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 المذكرة اإليضاحية
لقانون حماية الحق فى التظاهر السلمى فى 

 األماكن العامة
 
يعتبــر الحــق فــى التظــاهر الســلمى صــورة مــن صــور التعبيــر الجمــاعى عــن  

منــه ، فقــد نصــت ) 50(، ) 45(فــى المــادتين  يالــرأى التــى كفلهــا الدســتور المصــر 
ل إنسان حـق التعبيـر عـن حرية  الفكر والرأى مكفولة ، ولك" على أن ) 45(المادة 

ــر  ــك مــن وســائل النشــر والتعبي ــر ذل ــة أو التصــوير أو غي ــالقول أو الكتاب ــه ب ، " رأي
للمواطنين حق تنظـيم االجتماعـات العامـة والمواكـب " على أنه ) 50(ونصت المادة 

والتظاهرات السلمية ، غير حاملين سـالًحا ، ويكـون ذلـك بنـاء علـى إخطـار ينظمـه 
 " . القانون 

 

د كفلت المواثيق والمعاهدات الدولية الحق فـى التظـاهر السـلمى إذ نصـت وق
مــن العهـد الــدولى الخـاص بــالحقوق المدنيـة والسياســية الصـادر عــام ) 21(المـادة 
يكون الحق فى التجمع السلمى معترًفا به ، وال يجـوز أن يوضـع " على أنه  1966

طبًقا للقانون وتشكل تـدابير من القيود على ممارسة هذا الحق إال تلك التى تفرض 
ضرورية فى مجتمع ديمقراطى لصيانة األمن القـومى أو السـالمة العامـة أو النظـام 
العــــام أو حمايــــة الصــــحة العامــــة أو اآلداب العامــــة أو حمايــــة حقــــوق اآلخــــرين 

 " . وحرياتهم 
 

 وسـيلة أو األداةأن المظاهرات هـى ال 2011يناير سنة  25ولقد أثبتت ثورة 
رأى األمــة فــى يــد شــعب مصــر لوقــف المؤسســات التــى تتــولى القيــد علــى  ةالوحيــد

قد دلت التجربة على أن سلمية المظاهرات هى سبب قوتها ، والزال الحال كذلك ، و 
 .وهى التى رفعت سمعة مصر عالًيا 

 

ــداخلت وا ولكــن فــى ظــل الظــروف الراهنــة ختلطــت والمــد الثــورى اإليجــابى ت
السلمى وتهدف إلى اإلضرار بالمصالح العامـة للشـعب أهداف مضادة لمنهج الثورة 

ــات أصــبح مــن  ــا لمبــدأ التنظــيم الحضــارى للحيــاة والمجتمع ــذلك واعتناًق ــبالد ، ل وال
الضرورى أن يكون التظاهر السلمى واالحتجاج حًقا يحرص عليـه القـانون وينظمـه 
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ذلـك حـق  عليه الدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية واضًعا فى نصفى حدود ما 
المواطن فى حرية التعبير عـن مطالبـه فـى إطـار حمايـة سـالمته وسـالمة ممتلكاتـه 
العامة والخاصة وأمن وطنه ، وتبدو أهمية الحاجة إلى إصدار قانون جديـد لتنظـيم 

أمًرا هاًما خاصة وأن القوانين السارية التـى تـنظم  هحق التظاهر السلمى دون تقييد
بشـأن  1914لسـنة  10لهذا الحق منها القانون رقم  ذلك هى قوانين قديمة ومقيدة

بشأن األحكام الخاصة باالجتماعات العامـة  1923لسنة  14التجمهر والقانون رقم 
،  1929لسـنة  28والمظاهرات فى الطرق العمومية المعـدل بالمرسـوم بقـانون رقـم 

ه حظـر لذلك وجب التأكيد والتنويه على أن مشروع القانون المرفق لـيس مـن أهدافـ
التظاهر السلمى أو الحد مـن ممارسـة هـذا الحـق وٕانمـا يتنـاول هـذا الحـق بـالتنظيم 
العادل الـذى يحـرص فـى المقـام األول علـى حـق المـواطن فـى حريـة التعبيـر وعلـى 

فالهدف مـن المشـروع هـو حمايـة الحـق فـى التظـاهر . سالمة الوطن وأمنه وأمانه 
علـى ييسـر ، ولكـن  دون إخطـارأو بـأصله مصون بإخطار  فيالتظاهر فالسلمى ، 

 مــنتخــرج عــن غايتهــا الســلمية مــن أن المظــاهرة الشــرطة أداء واجبهــا فــي حمايــة 
الحــق فــي التعبيــر إلــى العــدوان علــى األنفــس واألمــوال العامــة الخاصــة وتخريبهــا 

ــوث ف ــوفالمظــاهرات جــائزة وصــحيحة  .تتل ــى ل ــم تخطــر بهــا الشــرطة ومباحــه  حت ل
والعنف ، لذلك فالغاية مـن اإلخطـار هـو حمايـة المتظـاهرين ولكنها معرضه للتلوث 
ــة مــن والمظــاهرة مــن التلــوث  ، وفــي نفــس الوقــت حمايــة المنشــآت الحيويــة للدول

 .التخريب 
 

عشـرة مـادة ، تضـمنت المـواد األولـى  رد مشـروع القـانون المرفـق فـى تسـعي 
مكـان  أو مسـيرة فـىوالثانية والثالثة منه التعريف بالمظـاهرة بأنهـا كـل تجمـع ثابـت 

عشــرين بقصــد التعبيــر ســلمًيا عــن آرائهــم أو عــام ألشــخاص يزيــد عــددهم عــن ال
مطالبهم والتأكيد على أن حق التظاهر السلمى مكفـول للمـواطنين وعلـى حقهـم فـى 
التعبير الحر عن آرائهم ومطالبهم من خالل التظاهر ، ثم أكـدت المادة الرابعة على 

واطنين والمجتمــع بحيــث ال يترتــب علــى ممارســة حــق إحتــرام الحقــوق األخــرى للمــ
التظــاهر الســلمى إهــدار تلــك الحقــوق والمتعلقــة بــأمن المــواطن أو بمصــالحه وعــدم 
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قطــع الطــرق أو تعطيــل حركــة المــرور أو االعتــداء علــى األشــخاص والممتلكــات أو 
حريــة العمــل ، ثــم نظــم مشــروع القــانون فــى المــواد الخامســة والسادســة والســابعة 

لثامنة حق التظاهر السلمى متطلًبا فى ذلك ، شأن كافة القوانين المقارنة ضرورة وا
وحـدده المشـروع بثالثـة  إخطار وزارة الداخلية بالمظاهرة قبل بدايتها بميعاد مناسـب

وما يجب أن يتضمنه هذا اإلخطار من تحديد لمكان وزمان المظاهرة واألسباب  أيام
التى دعت لهـا ومطالـب المتظـاهرين وأسـماء منظميهـا للتواصـل معهـم ومـع الجهـة 
المعنيــة بتلــك المطالــب ســعًيا وراء إيجــاد حلــول لهــا قبــل بــدء المظــاهرة، مــع تحديــد 

تشــكيل لجنــة فــى كــل كــذا يــة بــه و طريقــة تقــديم اإلخطــار واتصــال علــم وزارة الداخل
محافظــة مــن ممثلــين لــوزارة الداخليــة ومنظمــى المظــاهرة الســلمية لإلتفــاق علــى 
ضوابط تأمينها وحماية األرواح والممتلكات العامة أو الخاصة وتحرير محضر بذلك 

 .يوقع عليه كل المجتمعين فى اللجنة 
 

ــوزارة الداخ  ليــة االعتــراض أمــام وقــد أتاحــت المــادة التاســعة مــن المشــروع ل
قاض األمور الوقتية على المظاهرة إذا كان من شأن قيامهـا إلحـاق الضـرر بـاألمن 
ــداء  ــل المواصــالت أو االعت ــل مصــالح المــواطنين أو قطــع الطــرق أو تعطي أو تعطي
على األشخاص أو الممتلكات وأعطت الحـق لقاضـى األمـور الوقتيـة إذا مـا تـوافرت 

ره بإلغائها أو إرجائهـا أو نقلهـا لمكـان آخـر علـى أن إحدى هذه المخاطر إصدار أم
 .يصدر قراره على وجه السرعة 

 

حــدد مشــروع القــانون المرفــق حرًمــا أمًنــا لــبعض األمــاكن ال يجــوز التظــاهر  
ـــى مــا تمثلــه هــذه األمــاكن مــن أهميــة تتصــل بأعمــال الســلطات  بداخلــه حرًصــا عل

أساســـية تقـــدم للمـــواطن وبثـــروات  التشـــريعية أو التنفيذيــــة أو القضـــائية وبخـــدمات
للــوطن وحتــى ال تكــون المظــاهرة الســلمية ســبًبا لتعطيــل هــذه المصــالح األساســية 

ومــنح القــانون كــل محــافظ الحــق فــى إصــدار قــرار بتحديــد للمــواطنين والمجتمــع ، 
 .  مناطق بمحافظته كافية يباح فيها التظاهر دون قيد اإلخطار
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لداخليـــة بتـــأمين المظـــاهرة الســـلمية وعـــدم ثـــم ألـــزم مشـــروع القـــانون وزارة ا
تعريضها للخطر ، كذلك حـرص المشـروع علـى حمايـة حقـوق المـواطنين والمجتمـع 

ممكــن أن تنــتج عـــن المظــاهرة بســبب خروجهـــا عــن طابعهـــا  ةمــن أى آثــار ضـــار 
هـى السلمى وذلك بأن حظر على المتظاهرين أثناء المظاهرة ارتكـاب جـرائم معينـة و 

ــى األشــخ ــل حركــة التعــدى عل ــادين أو تعطي ــق الطــرق أو المي اص أو األمــوال ، غل
المرور أو حرق اإلطارات واألخشاب أو حمل أيـة أسـلحة أو ذخـائر أو مفرقعـات أو 
ألعاب نارية أو تجاوز الحرم أو نصب خيام أو منصـات داخـل هـذا الحـرم أو إرتـداء 

نون على مخالفة وعاقب مشروع القا . األقنعة أو األغطية التى تخفى مالمح الوجه
هذا الحظر فى المادة الثانية والعشرين منه بالحبس الـذى ال تقـل مدته عـن أسـبوع 
وبالغرامــة التــى ال تقــل عــن عشــرين ألــف جنيــه وال تجــاوز خمســين ألــف جنيــه أو 
بإحدى هاتين العقوبتين دون اإلخالل باى عقوبة أشـد منصـوص عليهـا فـى قـانون 

 . آخر 
 

قــوات الشــرطة بــالزى الرســمى وبنــاء علــى قــرار مــن أتــاح مشــروع القــانون ل
 األولى: ين وزير الداخلية أو مدير األمن المختص تفريق المتظاهرين فى حاالت

 والثانيــةالمتفـق عليهـا بـين الشـرطة ومنظمــى المظـاهرة  الضـوابطمخالفـة 
صدور أفعال مـن المتظـاهرين يترتـب عليهـا إلحـاق الضـرر بـاألمن العـام أو تعطيـل 

ألشخاص والممتلكات أو حرية المواطنين أو قطع الطرق أو االعتداء على امصالح 
ــد العمــل ــل الشــرطة فق أجــاز ، وضــماًنا لعــدم إســاءة اســتخدام حــق التفريــق مــن قب

وزير الداخلية أن يطلـب مـن رئـيس المحكمـة االبتدائيـة المختصـة ل مشروع القانون
ها ، كذلك حدد مشروع القانون مكانًيا ندب من يراه إلثبات حالة المظاهرة قبل تفريق

عنــد التفريــق وهــى  مــن قبــل الشــرطة المرفــق الخطــوات واإلجــراءات الواجــب إتباعهــا
توجيـــه اإلنـــذارات الشخصـــية المســـموعة لفـــض المظـــاهرة مـــن قائـــد الشـــرطة تبـــدأ ب

 وأخيـــًراالغـــاز المســـيل للـــدموع  خـــراطيم الميـــاه ثـــم اســـتخدام الميـــدانى ثـــم اســـتخدام
 .استخدام الهروات 
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وقد حظر المشـروع علـى الشرطة فى تفريقها للمظاهرة استعمال القـوة بأزيـد 
ممــا ذكــر إال فــى حــاالت الضــرورة التــى تبــيح ذلــك والمنصــوص عليهــا فــى قــانون 
العقوبات أو قانون هيئة الشرطة أو بناء علـى أمـر يصـدر بـذلك مـن قـاض األمـور 

 .الوقتية 
د األمـن العـام للـوطن فقـد عاقـب حداث تظاهرات غير سلمية تهـدإومنًعا من  

أو أى  غــرض إحــداث الفوضــى والتخريــببالمشــروع كــل تمويــل لتنظــيم المظــاهرات 
سـواء مـن  تعطيل لمصالح المواطنين أو قطع الطرق أو االعتداء على حريـة العمـل
 .فى ذلك تقاضى أمواًال إلحداث ذلك أو من قدم أو عرض تلك األموال أو توسط 

 

لقانون المرفق للنظـر والتقـدم بـه إلـى ل بالتقدم بمشروع اويتشرف وزير العد 
 .مجلس الشورى لمناقشته واتخاذ ما يلزم نحو إصداره 
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