
 

 

 
 
 
 
 

 
  2012 فبراير 10
  

  وزير العدل -سيادة المستشار أحمد مكي 
  وزارة العدل

  الظوغلي، القاھرة
  

  سيادة الوزير، 
  

ھذه  إلتاحةوامتنانھا تقديرھا  عن بالغلسيادتكم منظمة ھيومن رايتس ووتش  تعرب
التظاھر في األماكن الحق في قانون "تنظيم مشروع الفرصة لنا للتعليق على 

  العامة". 
  

تعليقاتنا، المستندة إلى تحليلنا لذلك القانون في ضوء التزامات وھا نحن نرفق 
  . ومواثيقهحقوق اإلنسان الدولي لقانون ال وجبمصر بم

  
 يالماض يف الحكومات المصريةاعتماد لقد سبق لـ ھيومن رايتس ووتش توثيق 

بغرض منع التظاھر  1923لسنة  10 رقم لقانوناو 1914لسنة  14قانون على 
  بـ"التظاھر غير المشروع" ومعاقبتھم.  السلميين السلمي ومالحقة المتھمين

  
إلى صياغة وإقرار قانون جديد  ة سيادتكمفإننا نرحب بمبادرة حكوم ليه،وبناء ع
بالمعايير كھذا التزام مصر  جديد قانون وندعو أن يراعى أي ، بالتظاھر يختص

  تعزز الحق في التجمع السلمي.  يالدولية الت
  

إلى ضمان  ھناك حاجةمن الواضح، كما بينت األسابيع والشھور األخيرة، أن 
أفضل السبل لھذا، في رأينا، ھو وسلمية. وأن تضمن بقائھا تنظيم المظاھرات 

االحترام التام للحق في التجمع السلمي بما فيه القيود المفروضة على ھذا الحق، 
 قِبلالنظام العام وردع العنف أو منعه من  للسلطات بالحفاظ علىالتي تسمح 

تضمن سالمة الجميع، بمن فيھم أفراد الشرطة وغيرھم أن المشاركين أو المارة، و
  من العاملين في إنفاذ القانون. 

  
من العھد الدولي الخاص  21إننا نلفت نظر سيادتكم بوجه خاص إلى المادة 

واالستخدامات  ،المتعلقة بالحق في التجمع السلمي ،بالحقوق المدنية والسياسية
 الخاصةالمسموح بھا للقوة من جانب السلطات في مبادئ األمم المتحدة األساسية 

مدونة سلوك ، وكذلك باستخدام القوة واألسلحة النارية من قبل موظفي إنفاذ القانون
  الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. الخاصة بحدة األمم المت
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ف حق عرِّ تُ  يالت ،8إلى  6و 3إلى  1مثل المواد  ،جابيةيويتضمن ھذا المشروع العديد من المواد اإل

 يف بعض المالحظات على المواد األخرى خطار. ولكن لديناراءات اإلإجالتظاھر السلمى وتحدد 
في  بوجه خاصخفق تُ لمشروع القانون الحالية فالمسودة نسان الدولي. طار تحليلنا لقانون حقوق اإلإ

تكون ذات غرض ضيق وأن ھي قيود أن تكون القيود الموضوعة على حق التجمع العام ضمان 
  .ونوفر فيما يلى توصيات للتعديالت ، كما يشترط القانون الدوليمتناسبة

  
فيما  قانون العقوباتبنود فرصة لمعالجة بعض  وفري صدار قانون تظاھر جديدإالعمل على كما أن 

متطلبات  ال تتسق معالقانون، والتي  مشروعوقانون الشرطة، المشار إليھما في  يخص التعبير
ً تعليقات تحدد أوجه القصور الراھنة في المستند نون الدولي. وعليه فقد أدرجنا في القا المرفق أيضا

  بحيث يتفقان مع القانون الدولي ومع التزامات مصر التعاھدية. ھذين القانونين وتقترح كيفية تعديلھما 
  

لمناقشة توصياتنا  نبدي استعدادنا وتواجدنااءة، كما أن تجدوا تعليقاتنا مفيدة وبنّ سيادة الوزير نأمل إننا 
  العملية التشريعية.  ھذه تواصلبتفصيل أوفى، ولتقديم تعليقات إضافية مع 

  
  ، واالحترامبالغ التقدير مع 
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  القانون الدولي الملزم لمصر 

  منه:  21مصر دولة طرف في العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يعلن في المادة 
  

ً به، وال يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة ھذا  يكون الحق في التجمع السلمي معترفا
ً للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي،  الحق إال تلك التي تفرض طبقا

السالمة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو اآلداب لصيانة األمن القومي أو 
  اية حقوق اآلخرين وحرياتھم. العامة أو حم

  
وقد قرر البروفسير مانفريد نوفاك، الخبير المعترف به دولياً، في تعليقه على العھد الدولي الخاص 

  بالحقوق المدنية والسياسية: 
  

تنصب بؤرة [النظر إلى] حرية التجمع بشكل واضح على وظيفتھا الديمقراطية في تشكيل 
الرأي السياسي واإلعالن عنه وتطبيقه. وتعني الوظيفة الديمقراطية لحرية التجمع أن تلتزم 

ً أقوى مما  بقية ھو بالنسبة لالدولة بكفالة ھذا الحق عن طريق إجراءات إيجابية التزاما
ً في سبيل المصلحة الخاصة. [وعلى الدولة] أن تتيح  مارسالحقوق المدنية، التي تُ  حصريا

إن [ألجل التظاھر] المرور حركة امة وغيرھا من المناطق، وأن تعيد تنظيم الطرق الع
  أمكن، دون تمييز أو إجراء تعسفي يمنع الوصول إلى المباني العامة بغرض عقد التجمعات. 

  
ً يترتب على كما   منمن األطراف الخاصة أي لمنع قوات األمن أو االلتزام بالتصرف الدولة أيضا

  العنف.أن يشجع على الذي من شأنه  ، األمراز أو استخدام القوةاالستفز اللجوء إلى
  

  بالمظاھرات وديباجة مشروع القانون الجديد ةالمتعلق ةالمصريالقوانين 
  

 14ال تتفق القوانين المصرية المتعلقة بالمظاھرات والمعمول بھا حالياً مع المعايير الدولية. فالقانون 
و/أو الغرامة) على من يدان بالمشاركة أو التخطيط لمظاھرة يفرض عقوبات (بالسجن  1910لسنة 

لسنة  10إلى  القانون  يشير 11في مادته رقم  14غير معلن عنھا أو غير مصرح بھا. كما أن القانون 
ال يحول تطبيق أحكام ھذه المادة دون توقيع عقوبة أشد عن األعمال ذاتھا مما "، مقرراً أن 1923

الخاص بالتجمھر أو فى  1914لسنة  10انون العقوبات أو فى القانون رقم يكون منصوصا عليه فى ق
وھذه المعايير الفضفاضة، كما بينت الممارسة على مدار ". أى قانون آخر من القوانين المعمول بھا

ضمان العھد تناقض فھي ومن ثم والمتعسف،  المسيءسنوات عديدة، تفسح للسلطات مجال التفسير 
  . التجمعحقوق المدنية والسياسية لحرية الدولي الخاص بال

  
التجمعات التي تضم أكثر من خمسة أشخاص "وتھدد السلم العام"، ويفرض  10 رقم م القانونيجرّ 

التفرق عند صدور األمر بھذا من سلطة  في حال عدملمدد تبلغ حتى ستة أشھر بالحبس عقوبات 
من  1بالحصول على تصريح رسمي لعقد تجمع عام. والمادة  نصاً القانون مختصة. وال يشمل 

لمدد تبلغ حتى ستة أشھر على أي شخص يدان بتھمة الحبس تفرض عقوبة  1910لسنة  14القانون 
  المشاركة في تجمع ألكثر من خمسة أشخاص يھدد النظام العام ويرفض إطاعة أمر الشرطة بالتفرق. 

  



 

 

إبدالھا و1923لسنة  10و  1914لسنة  14 ي ديباجة القانونينفإننا نوصي بحذف اإلشارة الحالية 
  الجديد. التظاھر العمل بقانون  بمجردنص يعلن إلغاء ھذين القانونين ب
  

  من مشروع القانون على أن حق التظاھر السلمي مكفول وللمواطنين  2تنص المادة
ً لألحكام والضوابط التي وحق الدعوة إلى المظاھرات  تنظيمھا واالنضمام إليھا وفقا

  يحددھا ھذا القانون. 

إلى حد الممكن دعم ھذا الحق إال أن من  ،رغم أن ھذا النص يقرر أن حق التظاھر السلمي مكفول
ً بعيد إذا تضمن إشارة صريحة إلى الدستور المصري والمعاھدات الدولية التي صدقت  ت المادة أيضا
، والتي تبين ھذا الحق وتحميه بموجب القانون الدولي. وعليه فإننا نقترح إضافة "حق عليھا مصر

  التي انضمت إليھا مصر".  ةالتجمع السلمي مكفول بموجب الدستور والمعاھدات الدولي
  

  على نحو ال يؤدي إلى اإلخالل  في التظاھرحق العلى أن تكون ممارسة  4تنص المادة
أو تعطيل مصالح المواطنين أو قطع الطرق أو المواصالت أو  "باألمن أو النظام العام

تعطيل حركة المرور أو االعتداء على األشخاص والممتلكات أو حرية العمل، أو تھديد 
 جدي ألي مما تقدم". 

لصالح "النظام التظاھر القانون الدولي بإمكانية وضع قيود زمنية أو مكانية معقولة على حرية يُقّر 
 ؛ذكر جرائم مثل "االعتداء على األشخاص والممتلكات" في ھذا السياقد أن تُ من التزيّ  العام"، لكن

كما أن اإلشارة إلى "مصالح ألن أعمال العنف ھذه مجرمة بالفعل بموجب قانون العقوبات. 
حكومة مستقبلية ي يمكن ألومن ثم المواطنين" فضفاضة على نحو واضح وتحتمل تأويالت واسعة؛ 

المالحقة الجنائية. قع المخالف تحت طائلة ولتقييد حق التجمع السلمي بشكل تعسفي وإال  أن تستخدمھا
   ." تعطيل مصالح المواطنين" وبالتالي فإننا نوصي بحذف عبارة

  

بحذف قائمة األفعال المحظورة واإلشارة بدالً منھا إلى صيانة "األمن القومي أو السالمة كما نوصي 
العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حقوق اآلخرين وحرياتھم"، وھي 

 حاليةاألفعال المحددة في المسودة ال ما يكفي الستيعابعريضة ب، وھي معايير القانون الدولي
. غير أننا نوصي أيضاً، إضافة إلى ھذا، بوضع صياغة جديدة تنص صراحة على لمشروع القانون

بالضرورة  اتسامه ، والنطاق ضيقواضح و أي قيد يوضع على التظاھر بشكلتعريف " :ضرورة
  والتناسب". 

  

  إال "بعد تقديم إخطار بذلك إلى قسم أو مركز يجوز التظاھرعلى أال  5تنص المادة 
 الشرطة المزمع بدء المظاھرة في دائرته، وذلك قبل موعدھا بخمسة أيام على األقل". 

 توفير عامة، عن طريق اشتراطمساحات الحق في تنظيم المظاھرات الكبيرة التي تتم في  اتللحكوم
ً على إجراء في حالة التجمع  لالستثناء اتإخطار مسبق معقول. إال أن على القانون أن ينص أيضا

العاجل والعفوي، أو إذا لم يكن من المتوقع لعدد المتظاھرين في تلك الظروف أن يعطل المرور أو 
  النظام العام. 

  



 

 

  ؛دون إخطارتنظيم مظاھرة الشرطة من تفريق المظاھرة إذا "تم  17تمكن المادة 
صدر إذا  اھرة؛ومنظمي المظالتعليمات واإلرشادات المتفق عليھا بين الشرطة مخالفة 

ي فعل يخالف نص المادة الرابعة من ھذا القانون". كما تجيز أمن المتظاھرين 
إلثبات  لندب من يراه المختصة االبتدائية لمسؤولي األمن االستعانة بقاضي المحكمة

 . فضھاحالة المظاھرة قبل 
 

ً استثنائياً يراعي للتظاھر التصريح طلب شتراط ، ينبغي ال5كما أشرنا بشأن المادة  أن يشمل نصا
  . 17التجمعات العاجلة والعفوية، ويجب إدراجه أيضاً في المادة 

على سبيل المثال، حين قام تحالف عسكري بقيادة الواليات المتحدة بمھاجمة العراق في مارس 
 يوھ دان التحرير لإلعراب عن احتجاجھم،، تجمع الكثير من المصريين بشكل عفوي في مي2003

اإلخطار المسبق قبل خمسة أيام، ومن غير المعقول أن  حالة كان من المستحيل فيھا تحقيق شرط
   ه.كھذمظاھرة ن الشرطة من تفريق يتمكيجري 

  

لمثل ھذه الظروف االستثنائية، مع االعتراف باحتفاظ السلطات بنوداً أن يشمل القانون  من المنطقي
  بسلطة فرض شروط تتعلق بمدة ھذه المظاھرات. 

  

أنھا فضفاضة بشكل زائد بحيث ال الحالية ب 4عالوة على ھذا، وكما أسلفنا، تتسم صياغة المادة 
لح المظاھرة، وباألخص من حيث أن إشارتھا إلى "تعطيل مصافض تصلح كأساس لطلب 

  لدرجة تحتمل أوسع التأويالت، وبالتالي، إساءة االستخدام.  تفتقر إلى التحديدالمواطنين" 

  

جريمة كسبب  بارتكاب أحد المتظاھرينقيام كما يمكن تفسير النص على أنه يسمح للشرطة باستخدام 
التوقيف طة إال أن ھذا إجراء ال داع له، حيث تمتلك الشرطة بالفعل سلالمظاھرة بالقوة. لفض كاف 

بموجب قانون العقوبات وقانون اإلجراءات الجنائية، التي يمكن استخدامھا ضد الشخص المسؤول 
  عن أي تصرف إجرامي. 

  

أما النص المتعلق بإمكان االستعانة بمسؤول قضائي ليقرر ما إذا كانت المظاھرة تستحق التفريق من 
إلزامياً، إذا وجدته وزارة العدل قابالً للتطبيق  أن يكونعدمه فھو نص جيد ومبتكر، لكن ينبغي 

  ال يترك كخيار تلجأ إليه الشرطة بسلطتھا التقديرية. أوالعملي، 

  

وغيرھا  14إلى  12المظاھرات غير المشروعة مع المبادئ  تجاهويجب أن يتفق التعامل الشرطي 
واألسلحة النارية من قبل موظفي مبادئ األمم المتحدة األساسية المتعلقة باستخدام القوة بنود "من 

  . "الموظفين المكلفين بإنفاذ القانونالخاص باألمم المتحدة  "مدونة سلوك، وكذلك "إنفاذ القانون

  



 

 

  على إلزام وزارة الداخلية بالتقدم إلى قاض لحظر مظاھرة في حالة  9تنص المادة
 . 4المخالفات المبينة في المادة 

من جانب الُمحتملة عد التقدم إلى قاض لطلب حظر مظاھرة ضمانة جيدة ضد القرارات التعسفية يُ 
، كما أسلفنا، فضفاضة بشكل مفرط من حيث 4مسؤولي األمن. بيد أن الصياغة الحالية للمادة 

، وشديدة الضيق في مواضع أخرى عندما تشير إلى "االعتداء إشارتھا إلى "مصالح المواطنين" مثالً 
  على األشخاص والممتلكات". 

  

قاصرة من حيث أنھا ال تنص على إطار زمني ينبغي للقاضي أن يحكم في حدوده،  4كما تعد المادة 
إذ تقرر فقط أن يتم ذلك "على وجه السرعة". كما أنھا ال تتضمن إجراًء للطعن على قرار القاضي 

بحيث تنص على  9بمراجعة صياغة المادة على ھذا فإننا نوصي  وال تضع لھذا إطاراً زمنياً. وبناءً 
ساعة من صدوره،  24إمكانية الطعن عليه خالل ساعة و 48ضرورة إصدار القاضي لحكمه خالل 

حتى يمكن التعامل مع أي اعتراض من الحكومة في غضون مھلة اإلخطار المشترطة البالغة خمسة 
ساعة أو  48في إصدار قرار خالل  أيام. وبغرض تعزيز حرية التجمع، ينبغي تفسير إخفاق القاضي

  . تظاھربين بالطالِ لصالح المُ  ، تفسيرهساعة 24الحكم في الطعن خالل 

  

  2القصور الرئاسية؛  -1متر من " 200في حرم ال يزيد عن التظاھر  10تحظر المادة - 
مقار السفارات والبعثات  -4مقار الوزارات والمحافظات؛  -3المجالس التشريعية؛ 

 -8دور العبادة؛  - 7المستشفيات؛  - 6دور وأبنية المحاكم والبنايات؛  - 5ية؛ الدبلوماس
مديريات األمن واإلدارات التابعة لھا والسجون وأقسام ومراكز  -9األماكن األثرية؛ 

المناطق  -10ونقاط الشرطة وسائر معسكراتھا واألماكن الالزمة لمباشرة مھامھا؛ 
مجلس الوزراء إضافة مواقع أخرى تكون حمايتھا يجوز لالعسكرية". وتضيف أن "

 الزمة لتحقيق اعتبارات األمن والنظام العام". 
 

متر، ومنح الحكومة الحق  200ال تتفق قائمة األبنية الواردة في ھذا النص، وكذلك اشتراط حرم الـ
لى حق التجمع ألنھا تضع قيوداً فضفاضة ع ؛في إضافة أبنية أخرى، ال تتفق كلھا مع القانون الدولي

. فرغم أنه في تتسم بالتناسبال يتم تفسيرھا في حدود ضيقة وال ھذه القيود المعممة مثل السلمي. 
متر، مثل التظاھر أمام  200بعض الظروف يكون من المالئم حظر التظاھر لمسافة أبعد حتى من 

بفرض حظر شامل كما األبنية العسكرية ذات الطبيعة الحساسة، إال أن القانون ال يسمح للحكومة 
، لمنع التجمعات العامة أو المظاھرات أمام تشكيلة بھذا االتساع من المباني 10صوره المادة تت

  الحكومية والعامة. 

  

للحكومات أن تتخذ إجراءات لحماية أمن المباني العامة والعاملين فيھا ومستخدميھا، وضمان الحفاظ 
- 5في المواد  ةالعبادة. إال أن إجراءات اإلخطار المبينسھولة الوصول إلى المستشفيات وأماكن على 

ومن شأنھا أن تتيح للسلطات طلب تعديل مسار المظاھرة  من مشروع القانون كافية لتسھيل ھذا 8
المزمعة إذا كانت ھناك أسباب واضحة ومحددة ومتناسبة لھذا الطلب. أو يمكن لإلجراءات المبينة في 

أن تتيح للحكومة التقدم إلى قاض بطلب حظر مظاھرة معينة بغرض ، على سبيل البديل، 9المادة 
  لتجنبھا.  10من التي تسعى المادة  كلةيثير مش الحفاظ على النظام العام، إذا كان مسارھا المقترح



 

 

  

وجدت بالفعل تغطيتھا على أساس أن المخاوف الواردة بھا  10وعليه فإننا نوصي بحذف المادة 
  . 9-5الوافية في اشتراطات المواد 

  

  اإلقامة أو خيام بغرض إقامة إلذاعة أو للخطابة أو لإقامة المنصات  11تحظر المادة
. ويجوز لوزارة الداخلية التقدم إلى النيابة 10داخل المناطق المحددة في المادة المبيت 

 ألعمال أو إنھائھا حال بدايتھا. ھذه االبدء في أي عمل من العامة بطلب لمنع 

يمكن بما أنه ، نرى أن ھذه المادة زائدة عن الحاجة 10لنفس األسباب المذكورة فيما يخص المادة 
  تنظيمھا كما تقتضي الضرورة في مواضع أخرى من القانون. 

  

  حسن سير العمل وانتظام  12تنص المادة ً على أن "يصدر مجلس الوزراء ـ مراعيا
ـ قراراً بتحديد منطقة كافية في ميدان التحرير وفي أماكن أخرى سواء في  المرور

 القاھرة أو غيرھا يباح فيھا التظاھر دون تقييد باإلخطار. 

، إال أننا نوصي بتعديل صياغته بحيث يضيف اشتراطاً بأن تكون "المناطق باإلشادةوھذا نص جدير 
إليھا لكافة المواطنين الساعين إلى ممارسة حقھم في  الكافية" للتظاھر مركزية الموقع ويتاح الوصول

  التجمع السلمي. 

  

  ؛ أو غلق العامة أو الخاصة التعدي على األشخاص أو الممتلكات 14تحظر المادة
المجاري المائية؛ أو حمل السالح  وأالسكك الحديدية خطوط  وأالميادين  وأالطرق 

 و"ارتداء األقنعة أو األغطية التي تخفي مالمح الوجه". 
  على عقوبة الحبس التي ال تقل عن أسبوع و/أو الغرامة التي ال تقل  22تنص المادة

، وتنص المادة 14ف جنيه ألي مخالف لنص المادة أل 50ألف جنيه وال تجاوز  20عن 
 عقوبة أشد منصوص عليھا في أي قانون آخر.  على عدم اإلخالل بأي 20

يحظر قانون العقوبات بالفعل كافة األفعال المذكورة ولذا يعد إدراجھا ھنا من قبيل التزيد. وعليه فإننا 
نوصي بحذف ھذه المواد من مشروع القانون وإبدالھا بنص واضح على معاقبة الجرائم التي يرتكبھا 

ر المتظاھرين باإلحالة إلى قانون العقوبات. ومن شأن ھذا أن يذكّ األشخاص المشاركون في مظاھرة 
على أي وقائع عنف أو غيرھا من الجرائم التي يرتكبونھا، بينما يقصر بوقوعھم تحت طائلة القانون 

المسؤولية الجنائية على األشخاص المسؤولين مباشرة عن ارتكاب الجرائم بدالً من العقاب الجماعي 
  في المظاھرة.  لبقية المشاركين

  

وضعت ألمانيا ودول أخرى قوانين تحظر على المتظاھرين "ارتداء األقنعة أو تغطية الوجه"، إال أنه 
ينبغي لمثل تلك اإلجراءات المفروضة ألسباب تتعلق بالنظام العام أن تتسم بالضرورة وعدم التمييز. 

مة فرض حظر كھذا بما أنه ، ال يحق للحكوكثير من السيدات النقابترتدي الوفي مصر، حيث 
المظاھرات سيؤدي ال محالة إلى أثر تمييزي حين يمنع الكثيرات من ممارسة حقھن في المشاركة في 



 

 

سلمية، كما أنه يناقض حقھن في حرية الرأي واالعتقاد والتعبير. إن التمييز ضد السيدات مرتديات ال
  يتغلب في ھذه الحالة على اعتبارات النظام العام.  النقاب

  

  لقسم الشرطة المختص؛ أو  على المتظاھرين التظاھر دون إخطار 15تحظر المادة
الكتابة أو الرسم الخروج على المكان أو خط السير أو الموعد المحدد للمظاھرة؛ أو 
 11نية بعد الساعة على الممتلكات العامة أو الخاصة؛ أو التظاھر في األماكن السك

 مساء. 
  ألف جنيه وال  20ارتكاب أي من ھذه األفعال بغرامة ال تقل عن  23وتعاقب المادة

على عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد منصوص  20ألف جنيه، كما تنص المادة  50تجاوز 
 عليھا في أي قانون آخر. 

 ةأيام ألي 5خطار مسبق قدرھا تشترط بالفعل مھلة إ 5ألن المادة  زائدة عن الحاجة، 15 المادة
، وبالتالي فإن الخروج عن خط اإلخطار بخط السير المزمع للمظاھرة 6مظاھرة، وتشترط المادة 

السير أو اإلطار الزمني وجد تغطيته بالفعل. أما حظر التظاھر في ساعات الليل المتأخرة في 
  . 6خطار الوارد في المادة المناطق السكنية فھو معقول، ولكن ينبغي إدراجه في اشتراط اإل

  

تأثير أفعال قلة من المتظاھرين، كالخروج عن خط السير مثالً، على وضع  15ال توضح المادة 
. كما أن قانون العقوبات ينظم حماية 23الغرامات الواردة في المادة المظاھرة ككل، وتسمح بتطبيق 

  الممتلكات العامة والخاصة بالفعل ولذا فمن غير الضروري أن ينص عليھا ھنا. 

  

دون إخطار جريمة، ونحن  بشكل عام بموجب القانون الدولي في شكله الراھن، ال يعتبر التظاھر
  نوصي بحذف ھذا النص. 

  

  الذي يعد من قبيل السب والقذف، أو الغناء أو اإلنشاد  تحمل الالفتا 16تحظر المادة"
أو يكون من شأنه ازدراء األديان السماوية أو إثارة الفتنة أو التحريض على العنف 
والكراھية". كما أنھا تحظر على المظاھرات "إھانة أي ھيئة من ھيئات الدولة 

 ومؤسساتھا". 

، فالتحريض على العنف والكراھية محظور بالفعل بموجب قانون وجهأھذه المادة إشكالية من عدة 
  العقوبات ومن التزيد إيراده ھنا. 

  

يفيد بمعاقبة األشخاص الذين  ، نوصي بحذف ھذا النص وإبداله بنص عام15إننا، كما بشأن المادة 
  . يرتكبون جريمة في سياق مظاھرة بما يتفق مع العقوبات المبينة في قانون العقوبات

  

أما عن إشارة النص إلى األقوال التي تعد من قبيل السب والقذف فھي تفرض قيوداً فضفاضة وتحظر 
من العھد الدولي الخاص بالحقوق  19أشكال التعبير التي يحميھا القانون الدولي، وبخاصة المادة 



 

 

يستخدموا أقواالً أو المدنية والسياسية، وال يمكن أن تشكل جريمة. من المشروع تماماً للمتظاھرين أن 
ً لھذا  تعبيرات أخرى تنتقد المسؤولين الحكوميين ومؤسسات الدولة ـ بل إن المظاھرات تقام أساسا

من ھذا  إشارات من قبيل "إھانة ھيئة من ھيئات الدولة ومؤسساتھا"ينبغي حذف أي الغرض ـ و
  ء. حد سواالقانون وحيثما وجدت في قانون العقوبات على 

  

 الخطوات التي ينبغي للشرطة "مراعاتھا بقدر اإلمكان" عند تفريق  18 تبين المادة
ثم الغاز المسيل للدموع ثم مدافع  ة المسموعةالشفھيباإلنذارات المظاھرات، بدءاً 

 وأخيراً إطالق الخرطوش في الھواء. المياه 

امتثالھا للخطوات  قريرت عندإن عبارة "يراعى بقدر اإلمكان" تمنح الشرطة رخصة مفرطة السخاء 
المبينة في المادة من عدمه، وينبغي حذفھا وإبدالھا بعبارة "يجب اتخاذھا بالتوافق مع المعايير 

. حسبالدولية" بحيث تلبي تلك الخطوات المعايير القانونية الدولية وال تعكس وجھة نظر الشرطة ف
لتي يتخذھا القائمون بإنفاذ القانون للمادة أيضاً أن تشترط صراحة أن تكون كافة اإلجراءات اوينبغي 

الضرورة والتناسب المبينين في المعايير الدولية ذات الصلة، أال وھي مبادئ األمم  رطيْ متفقة مع شَ 
ومدونة المتحدة األساسية المتعلقة باستخدام القوة واألسلحة النارية من قبل موظفي إنفاذ القانون، 

  المكلفين بإنفاذ القانون.  الموظفينالخاصة باألمم المتحدة سلوك 

  

  على أنه ال يجوز لرجال الشرطة استعمال القوة بأزيد مما ورد في  19تنص المادة
، إال عند التعدي على األشخاص أو الممتلكات أو بناء على أمر من المادة السابقة

 قاض. 

باستخدام القوة المميتة مثل ال يتفق ھذا النص مع المعايير الدولية حيث يمكن تفسيره على أنه يسمح 
الحية، بدون التقييد الضيق المنصوص عليه في القانون الدولي. إن مبادئ األمم  النارية الطلقات

تنص بوضوح على أن  المتحدة المتعلقة باستخدام القوة واألسلحة النارية من قبل موظفي إنفاذ القانون
أما حماية لحماية األرواح".  يكون له بديالً إال حينما "ال  قعاستخدام األسلحة النارية ال يجوز أن ي

أخرى  أشكاالً  يستخدمواالشرطة أن أفراد وعلى  ،الممتلكات فھو معيار أدنى كثيراً من حماية األرواح
إلى القوة المميتة إال إذا كان  يلجأوا الأمن القوة، على نحو يتسم بالضرورة والتناسب، كإجراء أول، و

 ألرواحھم أو أرواح اآلخرين. داھم قائم ويد في ذلك تھد

  
  
  
  
 


