظ 

املختــص الــذي يقــع بدائرتــه مــكان هــذا 

التجمــع، ويتــم اإلخطــار قبــل بــدء االجتــامع 

العــام املنظــم أو املوكــب املنظــم أو التظاهــرة 

ــام عــى األقــل، عــى أن  املنظمــة بخمســة أي

ــذار عــي  ــد أو مبوجــب إن ــم اإلخطــار بالي يت

ــد  ــد محــر، أو مبوجــب التلغــراف أو الري ي

مســجل بعلــم الوصــول، أو بالريــد اإللكــروىن 

اإلخطــار  يتضمــن  أن  ويجــب  للمحافــظ، 

ــة: ــات اآلتي ــات واملعلوم البيان

زمــان ومــكان االجتــامع العــام أو خــط ســر 

ــرة. ــب أو التظاه املوك

 الغرض العام منها.

اســم القائــم باإلخطــار أو الجهــة املنظمــة 

لالجتــامع العــام أو املواكــب أو التظاهــرة 

وصفتــه ومحــل إقامتــه ووســائل االتصــال بــه.

 جــاء هــذا املقــرح ليلــزم مــن يرغــب 

يقــوم  أن  منظــم  تجمــع  عقــد  يف 

بإخطــار املحافــظ بــدال مــن قســم 

الرطــة، وأن يكــون اإلخطــار قبــل 

موعــد بــدء التجمــع بخمســة أيــام 

وليــس بثالثــة أيــام كــام جــاء بالقانــون 

أو  بالتليغــراف  إمــا  يتــم ذلــك  وأن 

خطــاب مســجل بعلــم الوصــول أو 

ــة للطــرق  ــد اإللكــروين، باإلضاف بالري

وهــي  بالقانــون  ذكرهــا  الســابق 

باليــد أو بإنــذار عــى يــد محــر. أمــا 

البيانــات الالزمــة لإلخطــار فهــي: زمان 

ــره،  ــط س ــه وخ ــع ومكان ــدء التجم ب

ثــم الغــرض العــام منــه، ثــم اســم 

ــة  ــة املنظم ــار أو الجه ــم باإلخط القائ

االتصــال،  ووســائل  إقامتــه  ومحــل 

ــه  ــات ألن ــي املعلوم ــذف باق ــم ح وت

يدعــو  فمــن  حدوثهــا  يســتحيل 

لتجمــع ال ميكــن أن يتحكــم يف هتــاف 

ــارج  ــك خ ــم فذل ــن أو الفتاته املواطن

عــن ســيطرته وال ميكــن وضعــه يف 

ــادي ال  ــل م ــى فع ــم ع ــرة التجري دائ

ــه. ميلك

املادة 

التاسعة

يصــدر وزيــر الداخليــة قــرارا بتشــكيل 

برئاســة  محافظــة  كل  يف  دامئــة  لجنــة 

مهمتهــا  تكــون  بهــا،  األمــن  مديــر 

الكفيلــة  والتدابــر  اإلجــراءات  وضــع 

بتأمــن االجتامعــات العامــة واملواكــب 

وطــرق  عنهــا،  املخطــر  والتظاهــرات 

التعامــل معهــا يف حالــة خروجهــا عــن 

هــذا  ألحــكام  وفقــآ  الســلمية،  إطــار 

القانــون. 

ــة  ــة التنفيذي ــوزراء بالالئح ــس ال ــدد مجل يح

تكــون  أن  عــى  القانــون  هــذا  ألحــكام 

متضمنــة اإلجــراءات والتدابــر الكفيلــة بتأمن 

ــة واملواكــب والتظاهــرات  االجتامعــات العام

املنظمــة أو العفويــة وطــرق التعامــل معها يف 

حالــة خروجهــا عــن إطــار الســلمية، وطــرق 

وأســاليب حاميــة حــق املواطنــن يف االجتــامع 

العــام أو املوكــب أو التظاهــرة والحيلولــة 

ــا. ــاس بغرضه دون املس

الحقــوق  ألن  االقــراح  هــذا  جــاء 

وال  القانــون  ينظمهــا  الدســتورية 

يجــب أن تكــون هنــاك قواعــد إضافية 

وإن  اإلداريــة،  القــرارات  تنظمهــا 

حــدث فمــن األفضــل أن تصــدر تلــك 

القواعــد ضمــن الالئحــة التنفيذيــة 

ســيصدرها  والتــي  القانــون  لهــذا 

ــالل  ــن خ ــس م ــوزراء، ولي ــس ال مجل

لجنــة يشــكلها وزيــر الداخليــة بشــكل 

ــايل-  ــون الح ــاء بالقان ــام ج ــرد -ك منف

بعيــدا عــن رقابــة مجلــس الــوزراء 

مــام يســهل االلتفــاف حــول تلــك 

الحقــوق وإفراغهــا مــن مضمونهــا.



املادة 

العارشة

ــن  ــر األم ــة أو مدي ــر الداخلي ــوز لوزي يج

ــة حصــول جهــات األمــن  املختــص يف حال

أو  املوكــب  أو  االجتــامع  بــدء  -وقبــل 

ــن  ــة ع ــات جدي ــى معلوم ــرة- ع املظاه

انــراف نيــة املنظمــن أو املشــاركن فيهــا 

إىل ارتــكاب أي مــن املخالفــات املنصــوص 

عليهــا يف املــادة الســابعة أو أي جرميــة 

أو  املوكــب  أو  االجتــامع  منــع  أخــرى- 

ــايض  ــوء إىل ق ــرر اللج ــرة، وللمت املظاه

ــره  ــايض أم ــدر الق ــة، ويص ــور الوقتي األم

ــة. ــه الرسع ــى وج ــببا ع مس

ــه  يجــوز للمحافــظ املختــص إذا وجــدت لدي

دالئــل  مبحافظتــه  األمــن  مديــر  لــدى  أو 

ماديــة عــى خطــورة االجتــامع العــام املنظــم 

أو املوكــب املنظــم أو التظاهــرة املنظمــة أن 

يرفــع دعــوى مســتعجلة أمــام القضــاء اإلداري 

خــالل 48 ســاعة 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 خــالل 24 ســاعة مــن 

ــاب إعــالن  ــم الكت ــوىل قل ــا، ويت ــا أمامه رفعه

ــاء  ــم إلغ ــا، وال يت ــخ انعقاده ــوم بتاري الخص

التجمــع املنظــم الــوارد باإلخطــار  أو تأجيلــه 

إال بحكــم قضــايئ مــن تلــك املحكمــة، كــام ال 

يرتــب عــى اســتئناف الحكــم الصــادر منهــا 

)بعــدم قبــول تلــك الدعــوى أو برفضهــا( 

إلغــاء االجتــامع العــام املنظــم أو املوكــب 

ــام. ــة أو تأجيله ــرة املنظم ــم أو التظاه املنظ

ــكاالت  ــة إش ــى كاف ــر ع ــس األث ــرسي نف  وي

تنفيــذ هــذا الحكــم أمــام أي محكمــة ســواء 

ــر  ــن الغ ــظ أو م ــن املحاف ــة م ــت مقام كان

إال إذا قضــت املحكمــة اإلداريــة العليــا بغــر 

ــم  ــا عــى حك ــدم أمامه ــن املق ــك يف الطع ذل

القضــاء اإلداري. 

إلغــاء  ليكــون  املقــرح  هــذا  جــاء 

ــم  ــب حك ــا مبوج ــرة أو تأجيله التظاه

مــن القضــاء اإلداري بعــد أن تقــدم 

الجهــة اإلداريــة الدليــل الــذي تســتند 

إليــه يف طلبهــا ليبســط القضــاء رقابتــه 

ــح  ــه ويتي ــن جديت ــتبن م ــه ويس علي

الفرصــة للمواطنــن لتقديــم دفاعهــم، 

ــة خــالل يومــن  ــع القضي عــى أن ترف

مــن اإلخطــار ومرفقــا بهــا أدلــة الجهــة 

اإلداريــة واإلخطــار الــوارد لهــا، وتصدر 

املحكمــة حكمهــا خــالل 24 ســاعة من 

رفــع القضيــة أمامهــا حتــى يصبــح أمام 

الداعــن يومــن لتأكيــد أن التظاهرة يف 

ــغ أو تؤجــل. موعدهــا ومل تل

ــم  ــى أن الحك ــل ع ــص التعدي ــام ن ك

ــى أو  ــاذ وال يلغ ــب النف ــايئ واج القض

يتــم تعطيــل تنفيــذه إال مــن املحكمــة 

أي  مــن  وليــس  العليــا  اإلداريــة 

محكمــة أخــرى.

التــي  الفقــرات  كل  حــذف  وتــم 

تتعلــق بقــايض األمــور الوقتيــة ألن 

قــرار املنــع أو التأجيــل قــرار إداري 

يخضــع لرقابــة القضــاء اإلداري وليــس 

أي جهــة قضائيــة أخــرى.



املادة 

الحادية عر

ــط  ــار الضواب ــن -يف إط ــوات األم ــوىل ق تت

والضامنــات وطــرق التعامــل التــي تضعهــا 

ــادة العــارشة-  ــا يف امل ــة املشــار إليه اللجن

ــر  ــراءات وتداب ــن إج ــزم م ــا يل ــاذ م اتخ

أو  املوكــب  أو  العــام  لتأمــن االجتــامع 

ــاظ عــى  ــا، والحف املظاهــرة املخطــر عنه

ســالمة املشــاركن فيهــا، وعــى األرواح 

واملمتلــكات العامــة والخاصــة، دون أن 

ــا.  ــرض منه ــة الغ ــك إعاق ــى ذل ــب ع يرت

أو  العــام  االجتــامع  خــالل  صــدر  وإذا 

مــن  ســلوك  أي  املظاهــرة  أو  املوكــب 

ــب  ــة يعاق ــكل جرمي ــا يش ــاركن فيه املش

عليهــا القانــون أو خــروج املشــاركن فيهــا 

عــن الطابــع الســلمي للتعبــر عــن الــرأي 

جــاز لقــوات األمــن بالــزي الرســمي، وبنــاء 

ــص  ــداين املخت ــد املي ــن القائ ــر م ــى أم ع

فــض االجتــامع العــام أو تفريــق املواكــب 

املتهمــن  عــى  والقبــض  املظاهــرة،  أو 

ــن  ــر األم ــة. ويجــوز ملدي ــكاب الجرمي بارت

ــا قبــل الفــض أو التفريــق  املختــص مكاني

ــور  ــاىض األم ــن ق ــب م ــض أن يطل أو القب

الوقتيــة باملحكمــة االبتدائيــة املختصــة 

نــدب مــن يــراه، إلثبــات الحالــة غــر 

ــب أو  ــام أو املوك ــامع الع ــلمية لالجت الس

املظاهــرة، ويصــدر القــايض أمــره عــى 

ــة. ــه الرسع وج

تتــوىل قــوات األمــن بالــزى الرســمى -يف إطــار 

الضوابــط والضامنــات وطــرق التعامــل التــي 

يضعهــا مجلــس الــوزراء- اتخــاذ مــا يلــزم مــن 

إجــراءات وتدابــر لتأمــن االجتــامع العــام أو 

املوكــب أو التظاهــرة، والحفــاظ عــى ســالمة 

ــكات  ــى األرواح واملمتل ــا، وع ــاركن فيه املش

العامــة والخاصــة، دون أن يرتــب عــى ذلــك 

إعاقــة الغــرض منهــا. 

جــاء هــذا االقــراح ليؤكــد عــى أن 

ــا  ــة التجمعــات أو فضه ــط حامي ضواب

تكــون مــن خــالل قواعــد يضعهــا 

مجلــس الــوزراء ســواء كانــت منظمــة 

ــارة  ــذف عب ــم ح ــذا ت ــة وله أو عفوي

حــذف  تــم  كــام  عنهــا،  املخطــر 

الفقــرات التــى تتعلــق بقــاىض األمــور 

ضامنــة  أي  متثــل  ال  ألنهــا  الوقتيــة 

خاصــة أن النــص الحــاىل يتيــح لقــايض 

ــراه  ــن ي ــدب م ــة أن ينت ــور الوقتي األم

ــون  ــة ومل يشــرط أن يك ــات الحال إلثب

ــا.  قاضي



املادة الثانية 

عر

ــي  ــاالت الت ــن وىف الح ــوات األم ــزم ق تلت

تفريــق  أو  فــض  القانــون  فيهــا  يجيــز 

ــرة  ــب أو املظاه ــام أو املوك ــامع الع االجت

بــأن تقــوم بذلــك وفقــا للوســائل واملراحل 

ــة:  اآلتي

أوال: مطالبــة املشــاركن يف االجتــامع أو 

املوكــب أو املظاهــرة باالنــراف الطوعــي 

متكــررة  شــفهية  إنــذارات  بتوجيــه 

وبصــوت مســموع، بفــض االجتــامع العــام 

أو املوكــب أو التظاهــرة متضمنــة تحديــد 

وتأمــن الطــرق التــي يســلكها املشــاركون 

ــم. ــدى انرافه ل

ــة عــدم اســتجابة املشــاركن  ــا: يف حال ثاني

يف االجتــامع العــام أو املوكــب أو التظاهرة 

لإلنــذارات باالنــراف تقــوم قــوات األمــن 

بتفريقهــم وفقــآ للتــدرج اآليت:

1/ استخدام خراطيم املياه.

استخدام الغازات املسيلة للدموع.

 استخدام الهراوات.

تلتــزم قــوات األمــن بالــزي الرســمي بــأن 

تفريــق  أو  فــض  أعــامل  جميــع  تكــون 

االجتــامع العــام أو املوكــب أو التظاهــرة وفقــا 

للوســائل واملراحــل اآلتيــة: 

املختــص  امليــداين  القائــد  يطلــب  أن  أوال: 

ــرر  ــزي الرســمي وبصــوت مســموع ومتك بال

يف  املشــاركن  مــن  صــوت  مكــرات  عــر 

االجتــامع العــام أو املوكــب أو التظاهــرة فــض 

ــن  ــة ثالث ــم مهل ــة وإعطائه ــم طواعي تجمعه

دقيقــة عــى أن تكــون متضمنــة تحديــد 

وتأمــن الطــرق التــي يســلكها املشــاركن لــدى 

انرافهــم. 

ثانيــا: ويف حالــة انتهــاء املهلــة وعدم اســتجابة 

ــوم  ــراف الطوعــي، يق ــداء االن املشــاركن لن

الرســمي  بالــزي  املختــص  امليــداين  القائــد 

أو  العــام  االجتــامع  يف  املشــاركن  بإعــالن 

ــن  ــة الثالث ــاء مهل املوكــب أو التظاهــرة بانته

دقيقــة، ثــم يقــوم بتوجيهــه إنــذارات شــفهية 

متكــررة وبصــوت مســموع عــر مكــرات 

صــوت، ببــدء عمليــة فــض االجتــامع العــام أو 

ــرة.  ــب أو املظاه املوك

ثالثــا: أن تقــوم قــوات األمــن بالــزي الرســمي 

بتفريقهــم باســتخدام خراطيــم امليــاه.

جــاء هــذا املقــرح ليجعــل أعــامل 

الفــض تتــم عــى ثالثــة مراحــل:

ــداين  ــد املي ــام القائ ــة األوىل: قي املرحل

عــر  الرســمي  وبالــزي  املختــص 

ــن  ــة املتجمع ــوت  مبطالب ــرات ص مك

بفــض تجمعهــم طواعيــة ومنحهــم 

مهلــة نصــف ســاعة ويحــدد لهــم 

يســلكوها،  التــى  اآلمنــة  الطــرق 

وأن يكــون ذلــك بصــوت مســموع 

ومتكــرر. املرحلــة الثانيــة: أن يعلنهــم 

بانتهــاء مهلــة الثالثــن دقيقــة 

شــفهية  إنــذارات  لهــم  ويوجهــه 

ببــدء  ومتكــررة وبصــوت مســموع 

الفــض. عمليــة 

قــوات  تتــوىل  أن  الثالثــة:  املرحلــة 

الرســمي تفريقهــم  بالــزي  الرطــة 

امليــاه. دفــع  بخراطيــم 

يف  الرطــة  أحقيــة  حــذف  وتــم 

ــوع  ــيلة للدم ــازات املس ــتخدام الغ اس

املرحلــة. هــذه  يف  الهــراوات  أو 

املادة الثالثة 

عر

ــة  ــائل املبين ــدوى الوس ــدم ج ــة ع يف حال

وتفريــق  فــض  يف  الســابقة  املــادة  يف 

ــام أو املوكــب  ــامع الع املشــاركن يف االجت

ــف  ــم بأعــامل العن أو التظاهــرة أو قيامه

أو التخريــب واإلتــالف للممتلــكات العامة 

أو الخاصــة، أو التعــدي عــى األشــخاص أو 

القــوات، تقــوم قــوات األمــن بالتــدرج يف 

ــى النحــو اآليت: ــوة ع اســتخدام الق

استخدام الطلقات التحذيرية.

قنابــل  أو  الصــوت  قنابــل  اســتخدام 

الدخــان.

استخدام طلقات الخرطوش املطاطي.

غــر  الخرطــوش  طلقــات  اســتخدام 

. طــي ملطا ا

ــامع  ــاركن يف االجت ــوء املش ــة لج وىف حال

العــام أو املوكــب أو التظاهــرة الســتعامل 

ــر  ــه تواف ــأ مع ــا ينش ــة مب ــلحة الناري األس

التعامــل  يتــم  الرعــي،  الدفــاع  حــق 

ــب  ــداء بوســائل تتناس ــرد االعت ــم ل معه

ــس، أو  ــدق بالنف ــر املح ــدر الخط ــع ق م

املــال، أو املمتلــكات.

ــة يف  ــائل املبين ــدوى الوس ــدم ج ــة ع  يف حال

ــق املشــاركن  ــض وتفري ــادة الســابقة يف ف امل

ــرة  ــب أو التظاه ــام أو املوك ــامع الع يف االجت

التخريــب  أو  العنــف  بأعــامل  قيامهــم  أو 

واإلتــالف للممتلــكات العامــة أو الخاصــة، أو 

التعــدي عــى املواطنــن، تقــوم قــوات األمــن 

بالــزي الرســمي بالتــدرج يف اســتخدام القــوة 

ــو اآليت: ــى النح ع

استخدام الطلقات التحذيرية.. 1

استخدام قنابل الصوت.. 2

استخدام الهراوات.. 3

اســتخدام قنابــل الدخــان ىف األماكــن . 4

املفتوحــة.

وىف حالــة لجــوء املشــاركن يف االجتــامع العــام 

ــب أو التظاهــرة الســتعامل األســلحة  أو املوك

ــاع  ــر حــق الدف ــه تواف ــا ينشــأ مع ــة مب الناري

ــرد  ــدي ل ــع املعت ــل م ــم التعام ــي، يت الرع

االعتــداء بوســائل تتناســب مــع قــدر الخطــر 

ــكات. ــال، أو املمتل ــس، أو امل ــدق بالنف املح

جــاء هــذا املقــرح لحــذف الخرطــوش 

لكونهــا  املطاطــي  وغــر  املطاطــي 

ــتخدامها إال  ــن اس ــة ال ميك أدوات قاتل

يف نطــاق تطبيــق الفقــرة األخــرة مــن 

املــادة إذا اســتعمل املشــاركن الســالح 

النــاري يكــون لقــوات األمــن الــرد 

ــدر  ــع ق ــب م ــائل تتناس ــم بوس عليه

ــدق. ــر املح الخط

ــل  ــل اســتخدام قناب كــام قــر التعدي

الغــاز عــى األماكــن املفتوحــة فقــط.



املادة الرابعة 

عر

منــه  بقــرار  الداخليــة  وزيــر  يحــدد 

ــا  ــص حرم ــظ املخت ــع املحاف ــيق م بالتنس

آمنــا أمام املواقــع الهامة كاملقار الرئاســية، 

املنظــامت  ومقــار  النيابيــة،  واملجالــس 

الدوليــة والبعثــات الدبلوماســية األجنبيــة 

والعســكرية  الحكوميــة  واملنشــآت 

املحاكــم  ومقــار  والرقابيــة  واألمنيــة 

واملطــارات  واملستشــفيات  والنيابــات 

واملؤسســات  البروليــة  واملنشــآت 

التعليميــة واملتاحــف واألماكــن األثريــة 

العامــة. املرافــق  مــن  وغرهــا 

التظاهــرة  يف  املشــاركن  عــى  ويحظــر 

ــه يف  تجــاوز نطــاق الحــرم املنصــوص علي

الفقــرة الســابقة.

ــة  ــة التنفيذي ــوزراء بالالئح ــس ال ــدد مجل يح

ألحــكام هــذا القانــون  حرمــا آمنــا كافيــا أمــام 

املواقــع الهامــة كاملقــار الرئاســية، واملجالــس 

النيابيــة، والوزاريــة، ومقــار عمــل املحافظــن 

ــاء،  ــز واألحي ــدن واملراك ــس امل ــاء مجال ورؤس

والبعثــات  الدوليــة  املنظــامت  ومقــار 

ــة  ــة واملنشــآت الحكومي الدبلوماســية األجنبي

ومقــار  والرقابيــة  واألمنيــة  والعســكرية 

املحاكــم والنيابــات واملستشــفيات واملطــارات 

ــة  ــات التعليمي ــة واملؤسس ــآت البرولي واملنش

واملتاحــف واألماكــن األثريــة وغرهــا مــن 

ــة. ــق العام املراف

 ويحظــر عــى املشــاركن يف التجمــع تجــاوز 

يف  عليــه  املنصــوص  اآلمــن  الحــرم  نطــاق 

الفقــرة الســابقة.

 وتكــون االجتامعــات العامــة أو املواكــب 

ــاق  ــار وىف نط ــك املق ــام تل ــرات أم أو التظاه

اإلخطــار  إىل  حاجــة  دون  اآلمــن  الحــرم 

املنصــوص عليــه يف املــادة )8( مــن هــذا 

القانــون.

جاء هذا املقرح لثالثة أسباب: 

تحديــد  يجعــل  أن  األول:  الســبب 

الحــرم اآلمــن أمــام املقــار الحيويــة 

بالالئحــة التنفيذيــة للقانــون والتــي 

تصــدر مــن مجلــس الــوزراء.

الســبب الثــاين: أن يضيــف للمقــار 

مقــار  بالقانــون  الــواردة  الحيويــة 

املحافظــن ورؤســاء مجالــس املــدن 

واملراكــز. واألحيــاء 

ــر  ــل التظاه ــث: أن يجع ــبب الثال الس

املنصــوص  اإلخطــار  بــدون  أمامهــا 

عليــه باملــادة الثامنــة.

املادة 

الخامسة 

عر

ــد  ــرارا بتحدي ــص ق ــظ املخت يصــدر املحاف

منطقــة كافيــة داخــل املحافظــة تبــاح 

ــا االجتامعــات العامــة أو املواكــب أو  فيه

التظاهــرات الســلمية للتعبــر الســلمي 

التقيــد  الــرأي، وذلــك دون  فيهــا عــن 

باإلخطــار.

تلغى هذه املادة

جــاء هــذا املقــرح بإلغــاء املنطقــة 

واالكتفــاء  محافظــة  بــكل  اآلمنــة 

ــة  ــار الحيوي ــام املق ــن أم ــرم اآلم بالح

املشــار إليهــا املــادة الرابعــة عــر مــن 

ــون ــذا القان ه



الفصل الثالث

العقوبات



املادة السادسة 

عر

ــة أشــد يف  ــأي عقوب ــع عــدم اإلخــالل ب م

ــر  ــون آخ ــات أو يف أي قان ــون العقوب قان

ــا  ــوص عليه ــال املنص ــى األفع ــب ع يعاق

يف املــواد التاليــة بالعقوبــات املقــررة لهــا.

يعاقــب بغرامــة ال تقــل عــن ألــف جنيــه وال تزيــد 

ــف رشوط  ــن خال ــه كل م ــف جني ــن أل ــن عري ع

ــادة )8( ــا يف امل ــوص عليه ــار املنص اإلخط

املقــرح  هــذا  جــاء 

عقوبــة  ليجعــل 

الجوانــب  مخالفــة 

واإلداريــة  اإلجرائيــة 

هــي  القانــون  بهــذا 

فقــط. الغرامــة 

املادة السابعة 

عر

يعاقــب بالســجن املشــدد مبــا ال يقــل عــن 

ــة  ــن مائ ــل ع ــة ال تق ــنن وغرام ــبع س س

ألــف جنيــه وال تجــاوز ثالمثائــة ألــف 

ــالحا أو  ــرز س ــاز أو أح ــن ح ــه كل م جني

ــة أو  ــواد حارق ــر أو م ــات أو ذخائ مفرقع

ــاء مشــاركته يف االجتــامع  ــة أثن مــواد ناري

ــرة. ــب أو التظاه ــام أو املوك الع

تلغى املادة 

ــرح ألن  ــذا املق ــاء ه ج

كافــة الجرائــم املتعلقــة 

والذخائــر  باألســلحة 

عقابيــة  نصــوص  لهــا 

العقوبــات  بقانــوين 

والذخائــر. واألســلحة 

املادة الثامنة 

عر

يعاقــب بالســجن وبالغرامــة التــي ال تقــل 

ــي ألــف  ــة ألــف وال تجــاوز مائت عــن مائ

جنيــه أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن كل 

مــن عــرض أو حصــل عــى مبالــغ نقديــة 

أو أيــة منفعــة لتنظيــم اجتامعــات عامــة 

ــكاب  أو مواكــب أو تظاهــرات بقصــد ارت

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 
لكفايــة النــص الــوارد 

العقوبــات. بقانــون 

املادة التاسعة 

عر

يعاقــب بالحبــس مــدة ال تقــل عن ســنتن 

وبالغرامــة  ســنن،  خمــس  تجــاوز  وال 

ــه  ــف جني ــن أل ــن خمس ــل ع ــي ال تق الت

ــه، أو بإحــدى  ــة ألــف جني وال تجــاوز مائ

هاتــن العقوبتــن كل مــن خالــف الحظــر 

ــن  ــابعة م ــادة الس ــه يف امل املنصــوص علي

ــون. هــذا القان

 تلغى املادة
لكفايــة النــص الــوارد 

العقوبــات. بقانــون 



املادة 

العرون

يعاقــب بالحبــس مــدة ال تزيــد عــى ســنة 

والغرامــة التــي ال تقــل عــن ثالثــن ألــف 

جنيــه وال تجــاوز خمســن ألــف جنيــه 

العقوبتــن كل مــن  بإحــدى هاتــن  أو 

الوجــه  أقنعــة إلخفــاء مالمــح  ارتــدى 

ــامع  ــاء االجت ــة أثن ــكاب جرمي ــد ارت بقص

أو كل  التظاهــرة،  أو  املوكــب  أو  العــام 

ــه يف  ــوص علي ــر املنص ــف الحظ ــن خال م

ــن  ــة عــرة م ــن الخامســة، والرابع املادت

ــون.  ــذا القان ه

يعاقــب بالغرامــة التــي ال تقــل عــن ألــف جنيــه وال 

تزيــد عــن عريــن آالف جنيــه كل مــن ارتــدى أقنعة 

إلخفــاء مالمــح الوجــه بقصــد ارتــكاب جرميــة أثنــاء 

االجتــامع العــام أو املوكــب أو التظاهــرة، مــع عــدم 

ــاء  ــة أثن ــة املقــررة للجرميــة املرتكب اإلخــالل بالعقوب

ارتــداء القنــاع. أو كل مــن خالــف الحظــر املنصــوص 

ــن  ــرة م ــة ع ــة، والرابع ــن الخامس ــه يف املادت علي

هــذا القانــون.

املقــرح  هــذا  جــاء 

ــداء  ــة ارت ليجعــل عقوب

الغرامــة  القنــاع هــي 

الحبــس. مــن  بــدال 

املادة الحادية 

والعرون

عــن  تقــل  ال  التــي  بالغرامــة  يعاقــب 

ثالثــن  تجــاوز  وال  جنيــه  آالف  عــرة 

ألــف جنيــه كل مــن قــام بتنظيــم اجتــامع 

عــام أو موكــب أو تظاهــرة دون اإلخطــار 

ــن  ــة م ــادة الثامن ــه يف امل ــوص علي املنص

ــون. ــذا القان ه

تلغى املادة

ــم النــص عــى  حيــث ت

عقوبــة التظاهــر دون 

األحــوال  يف  إخطــار 

عليهــا  ينــص  التــي 

القانــون يف املــادة )16( 

مــن هــذا املقــرح.

املادة الثانية 

والعرون

مــع عــدم اإلخــالل بحقــوق الغــر حســنى 

النيــة، تقــى املحكمــة يف جميــع األحــوال 

األمــوال  أو  األدوات  أو  املــواد  مبصــادرة 

املســتخدمة يف إحــدى الجرائــم املنصــوص 

ــون. ــا يف هــذا القان عليه

تبقى املادة كام هي



الفصل الرابع

أحكام إجرائية



املادة الثالثة 

والعرون

 1923 لســنة   14 رقــم  القانــون  يلغــى 

املشــار إليــه، كــام يلغــى كل مــا يخالــف 

ــكام. ــن أح ــون م ــذا القان ه

ــه،  ــنة 1923 وتعديالت ــم 14 لس ــون رق ــى القان يلغ

واملشــار  وتعديالتــه،  لســنة 1914   10 والقانــون 

ــون  ــف هــذا القان ــا يخال إليهــام، كــام يلغــى كل م

ــكام. ــن أح م

جــاء هــذا املقــرح ليتــم 

ــون التجمهــر إلغــاء قان

ــون  ــذا القان ــث أن ه حي

أشــكال  كافــة  ينظــم 

ــامدة  ــامال لل ــع إع التجم

الدســتور. مــن   73

املادة الرابعة 

والعرون

يصــدر مجلــس الــوزراء القــرارات الالزمــة 

لتنفيــذ أحــكام هــذا القانــون.

ــذ  ــة لتنفي ــة الالزم ــوزراء الالئح ــس ال ــدر مجل يص

أحــكام هــذا القانــون خــالل ثالثــة أشــهر مــن 

إصــداره

املقــرح  هــذا  جــاء 

لزمنــى  حــد  لوضــح 

إللــزام مجلــس الــوزراء 

الالئحــة  بإصــدار 

للقانــون التنفيذيــة 

املادة 

الخامسة 

والعرون

ــدة  ــون يف الجري ــرار بقان ــذا الق ــر ه يُن

الرســمية، ويعمــل بــه اعتبــارا مــن اليــوم 

ــره. ــخ ن ــايل لتاري الت

تبقى املادة كام هي

تم

مقدمه:

املركز املرصي للحقوق االقتصادية واالجتامعية


