
الفصل األول

أحكام عامة وتعريفات

املادة األوىل

للمواطنني حق تنظيم االجتامعات العامة أو املواكب أو التظاهرات السلمية واالنضامم إليها واملشاركة فيها سواء كانت منظمة أو عفوية، 
وذلك وفقا لألحكام والضوابط املنصوص عليها يف هذا القانون.

املادة الثانية

االجتامع العام: هو كل تجمع يقام يف مكان أو محل عام يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص دون دعوة شخصية مسبقة، ملناقشة أو تبادل 

اآلراء حول موضوع ذي طابع عام. 

االجتامع العام املنظم: هو كل اجتامع عام ملجموعة مواطنني يزيد عددهم عن مائة، وتتم الدعوة العامة لالجتامع وتنظيمه قبل املوعد 
املحدد لتنفيذه بخمسة أيام.

املادة الثالثة

املوكب: هو كل مسرية ألشخاص يف مكان أو طريق أو ميدان عام للتعبري سلميا عن آراء وأغراض غري سياسية.

 املوكب املنظم: هو كل موكب يزيد عدد املشاركني فيه عن مائة مواطن ومتت الدعوة العامة للموكب والتنظيم له قبل املوعد املحدد 
لتنفيذه بخمسة أيام عىل األقل.

املادة الرابعة

التظاهرة: هي كل تجمع ألشخاص يقام يف مكان عام أو يسري يف الطرق وامليادين العامة للتعبري سلميا عن آرائهم أو مطالبهم أو 

احتجاجاتهم السياسية أو االقتصادية أو االجتامعية.

التظاهرة املنظمة: هي كل تظاهرة يزيد عددهم عن مائة، ومتت الدعوة العامة إليها وتنظيمها قبل املوعد املحدد لتنفيذها بخمسة أيام 
عىل األقل.

مادة مضافة

التجمعات العفوية هي كل اجتامع عام أو موكب أو تظاهرة قام بها املواطنني للتعبري سلميا عن آرائهم أو مطالبهم أو احتجاجاتهم بشأن 

حدث سيايس أو اقتصادي أو اجتامعي أو ثقايف أو إنساين.

عىل أن يكون بدء هذا التجمع تايل لساعة وقوع هذا الحدث أو خالل يومني عىل األكرث من وقوعه.

ولكافة املواطنني املشاركة يف التجمعات العفوية والدعوة إليها. ويجوز لهم أن يقوموا باإلخطار عنها عىل النحو املنصوص عليه باملادة )8( 
من هذا القانون



املادة الخامسة

يحظر االجتامع العام ألغراض حزبية يف أماكن العبادة أو يف ساحاتها، كام يحظر تسيري املواكب منها أو إليها أو التظاهر فيها.

املادة السادسة

تلغى املادة

املادة السابعة

تلغى املادة



الفصل الثاين

اإلجراءات والضوابط التنظيمية لالجتامعات العامة واملواكب والتظاهرات

املادة الثامنة

يجب عىل من يريد عقد اجتامع عام منظم أو تسيري موكب منظم أو تظاهرة منظمة أن يخطر كتابة بذلك املحافظ املختص 

الذي يقع بدائرته مكان هذا التجمع، ويتم اإلخطار قبل بدء االجتامع العام املنظم أو املوكب املنظم أو التظاهرة املنظمة 

بخمسة أيام عىل األقل، عىل أن يتم اإلخطار باليد أو مبوجب إنذار عيل يد محرض، أو مبوجب التلغراف أو الربيد مسجل بعلم 

الوصول، أو بالربيد اإللكرتوين للمحافظ، ويجب أن يتضمن اإلخطار البيانات واملعلومات اآلتية:

زمان ومكان االجتامع العام أو خط سري املوكب أو التظاهرة.- 1

 الغرض العام منها.	- 

اسم القائم باإلخطار أو الجهة املنظمة لالجتامع العام أو املواكب أو التظاهرة وصفته ومحل إقامته ووسائل االتصال به.- 3

املادة التاسعة

يحدد مجلس الوزراء بالالئحة التنفيذية ألحكام هذا القانون عىل أن تكون متضمنة اإلجراءات والتدابري الكفيلة بتأمني االجتامعات العامة 

واملواكب والتظاهرات املنظمة أو العفوية وطرق التعامل معها يف حالة خروجها عن إطار السلمية، وطرق وأساليب حامية حق املواطنني يف 

االجتامع العام أو املوكب أو التظاهرة والحيلولة دون املساس بغرضها.

املادة العارشة

يجوز للمحافظ املختص إذا وجدت لديه أو لدى مدير األمن مبحافظته دالئل مادية عىل خطورة االجتامع العام املنظم أو املوكب 

املنظم أو التظاهرة املنظمة أن يرفع دعوى مستعجلة أمام القضاء اإلداري خالل 48 ساعة من إخطاره بها ويطالب فيها بإلغاء 

التظاهرة أو تأجيلها وأن يرفق مع طلبه حافظة مستندات تحوي األدلة التي يستند إليها واالخطار الوارد إليه من الداعني للتجمع 

املنظم، وعىل املحكمة أن تفصل يف الدعوى خالل 24 ساعة من رفعها أمامها، ويتوىل قلم الكتاب إعالن الخصوم بتاريخ انعقادها، 

وال يتم إلغاء التجمع املنظم الوارد باإلخطار  أو تأجيله إال بحكم قضايئ من تلك املحكمة، كام ال يرتتب عىل استئناف الحكم 

الصادر منها )بعدم قبول تلك الدعوى أو برفضها( إلغاء االجتامع العام املنظم أو املوكب املنظم أو التظاهرة املنظمة أو تأجيلهام.

 ويرسي نفس األثر عىل كافة إشكاالت تنفيذ هذا الحكم أمام أي محكمة سواء كانت مقامة من املحافظ أو من الغري إال إذا قضت املحكمة 

اإلدارية العليا بغري ذلك يف الطعن املقدم أمامها عىل حكم القضاء اإلداري.



املادة الحادية عرش

تتوىل قوات األمن بالزي الرسمي -يف إطار الضوابط والضامنات وطرق التعامل التي يضعها مجلس الوزراء-اتخاذ ما يلزم من إجراءات 

وتدابري لتأمني االجتامع العام أو املوكب أو التظاهرة، والحفاظ عىل سالمة املشاركني فيها، وعىل األرواح واملمتلكات العامة والخاصة، دون 

أن يرتتب عىل ذلك إعاقة الغرض منها.

املادة الثانية عرش

تلتزم قوات األمن بالزي الرسمي بأن تكون جميع أعامل فض أو تفريق االجتامع العام أو املوكب أو التظاهرة وفقا للوسائل 

واملراحل اآلتية: 

أوال: أن يطلب القائد امليداين املختص بالزي الرسمي وبصوت مسموع ومتكرر عرب مكربات صوت من املشاركني يف االجتامع العام 

أو املوكب أو التظاهرة فض تجمعهم طواعية وإعطائهم مهلة ثالثني دقيقة عىل أن تكون متضمنة تحديد وتأمني الطرق التي 

يسلكها املشاركني لدى انرصافهم. 

ثانيا: ويف حالة انتهاء املهلة وعدم استجابة املشاركني لنداء االنرصاف الطوعي، يقوم القائد امليداين املختص بالزي الرسمي 

بإعالن املشاركني يف االجتامع العام أو املوكب أو التظاهرة بانتهاء مهلة الثالثني دقيقة، ثم يقوم بتوجيهه إنذارات شفهية متكررة 

وبصوت مسموع عرب مكربات صوت، ببدء عملية فض االجتامع العام أو املوكب أو املظاهرة. 

ثالثا: أن تقوم قوات األمن بالزي الرسمي بتفريقهم باستخدام خراطيم املياه.

املادة الثالثة عرش

يف حالة عدم جدوى الوسائل املبينة يف املادة السابقة يف فض وتفريق املشاركني يف االجتامع العام أو املوكب أو التظاهرة أو 

قيامهم بأعامل العنف أو التخريب واإلتالف للممتلكات العامة أو الخاصة، أو التعدي عىل املواطنني، تقوم قوات األمن بالزي 

الرسمي بالتدرج يف استخدام القوة عىل النحو اآليت:

استخدام الطلقات التحذيرية.

استخدام قنابل الصوت.

استخدام الهراوات.

استخدام قنابل الدخان يف األماكن املفتوحة.

وىف حالة لجوء املشاركني يف االجتامع العام أو املوكب أو التظاهرة الستعامل األسلحة النارية مبا ينشأ معه توافر حق الدفاع الرشعي، يتم 

التعامل مع املعتدي لرد االعتداء بوسائل تتناسب مع قدر الخطر املحدق بالنفس، أو املال، أو املمتلكات.



املادة الرابعة عرش

يحدد مجلس الوزراء بالالئحة التنفيذية ألحكام هذا القانون حرما آمنا كافيا أمام املواقع الهامة كاملقار الرئاسية، واملجالس 

النيابية، والوزارية، ومقار عمل املحافظني ورؤساء مجالس املدن واملراكز واألحياء، ومقار املنظامت الدولية والبعثات الدبلوماسية 

األجنبية واملنشآت الحكومية والعسكرية واألمنية والرقابية ومقار املحاكم والنيابات واملستشفيات واملطارات واملنشآت البرتولية 

واملؤسسات التعليمية واملتاحف واألماكن األثرية وغريها من املرافق العامة.

 ويحظر عىل املشاركني يف التجمع تجاوز نطاق الحرم اآلمن املنصوص عليه يف الفقرة السابقة.

 وتكون االجتامعات العامة أو املواكب أو التظاهرات أمام تلك املقار وىف نطاق الحرم اآلمن دون حاجة إىل اإلخطار املنصوص عليه يف املادة 

)8( من هذا القانون.

املادة الخامسة عرش

تلغى هذه املادة



الفصل الثالث

العقوبات

املادة السادسة عرش

يعاقب بغرامة ال تقل عن ألف جنيه وال تزيد عن عرشين ألف جنيه كل من خالف رشوط اإلخطار املنصوص عليها يف املادة )8(

املادة السابعة عرش

تلغى املادة 

املادة الثامنة عرش

تلغى املادة

املادة التاسعة عرش

تلغى املادة

املادة العرشون

يعاقب بالغرامة التي ال تقل عن ألف جنيه وال تزيد عن عرشين آالف جنيه كل من ارتدى أقنعة إلخفاء مالمح الوجه بقصد ارتكاب جرمية 

أثناء االجتامع العام أو املوكب أو التظاهرة، مع عدم اإلخالل بالعقوبة املقررة للجرمية املرتكبة أثناء ارتداء القناع. أو كل من خالف الحظر 

املنصوص عليه يف املادتني الخامسة، والرابعة عرشة من هذا القانون.

املادة الحادية والعرشون

تلغى املادة



املادة الثانية والعرشون

مع عدم اإلخالل بحقوق الغري حسنى النية، تقىض املحكمة يف جميع األحوال مبصادرة املواد أو األدوات أو األموال املستخدمة يف إحدى 

الجرائم املنصوص عليها يف هذا القانون.



الفصل الرابع

أحكام إجرائية

املادة الثالثة والعرشون

يلغى القانون رقم 14 لسنة 1923 وتعديالته، والقانون 10 لسنة 1914 وتعديالته، واملشار إليهام، كام يلغى كل ما يخالف هذا القانون من 

أحكام.

املادة الرابعة والعرشون

يصدر مجلس الوزراء الالئحة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خالل ثالثة أشهر من إصداره

املادة الخامسة والعرشون

يُنرش هذا القرار بقانون يف الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ نرشه.


