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 مشروع قانون
 م2013لسنة (        ) رقم 

فى األماكن  السلمى التظاهر ىالحق ف حمايةبشأن 
 العامة

 

 رئيس الجمهورية
 ؛الدستور بعد االطالع على 

 وعلى قانون العقوبات ؛
 وقانون اإلجراءات الجنائية ؛

 األسلحة والذخائر ؛بشأن  1954لسنة  394رقم قانون الو 
 ؛  1971لسنة  109رقم  در بالقانونالصا وقانون هيئة الشرطة

 ؛ 1972لسنة  49رقم  الصادر بالقانون وقانون تنظيم الجامعات
 ؛ 1994لسنة  4رقم  الصادر بالقانون البيئةوقانون 

 الحفاظ على حرمة أماكن العبادة ؛بشأن  2008لسنة  113رقم قانون الو 
 ؛ 2009لسنة  12رقم  الصادر بالقانون وقانون الجامعات الخاصة واألهلية

 :وبعد موافقة مجلس الوزراء 
 

 ـررـــــــق
 :مجلس الشورى المشروع اآلتى نصه 

 

 )المادة األولى (  
 مكـــان أو طريـــق عـــام مســـيرة فـــى أو، هـــى كـــل تجمـــع ثابـــت  ؛المظـــاهرة         

 .بقصد التعبير سلمًيا عن آرائهم أو مطالبهم  عشرينألشخاص يزيد عددهم على 
 

 )نية المادة الثا( 
حـــق التظـــاهر الســـلمى مكفـــول ، وللمـــواطنين حـــق الـــدعوة إلـــى المظـــاهرات       

 .وتنظيمها واالنضمام لها وفًقا لألحكام والضوابط التى يحددها هذا القانون 
 

 
 )المادة الثالثة ( 
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يكون للمتظاهرين الحق فى التعبير الحر عن آرائهم ومطـالبهم بصـورة فرديـة       
ين فى ذلك أيـة وسـيلة مشـروعة بمـا فـى ذلـك مكبـرات الصـوت أو جماعية مستخدم

 . ، ويتجنبون كل ما يجاوز حرية التعبير السلمى والالفتات
  

 )المادة الرابعة ( 
ة الحق فى التظاهر على نحو ال يـؤدى إلـى اإلخـالل بـاألمن أو ـون ممارسـتك      

أو المواصـالت ، أو النظام العـام ، أو تعطيـل مصـالح المـواطنين ، أو قطـع الطـرق 
، أو الممتلكات أو حريـة العمـلاألشخاص و  تعطيل حركة المرور ، أو االعتداء على

 .تهديد جدى ألى مما تقدم 
 

 )المادة الخامسة ( 
إلـــى قســـم أو مركـــز يجــب تقـــديم إخطـــار كتـــابى بالرغبـــة فــى تنظـــيم مظـــاهرة       

 .أيام على األقل  ثةثال فى دائرته ، وذلك قبل موعدها ب ئهاالشرطة المزمع بد
أو بـإعالن علـى يـد محضـر أو  بموجـب إيصـال ويسلم قبل هذا الموعد باليـد 

 .كتاب موصى عليه بعلم الوصول 
 

 )المادة السادسة ( 
 :يجب أن يتضمن اإلخطار البيانات اآلتية       

 .ها ونهايتها ئمكان المظاهرة ، وميعاد بد -
 .لمطالب التى ترفعها األسباب التى دعت لتنظيم المظاهرة ، وا -
 .خط سير المظاهرة المقترح ، واألعداد المتوقع مشاركتها فيها  -
المظـــاهرة ، وعنـــاوينهم ، ووســـائل  ســـئولين عـــن تنظـــيممالأســـماء ثالثـــة مـــن  -

 . وتوقيعهم االتصال بهم
ويتــاح هــذا . ويصــدر بنمــوذج اإلخطــار وبياناتــه قــرار مــن وزيــر الداخليــة 

الرسمى لـوزارة الداخليـة وفـى أقسـام ومراكـز  اإللكترونى النموذج مجاًنا على الموقع
 .الشرطة 
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أن يخطر الجهة المعنيـة بمطالـب المتظـاهرين  من ينيبه وأ ولوزير الداخلية 
 هاقبـل بـدء واالجتماع مع منظمى المظاهرة لها ولهذه الجهة النظر في إيجاد حلول

. 
 )المادة السابعة ( 

فى كـل محافظـة برئاسـة مـدير األمـن ، تتـولى مـع ُيشكل وزير الداخلية ، لجنة     
ــىمنظمــى المظــاهرة ،  ــاق عل ــة  االتف ــة بتأمينهــا وحماي الضــوابط والضــمانات الكفيل

 .وموعد ومكان خط سير المظاهرة  .األرواح والممتلكات العامة أو الخاصة 
مـــن منظمـــى مـــن أعضـــاء اللجنـــة و وُيحـــرر محضـــر لالجتمـــاع يوقـــع عليـــه  

 .المظاهرة 
 ) الثامنةادة الم(  

عنـــد تعـــذر االتفـــاق مـــع  – يجـــوز لـــوزير الداخليـــة أو مـــدير األمـــن المخـــتص     
 –أو فـي حالة توافر احـدى الحاالت المنصوص عليها في المـادة الرابعـة المنظمين 

أو إرجائهــا أو نقلهــا  المظــاهرة بإلغــاء إلــى قاضــى األمــور الوقتيــةأن يتقــدم بطلــب 
 .لمكان أو خط سير آخر 

 .صدر قاضى األمور الوقتية قراًرا مسبًبا على وجه السرعة وي 
 

 ) التاسعةالمادة ( 
ــا ال يزيــد علــى  بقــرار منــهص ـظ المختـــدد المحافـــيحــ     ال  متــر مــائتىحرًمــا معيًن

 :أمام أى من المواقع اآلتية  يجوز للمتظاهرين تجاوزه عند إقامة مظاهرة 
ية ومجلـــس الـــوزراء والـــوزارات ر الرئاســـية ومقـــار المجـــالس التشـــريعاقـــمال

والمحــاكم والنيابــات ومــديريات األمــن والســجون  البعثــات الدبلوماســيةو والمحافظــات 
 .الحيوية  والمنشآت

خــالل ثالثــين  ا القــرار أمــام محكمــة القضــاء اإلداريويكــون الطعــن علــى هــذ
 .يوًما من تاريخ نشره 

 

 
 

 ) العاشرةالمادة ( 
 :المواقع المبينة بالمادة السابقة حرم  شخص داخل ال يجوز ألى
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 . فيها قامةاإل و غيرها بغرضأخيام أو منصات للخطابة أو لإلذاعة  نصب
 

 ) ةعشر الحاديةالمادة ( 
ديد بتح قراًرا –مراعيا حسن سير العمل وانتظام المرور  – كل محافظ درـيص

 .اإلخطار بتقيد الفيها التظاهر دون  يباحمنطقة كافية 
 

 ) عشرة الثانيةالمادة ( 
لإلجراءات القانونية ،  امينها وفقً المظاهرة ، تتولى وزارة الداخلية تأ بدءعند 

وعليها اتخاذ التدابير الالزمة لسالمة المتظاهرين بما يكفل عدم تعرضهم للخطر 
 .الممتلكات واألموال العامة والخاصة شخاص و األ والحفاظ على

 

 ) عشرة الثالثةالمادة ( 
 :من األفعال اآلتية  يارتكاب ألمتظاهرين لال يجوز 

 . أو تعريضهم للخطر الممتلكات العامة أو الخاصة أو األشخاص على ىالتعد -
المائية ، أو  أو المجارىالسكك الحديدية خطوط أو غلق الطرق أو الميادين  -

 .وضع حواجز ومتاريس لتعطيل حركة المرور 
 . ة مواد بترولي إشعالخشاب أو حرق إطارات أو أ -
 . مواد حارقة لعاب نارية أوة أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أحمل أي -
األماكن المبينة بالمادة داخل غيرها  منصات أو تجاوز الحرم أو نصب خيام أو -

 .العاشرة 
 .مالمح الوجه  تخفى غطية التىارتداء األقنعة أو األ -
 

 ) عشرة الرابعةالمادة ( 
بناء على قرار من وزير الداخلية أو مدير  يكون لقوات الشرطة بالزى الرسمى

 :الحالتين اآلتيتين أى من األمن المختص األمر بتفريق المظاهرة فى 
 .مخالفة الضوابط المتفق عليها بين الشرطة ومنظمى المظاهرة  -
 .إذا صدر من المتظاهرين أى فعل يخالف نص المادة الرابعة من هذا القانون -
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أو مدير األمن فى هاتين الحالتين ، أن يطلب من  ويجوز لوزير الداخلية      
رئيس المحكمة االبتدائية المختصة ندب من يراه إلثبات حالة المظاهرة قبل فضها 

. 
 )عشرة  الخامسةالمادة ( 
بالمادة  الحاالت المبينة مكان أن يكون تفريق المظاهرات فىيراعى بقدر اإل

 : ىالتالسابقة على الترتيب ال
 ائد الشرطة الميدانى الذىات شفهية مسموعة بفض المظاهرة من قنذار توجيه إ -

 .مر التعامل معها يتولى أ
 .استخدام خراطيم المياة  -
 .استخدام الغاز المسيل للدموع  -
 . استخدام الهراوات -

 ) عشرة السادسةالمادة ( 
تفريق المظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ورد  ال يجوز لرجال الشرطة فى

قانون هيئة الشرطة قانون العقوبات و  االت المقررة فىالح ال فىإلسابقة ، بالمادة ا
 .األمور الوقتية  بناء على أمر من قاضى أو

 

 ) السابعة عشرةالمادة ( 
ــمــع عــدم اإل ــة أشــد منصــوص عليهــا فــي أ ةخــالل بأي ــانون آخــر  ىعقوب ق

تقاضـيه بالسجن المشدد وبغرامة ال تقل عن خمسين ألف جنيه كل من ثبـت  يعاقب
، ويعاقــب بــذات  بقصــد مخالفــة نــص المــادة الرابعــة مبــالغ ماليــة لتنظــيم مظــاهرات

 .دية المشار إليها أو توسط فى ذلكالعقوبة كل من عرض أو قدم المبالغ النق
يعاقب بالحبس الذى ال يقل عن أسبوع وبالغرامة التي ال تقـل عـن عشـرين و 

كـل مـن خـالف هـاتين العقـوبتين أو بإحـدى ألف جنيه والتجاوز خمسين ألف جنيـه 
 .عشرة الثالثةنص المادة 

حدى ارتكاب إ كل من حرض على ويعاقب بذات العقوبات المشار إليها
 .قع حتى لو لم ت الجرائم المنصوص عليها في المادة

 

 ) الثامنة عشرةالمادة ( 
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لسنة  14بشأن التجمهر ؛ والقانون رقم  1914لسنة  10يلغى القانون رقم  
بشأن تقرير األحكام الخاصـة باالجتماعـات العامـة وبالمظـاهرات فـى الطـرق  1923

 .العمومية ؛ وكل ما يخالف هذا القانون من أحكام 
 

 ) التاسعة عشرةالمادة ( 
كقـانون مـن قـوانين  ويعمـل بـه الجريـدة الرسـمية ،فـى ينشر هـذا القـانون          

 .من اليوم التالى لتاريخ نشره  الدولة
 

              


