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  جميع حقوق النشر والطبع محفوظة
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  جدول�ا�حتوياتجدول�ا�حتويات
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ً
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ً
 إمعان
ً
  (ي�رفض�التجمعات�والتظاهرات�السلمية(ي�رفض�التجمعات�والتظاهرات�السلمية��ااإمعان

  تكريستكريسقمع�حرية�التعب0/�و قمع�حرية�التعب0/�و لل  جديدجديد��قانون قانون مشروع�مشروع�

  استبداد�السلطةاستبداد�السلطة

  التظاهرالتظاهر��قانون قانون مشروع�مشروع�عليق�عGى�عليق�عGى�تت

  

�التعليق Cي�وقت�تكالبت�فيه�السلطات�ا1صرية�Cي��ع@ى�قانون�التظاهر�والتجمع�السلم�7يأتي�هذا

�ا1اضية �الثLثة �تقيد�؛Oعوام �عراقيل �وضع �أجل �ا�من 7Uال� �وا1كتسبات �الشعب�الحقوق ن�Zعها

 حماية�ا1لا1صري�عن�طريق�كفاحه�ا1ستمر�
َ
تطمح�حيث� .سلطات�Oمنيةل�الغوّ جال�العام�من�ت

�اCي�التظاهر�والتجمع�السلم�7وفًق �إiى�قانون�جديد�لتنظيم�الحق�يناير �٢٥القوى�الديمقراطية�منذ�

قائمة�ع@ى�ضمان�ممارسة�Oفراد�لهذا�الحق��تتوافق�مع�ا1عاي���الدولية�ذات�الصلة،�تكون لفلسفة�

 دون�قيود�
ُ
جهة��دارة�وقوات�ع@ى�قدرة�،�وأن�يتمعن�القانون�Cي�وضع�القيود�مضمونهمن�فرغه�ت

تنظيم�الحق�(ي�Dجتماعات�العامة�وا�واكب�"إ�uأن�مشروع�قانون�. الحقهذا�تحجيم�ع@ى�Oمن�

ووافق�عليه��،C٢٠١٣ي�أكتوبر��ا1قدم�من�وزارة�العدل "والتظاهرات�السلمية�(ي�bماكن�العامة

العامة�وا1ظاهرات�Cي��جتماعات�قانون�ذا~{ا�ال�7Uاتبعها�فلسفة�السار�ع@ى� أغلبية�مجلس�الوزراء

� �الطرق �رقم ��١٤العمومية �القان١٩٢٣لسنة �و�ي �و ، �وضعها 7Uال� �ن �1واجهة��حتLل ال��يطاني

  .لLستقLلالحركات�الوطنية�الداعية�

 أشد�قمعً  قانون التعت���ا1سودة�Oخ��ة�من�مشروع�
ً
 �اا�وتسلط

ُ
م�1جلس�ّد من�مشروع�القانون�الذي�ق

�كانفمن�ناحية��.ذاكآن�القوى�السياسيةه�أغلب�تورفض ،الشورى�Cي�ف��ة�حكم��خوان�ا1سلم�ن

متد�مشروع�القانون�الحاiي�يتناول�الحق�Cي�التظاهر�السلم�7فقط،�بينما�ي�"�خوان"مشروع�قانون�

�،ع@ى�كافة�صور�التجمع�السلم�7التشكل�بذلك�قيًد �،العامة�و�جتماعاتليتناول�التظاهر�وا1واكب�

تؤدي�Cي�التطبيق��و الحق�Cي�التظاهر،��قيديُ د�ما�حيث�أن�مواد�ا1شروع�الجديد�أضافت�من�القيو 

�٢٣منظمة�حقوقية�مصرية�Cي��١٨أصدرته��١بيانيأتي�هذا�التعليق�ليب��7ع@ى� .العم@ي�إiى�مصادرته

  .٢٠١٣أكتوبر�

�وا1صاب�ن�إن�الجرائممن�ناحية�أخرى�ف �القت@ى �ال�7Uصاحبت��وأعداد �أو�عملية فض�كل�تظاهرة

� �مدااعتصام �ع@ى �ر�السنوات �الثLثة  –ا1اضية
ً
��بداية �ح٢٠١١�Uيناير��٢٨من �يوم �حدث �ما �٦�

                                                           
���"���وع ����ن أ��� ا	���ن ا	����ك �� ا	�����ت،  ١�&,+ر () ا	�'�&�� %� ا$#���ع وا"!�اب  "ا	���� ا	

-,� http://www.cihrs.org/?p=7399 وا$/�'�م وا	���ه�، و&��/� 	.�
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��ارً مرو �٢٠١٣أكتوبر� �بمذبحة �وأحداث��ماسب��و �Oيام �هذه �الثانية �تحل�ذكراها 7Uي�الC� تحادية

�يناير�٢٠١٢ديسم��� �Cي �بورسعيد �سجن �وأحداث �Cي� ٢٠١٣، �وال�{ضة �العدوية �ربعة واعتصامي

إiى�التأكيد�ع@ى� بقدر�ما�تحتاجCي�حاجة�إiى�قانون�تظاهر،ت��هن�أن�مصر�ليست� –٢٠١٣أغسطس�

أو�مجموعات�تفعيل�وسائل�ا1حاسبة�القانونية�الديمقراطية�ع@ى�الجرائم�ال�7Uارتك�{ا�أفراد�Oمن�

تؤكد�ع@ى�ضرورة�وجود�تشريعات�أ�{ا�كما��.تجاه�التظاهرات�و�عتصامات�السلميةموالية�للنظام�

�ملالتعاحيث�أن� القوة�ا1فرطة�وا1ميتة�من�جانب�قوات�Oمن،ام�استخدتضع�قيود�صارمة�ع@ى�

وضع�أداء�وممارسات�قوات�Oمن�دون��،عن�طريق�التشريعات�والتجمعات�السلمية�مع�ا1ظاهرات

  .يحيل�أفضل�قوان�ن�التظاهر�عند�ا1مارسة�إiى�حقل�خصب�لLن�{اكاتبأن�كفيل� ،Cي��عتبار

يات�هذه�و ضمن�أول�–زالي وu–كان�إصدار�قانون�التظاهر�والتجمعات�العامة�بالرغم�من�ذلك�فإن�

�ليس�¢{دف�تنظيم �الحق�وضمان�الحكومات، �¢{دف�تقييده�و� ممارسة�هذا فتئات�عليه،�؛�وإنما

،�ا1تواليةوهو�ما�يع���عن�إرادة�سياسية�معادية�لحقوق��نسان�وحرياته�Oساسية�لدى�الحكومات�

�و  �تجلت 7Uبصوره�ال� �العام �ا1جال �استخدام �Cي �الحق �تقييد �محاوuت �Cي �السلطوية توجها~{ا

 �؛ا1ختلفة
ً
�Oهلية�تارة �الجمعيات �قانون �تمرير ��،بمحاولة �تكوين �حرية �يقيد ا1نظمات�الذي

 �؛Oهلية�والجمعيات
ً
�تقييد�وتارة �بمحاولة �السلم�7أخرى �التظاهر�والتجمع �Cي �أن��.الحق �ح�ن Cي

 �؛ع@ى�مدار�هذه�Oعوامقوق�وحريات�ا1صري�ن�ح��{كيمن�محاسبة
ً
الجيش�والشرطة�أفراد��خاصة

� �السياسي�ن �أبًداوا1سئول�ن �تكن �لم �ا1تظاهرين، �آuف �قتل �Cي �هذه��ا1تورط�ن �أولويات من

�ا1ختلفة ان�{اكات�حقوق��نسان�بوجه�عام��ع@ىن��فLت�من�العقاب�؛�بل�إالحكومات�بأجهز~{ا

uوحرية�التعب���بوجه�خاص�كان�و  
ً
مع�توiي�ا1جلس�العسكري�ال�7Uبدأت��،لهذه�ا1رحلة�ايزال�عنوان

  .ازالت�مستمرة�ح��U§نوم�٢٠١١ف��اير��C١١ي�السابق�للسلطة�

  .القانون �مشروع�Lحظات�ع@ى�بنودأهم�ا1نوضح�Cي�السطور�القادمة�وسوف�

    

   



 

 

٦ 

 
ً
Bأو 
ً
Bى�حق�  ::أوGى�حق�قيود�عGجتماع�قيود�عDجتماع�Dالعامالعام  

�ا1ادة�تب���مشروع�القانون� لسنة��١٤ا1تعلقة�باuجتماعات�العامة�الواردة�Cي�القانون�رقم�نفسها

 �،العام�جتماع�د�مشروع�القانون�حق�قيّ حيث��؛١٩٢٣
ّ
�جتماعات�ن�قوات�Oمن�من�حضور�ومك

ل�الخاص�حا1 استباح مشروع�القانون ليس�ذلك�فحسب،�بل�إن�. إمكانية�فضهاأتاح�لها�و �،العامة

 أن�� اعت��ت� )٢( فا�ادة�الثانية. تحت�نطاق�القانون وجعله�
ُ
 ةخاص�أماكنعقد�Cي�جتماعات�ال�7Uت

ومن�ثم�يجوز� ،جتماعات�العامةمن�قبيل��  –ا�ع@ى�الدعوة�الشخصيةو�uيكون�حضورها�مقتصرً –

  .هاتحت�دعوى�تأمي�{ا،�كما�يحق�لهم�كذلك�تفريق�ها،لرجال�Oمن�حضور 

Oشخاص��عتبارية�الخاصة�يعقدها��جتماعات�ال��7U،عت���من�قبيل��جتماعات�العامةوبالتاiي�يُ 

1ناقشة�ا1سائل��؛وغ��ها�،وا1هنية�،والنقابات�العمالية�،وOحزاب�،كالجمعيات�وا1ؤسسات�Oهلية

  .ناقشة�أمر�عامال�7Uتدخل�Cي�اختصاصها�أو�م

عد�مثال�ع@ى�ذلك،�
ُ
�خاًصات

ً
Lحزاب�السياسية�محOدخل�يُ تطبيق�أحكام�هذا�ا1شروع��ولكن�،مقار�

ذلك�ن�Oحزاب�السياسية�تعقد�العديد�من��،�جتماعات�القائمة�ف¬{ا�Cي�عداد��جتماعات�العامة

إ�uأنه�من�الجائز�ي�فرد�دخولها�دون�دعوة،�وبالتاiي��-برغم�خصوصي�{ا–�جتماعات�¢{ذه�ا1قار�

 �،يتع�ن�ع@ى�Oحزاب��خطار�بشأ�{ا
ً

Lي�حضور�تلك��جتماعاتفضCمن�Oعن�أحقية�رجال��.  

��خضعأ�ذلكك �القانون �مشروع �العامة ��جتماعات �عقد �التظاهر�° إجراءات �جراءات من�نفسها،

 �� ��خطار�قبل �ضرورة �حيث �أيام �بسبعة �إقامة��،"عمل"جتماع �الداخلية �وزارة �رفض وإمكانية

  .اuحًق ��د�كما�س�،�جتماع

  

  جتماع�أو�ا�ظاهرة�أو�ا�وكب�باPذن�ا�سبق�من�وزارة�الداخليةجتماع�أو�ا�ظاهرة�أو�ا�وكب�باPذن�ا�سبق�من�وزارة�الداخليةتنظيم�D تنظيم�D   ::ااثانيً ثانيً 

� �عشرنظمت �والحادية �الثامنة �� �ا�ادتان �تنظيم �وتسي���ا1واكب�إجراءات �العامة جتماعات

عقوبة�الحبس�والغرامة�ع@ى�مخالفة�تلك��ا�ادة�الثالثة�والعشرونوأفردت��وا1ظاهرات�السليمة،

� .�جراءات �اإجر �تناولت�الثامنةفا�ادة �" �خطار"ءات �ع@ى �ا1وعد��وجوبونصت �قبل تقديمه

حادية�عشر�الا�ادة��ثم�أتت ،لشروط�الLزم�توافرها�Cي��خطاروحددت�ا1ادة�ا�ام�عملبسبعة�أي

أو�ا1ظاهرة��جتماع�تنظيم� الحق�Cي�منعلوزارة�الداخلية�مع����خطار�من�مضمونه�وتعطي��لتفرغ

� �ع@ى �جدية �معلومات �ع@ى �حصولها �حال �" نية"Cي �ا1شارك�ن �أو �عا1نظم�ن �ارتكاب �من�@ى أي

أي�ارتكبوا�أو�إذا��–اوال�7Uسنتناولها�uحًق –ا1نصوص�عل¬{ا�Cي�ا1ادة�السابعة�من�القانون��ا1خالفات

الثالثة�ا�ادة�أما�. جريمة�أخرى،�كما�ألقت�ا1ادة�عبء�الطعن�ع@ى�قرار�ا1نع�ع@ى�عاتق�ا1تظاهرين

                                                           
٢
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٧ 

تجاوز�خمسة�آuف�جنيه� عاقبت�بالحبس�والغرامة�ال�u�7Uتقل�عن�ألف�جنيه�وuفقد� والعشرون

  .دون�إخطارأو�مظاهرة�أو�موكب�اجتماع�كل�من�قام�بتنظيم�

�القراءة �تلك �ضوء �ا1ظاهرة Cي �تنظيم �جعل �قد �القانون �مشروع �أن ��نجد �أو بنظام��جتماع

�ا1نظم�ن ،ال��خيص�ا1سبق�وليس�با°خطار �تلك��جراءات�ع@ى �بتعقيد �فمن�ناحية�جعل�وقام ،

�أيام�عمل�ع@ى�Oقل�أتقديم��خطار�قبل� �أيام�من�الناحية�الفعلية�و�ي�ي�ا1وعد�بسبعة تسعة

�طويلة �أعطى�،تعت���مدة �أخرى �ناحية �ل�ومن �الداخلية �وزارة �حق �ا1ظاهرة �منع قبل�أو��جتماع

وحيث�جريمة�ما،�uرتكاب�لدى�ا1نظم�ن�أو�ا1شارك�ن�" نية"وجود�الظن�Cي�ع@ى�مجرد� انعقاده�بناءً 

�أمر�   ،معنوي�غ���ملموسأن�النية
ً
Lتقييد��فض� �فمن�غ���ا1عقول�أن�يتم �أمر�شخ¹¸7 عن�كو�{ا

  .عليه�ومصادرة�حق�من�حقوق��نسان�بناءً 

من�هذا�ا1شروع�حولت�دور�Oجهزة�Oمنية�من�ضمان� ١١ا�ادة�وبالدخول�إiى�التفاصيل�نجد�أن�

 Oمة�ا1تظاهرين�وأم�{م،�وحماية�الحقوق�Lي�التظاهرسC�7قد�تتأثر�نتيجة�ممارسة�الحق�U؛خرى�ال�

�العامة �و�جتماعات �التظاهرات �عن �الشرعية �ونزع �إضفاء �وظيف�{ا �سلطة 1عاي����اوفًق �،إiى

ا1ظاهرة�الطعن�ع@ى�قرار��أو  �جتماع،�فح��Uوإن�أجازت�ا1ادة�1نظم�7"النية"فضفاضة�تعتمد�ع@ى�

،�ودخول�ا1ظاهرةأو� �جتماعإطالة�إجراءات�سي��تب�عليه�وزير�الداخلية�أمام�القضاء،�إ�uأن�هذا�

من�ممارسة�حقهم�Cي�من�أجل�الحصول�ع@ى�حكم�قضائي�يمك�{م� ؛ا1نظم�ن�Cي�تعقيدات�قضائية

  .ا�إiى�تصريح�من�وزارة�الداخليةحوله�عمليً ويُ �،بطل�مفعول��خطاريُ التجمع�السلم7،�وهو�بذلك�

أن�" ويذكر�ا1قرر�الخاص�ا1ع��7بالحق�Cي�حرية�التجمع�السلم�7والحق�Cي�حرية�تكوين�الجمعيات

من�السلطات،�بل�إن��شعار��ممارسة�الحريات�Oساسية��uينب¼ي�أن�تكون�مرهونة�بتصريح�مسبق

�ا1ن) �خطار( �أساسه �يكون �إجراء �طكأق¹¸� �تمك�ن �Cي�قي �تيس���الحق �من �الحكومية السلطات

  ."حرية�التجمع�السلم7

حوال،�Cي�كل�O �اضروريً ��خطار�Cي�حد�ذا~{ا�ليست�إجراءً �بل�أن�ا1قرر�الخاص�يذهب�إiى�أن�عملية

�العدد��uتتطلب�فالتجمعات�البسيطة�أو�محد �و�اإخطارً ودة �تتطلب�من�Oساس، 7Uت�الuالحا� Cي

أن�تتمكن�الدولة�من�"يست�عرقلة�التجمع�السلم7،�بل�يكون�بغرض��خطار�يكون�الهدف�منه�ل

ويرى�ا1قرر�الخاص�ا1ع��7بالحق�Cي�حرية�التجمع� ٣"وضع�ال��تيبات�الLزمة�لتسهيل�حرية�التجمع

�uينب¼ي�فرض�تقديم�إشعار�مسبق�كحالة�مثالية�إ�u"السلم�7والحق�Cي�حرية�تكوين�الجمعيات�أنه�

  .٤"جتماعات�قد�تعرقل�حركة�س���الطرق الدى�تنظيم�اجتماعات�ك��ى�أو�

                                                           
٣
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أن�القانون�الدوiي��uيتطلب�بالضرورة�أن�تحتوي�التشريعات�ا1نظمة�للتظاهر�ع@ى��كما�نؤكد�ع@ى

�ا1فتو  كما ،مسبقإخطار� �أن�ا1جتمعات�الديمقراطية ��uتستدÁييؤكد�ع@ى �كأنواعً  حة �من�ا ث��ة

تنظيم�ل بل�ووجود�تشريعات– رخطان�� كما�أ ٥،أي�شكل�من�أشكال�التنظيم�الرسم�7ف¬{ا�التجمع

�O التظاهر� �تتعلق�–صلCي �أمور �Oساس �Cي ���ي �ع@ى �للبلدان �السياسية ففي��.اختLفهابالثقافة

أشكال��بشدة�ر نتشحيث�ت– مريكا�الLتينية�ع@ى�سبيل�ا1ثالالعديد�من�البلدان�الديمقراطية�Cي�أ

 تضع�أو� ،لتنظيم�التظاهر�تشريعات�uتوجد��–�جتماÁيمختلفة�من�التظاهر�
ً
با°خطار�من��اشروط

والتدخل��،و�uيمنع�هذا�قوات�الشرطة�من�التواجد�لتأم�ن�ا1ظاهرات،�بل�ا1نظم�ن�للمظاهراتقِ 

 .إذا�طرأ�ما�يستحق�التدخل�،باستخدام�Oدوات�القانونية�Oخرى�لحماية�Oرواح�والسلم�ا1جتمÃي

 وOطراف� الدولةوال�Zام� أن�القوان�ن�ا1نظمة�للتظاهرأي�أننا�نجد�
ُ
للمظاهرات�بشروطها�مة�نِظ ا1

وال�7U ،�ستثناءال�7Uتنحسر�ف¬{ا�ظاهرة�التظاهر�لتصبح��ي��،Cي�الدول�الديمقراطية اأك��Äحضوًر 

� �بقدر�أك���من � �ستقرارتتمتع �أك�Ä وبمؤسسات �سياسية �وأحزاب �و تنظيًم �ديمقراطية  ا
ً
�شفافية

  .سمح�بمشاركة�شعبية�أوسعت

�كان�وجهة�نظر�ا1شرع� �إذا �أن�أما 7¸Æي�مصر�يقتCفيجب�مراعاة�،�خطار اش��اطالوضع���uأن�

 "إiى� رشرط��خطا�يتحول 
ْ
�uيتم�وضع�عراقيل�ب��وقراطية�مرهقة�تقوض�إمكانية�ممارسة�وأ�،٦"نإذ

 ،للممارسات�الفض@ى اأنه�طبًق  حيث ويتمثل�هذا�التقويض�Cي�إطالة�ف��ة��خطار. اهذا�الحق�عمليً 

–�uتطول�بشكل�زائد�عن�الحاجة�يجب�أال�7Uتتعرض�للحق�Cي�التجمع�السلم�7والتظاهر�ع@ى�أ�{ا�

 
ً
�سياق��خاصة �التظاهر �اجتماÁيCي �فإن�.سباب�مختلفة�تنتشر�به�ظاهرة لمادة�ل طبًقا هومن�هنا

�الف��ة�ا1طلوبة�قبل��خطار�من�يوٍم �مدب�ت�7قامUوال�،ا1سودة�Oخ��ة�لقانون�التظاهر�من الثامنة

Cي�الحق� لتقويضمحاولة��باعتبارهاإ��uتفس��هاو�uيمكن��،تناCى�مع�هذه�ا1بادئت أيامواحد�لسبعة�

  .Cي�مصر�للتنفيذ�ةغ���قابل�–اعمليً – ابخLف�أ�{�،التظاهر

� �خطار�موكب�دون��أو  اجتماعفقد�عاقبت�ع@ى�تنظيم�مظاهرة�أو��،ا�ادة�الثالثة�والعشرونأما

�Bتقل�عن�ألف�جنيه�و�Bتجاوز�"بعقوبة�الحبس�والغرامة�ال�7U الثامنةا1نصوص�عليه�Cي�ا1ادة�

�آBف�جنيه �"خمسة ،� �ناحية �فمن �فقد �ا1ادة �هذه �التظاهرعاقبت �إخطارب ع@ى �دون �ذاته ؛�حد

 
ُ
ا�لحقوق�أخرى�من�عدمهبصرف�النظر�عن�اق��انه�بأي�جرائم�ت

ً
،�لم�أخرى ومن�ناحية��.شكل�ان�{اك

حC��Uي�الدول�ال�7U– احيث�أنه�من�ا1تعارف�عليه�دوليً ت��ك�مساحة�1ا�يعرف�بالتجمعات�العفوية،�

1ا�يعرف�بالتجمعات�العفوية،�و�ي�ال�7Uمن��خطار�وجود�استثناء��–تأخذ�بنظام��خطار�ا1سبق

�uي��تب�أوCي�جميع�Oحوال�يجب��٧.تحدث�بسبب�تجمع�غ���مرتب�له�مسبًقا�نتيجة�حدث�مفاËئ
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٩ 

�عدم��خطار�أي �أو�إدارية�ةع@ى �يُ �٨،عقوبات�مالية �أنه�ف�Lيجب�أن �ع@ى �السلم7 �التجمع نظر�إiى

  .تمت�ممارسته�دون�إخطار�إنجريمة�قائمة�Cي�حد�ذاته�

  

 
ً
 ثالث
ً
التظاهر�وDعتصام�(ي�محيط�بعض�التظاهر�وDعتصام�(ي�محيط�بعض�و و العام�العام���DجتماعDجتماعيقيد�حق�يقيد�حق���القانون القانون : : ااثالث

  وا�ؤسسات�العامةوا�ؤسسات�العامةا�صالح�ا�صالح�

للمحافظ�ن�ا1ختص�ن�سلطة�إصدار�قرار�بتحديد� السادسة�عشرا�ادة�أعطى�مشروع�القانون�Cي�

ع@ى�أ�uيقل�هذا��،يحظر�ع@ى�ا1شارك�ن�Cي�التجمع�السلم�7تجاوزه�،حرم�آمن�أمام�بعض�ا1نشئات

للمحافظ�ن�سلطة�إضافة�نفس�ا1ادة�أعطت�الحرم�عن�مائة�م���و�uيزيد�عن�ثLثمائة�م��،�كما�

الرئاسية،�ا1جالس�القصور�"ب�ا1واقع�حدد�مشروع�القانون�تلك�و . متغ��اتلل امواقع�جديدة�تبعً 

�وا1حافظات، �والوزارات �الوزراء �مقار�مجلس �الدبلوماسية التشريعية، �والبعثات �،مقار�السفارات

ات،�دور�العبادة،�Oماكن�Oثرية،�وا1تاحف،�مقار�ا1حاكم�والنيابات،�ا1ستشفي�،وOماكن�Oثرية

�والرقابية �Oمنية �والجهات �وOجهزة �ومراكز�الشرطة �وأقسام �للقوات��،السجون �التابعة ا1قار

�وا1نشآت��،ا1سلحة �التعليمية �وا1ؤسسات �وا1طارات �وا1ستشفيات �الحكومية �ا1نشآت وكافة

   ."الحيوية�وا1رافق�العامة

� �مشروع �تنظيم �ع@ى �مع�ويLحظ �ا1تظاهرين �تواصل �عملية �أعاق �التظاهر�أنه �ماكن القانون

 
ُ
 فة،�س�{َد الجمهور�أو�الجهة�ا1

ً
uLي�هذا�الصدد�وهو�ما�يعد�إخCحيث�أن�تواصل��،با1عاي���الدولية�

عتبارها�ايتع�ن�ع@ى�الدولة�أن�تضع�Cي� الذأحد�أهم�أهداف�ا1ظاهرة،�ا1تظاهرين�مع�الجمهور�هو�

�و  �قيودً عدم �ضع �ا �من �كان �إذا �ا1ظاهرة �وزمان �مكان �ع@ى �القيود �تلك �رسالة�شأن التأث���ع@ى

� �أن �يجب �عامة �وكقاعدة �يُ ا1تظاهرين، �تنظيم �الجمهور�تاح �من �ومسمع �مرأى �ع@ى ا1ظاهرات

�أرض��٩.ا1س�{دف �النص�ع@ى �أن�تطبيق�مثل�هذا �مصر�سيكون�مستحيل�عملكما �Cي ،�ًياالواقع

� �معظم �أن �كل–حيث �يكن �لم �ا�-إن �Cي �عل¬{ا �ا1نصوص �عشر ا�ادة1واقع �uيوجد� السادسة

� �الخLء �من �كافية �من��أمامهامساحات �ومسمع �مرأى �ع@ى �التظاهرة �تكون �أن �قاعدة �يحقق مما

�ا1س�{دف �ا1ثال. الجمهور �سبيل ��ع@ى �من �ا1س�{دف �كان �ا1ظاهراتإإذا أعضاء��هو�حث�حدى

�الشعب �ما�مجلس �تشريÃي �موقف �اتخاذ �فبتطبيقع@ى �ا1ظاهرة�، �مكان �سيكون �الشرط –هذا

فقد�ا1ظاهرة�معناها�لعدم�تواصلها�مع�الجمهور�ا1س�{دف�،�مما�قد�يُ طلعت�حربميدان��-اتقريبً 

  .م�{ا
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  والتجمع�السلمي�(ي�أماكن�العبادةوالتجمع�السلمي�(ي�أماكن�العبادةحظر�التظاهر�حظر�التظاهر�: : اارابعً رابعً 

�جزءً  �العبادة �أماكن ��تعت�� �العام، �ا1جال �من �أساسًيا 7Uع@ى�ال� �وا1جموعات �Oفراد اعتاد

� �ا1واطن�ن�استخدامها �من �كب��ة �أعداد �تجمع �احتماuت �وبمناسبة �الرأي، �للتعب���عن كمنصات

ومن�قبل�– @ى�مدار�Oعوام�الثLثة�Oخ��ةداخل�هذه�Oماكن،�نجد�أن�أغلب�التظاهرات�الك��ى�ع

  .نقطة�انطLقها�الرئيسية) لكنائسا1ساجد�وا(يتم�الدعوة�لها�لتكون�هذه�Oماكن��–ذلك

جتماع�العام�Cي�أماكن�العبادة�لغ���غرض�من�مشروع�القانون�ع@ى�حظر�� �ا�ادة�الخامسةونصت�

عت���هذا�الحظر�قيًدا�خط�ً�ا�ع@ى�الحق�Cي�ويُ . كما�حظر�تسي���مواكب�إل¬{ا�أو�التظاهر�ف¬{ا�،العبادة

�ال �حرية �أمام �عائًقا �بدوره �يشكل �الذي �السلم7 �الحظر�مع�التجمع �هذا �مثل �ويتعارض تعب��،

ا1مارسات�وا1عاي���الدولية�للحق�Cي�التجمع�السلم�7حيث�أ�{ا�وضعت�حظر�شامل�وعام�ع@ى�أماكن�

 �،١٠بعي�{ا
ً
أن�القيد�غ���مرتبط�باستخدام�العنف�أو��عتداء�ع@ى�حرية��عتقاد�داخل�هذه��خاصة

  .Oماكن؛�بل�جاء�الحظر�مطلًقا�وغ���مشروط

من�يخالف�ذلك�بالحبس�أو�بالغرامة�ال�u�7Uتقل��ُيعاقب"أنه�ع@ى��عشر�ا�ادة�الثامنةكذلك�نصت�

،�وهو�ما�يع��7أيًضا�"عن�خمس�ن�ألف�جن¬ً{ا�و�uتجاوز�مائة�ألف�جن¬ً{ا�أو�بإحدى�هات�ن�العقوبت�ن

 
ُ
بصرف�النظر�عن� ،لهاا�موكبً سّ���يُ وقع�ع@ى�من�يتظاهر�داخل�أماكن�العبادة؛�أو�أن�هذه�العقوبة�ت

�وهو� �عن��يع�7ارتكابه�ي�أعمال�عنف�من�عدمه، أن�العقوبة�غ���مرتبطة�بأي�جريمة�قد�تنشأ

�مرتبطة�بالتظاهر�ذاته�،ممارسة�الحق�Cي�التظاهر �يمثل�لك�{ا �مما �1نطق�امتدادً ، تجريم�التجمع�ا

  .رسخ�له�ذلك�ا1شروعالذي�يُ و  ،السلم7

  

  وا�بيت�(ي�أماكن�Dحتجاجاتوا�بيت�(ي�أماكن�Dحتجاجاتمصادرة�الحق�(ي�Dعتصام�مصادرة�الحق�(ي�Dعتصام�: : ااخامًس خامًس 

� �التاسعةنصت ��من�ا�ادة �ع@ى �القانون �التظاهر "مشروع �ع@ى �ي��تب �أن �يجوز u� أو��اتأنه

وهو�ما�يؤكد�وجود��،"تجاوز�ا1واعيد�ا1قررة�لها،�أو�لعامة��عتصام�أو�ا1بيت�بأماك�{اا�اتجتماع� 

�ال7U°لدى�ا1شرع��نية �حقبة��عتصامات��حتجاجية كانت�إحدى�سمات�السنوات�الثLث���{اء

 �؛Oخ��ة
ً
�يناير�بداية �ثورة �الشه��،�من �عشر�يوًما �الثمانية �باعتصام �Oوiى �أحداÑ{ا �توجت 7Uال� ،

ذا~{ا�مشروعية�ارتبطت�بالدفاع�أضفى�ع@ى�فكرة��عتصام�Cي��والذي�حاز�تأييًدا�جماه��ًيا�واسًعا،

1شروع�القانون��اوفًق وغ���مشروط،�فاuعتصام��ًقاوهذا�الحظر�أيًضا�جاء�مطل. طالبة�بالحقوق وا1

  .ن�بارتكاب�جرائم�من�عدمهسواء�اق�� �؛مجرم�Cي�ذاتهالحاiي�
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��� وا	>) %� (�&4 ?=�&� ا	��A��ت  ��	>) %� (�&4 ا	���� ا	 ��A�	ص ا�C	.�ر ا�	آ��ي  –?.�&� ا ��&��–  X���
  ١٤ص  ٣٩، %.�ة ��٢٠١٢&�  ٢١/ ��Aون(.�ق ا"���ن، ا	+ورة ا	



 

 

١١ 

 
ً
 سادسا
ً
كمدخل��نع�ممارسة�التجمع�كمدخل��نع�ممارسة�التجمع���bفعال�ا�حظورة�(ي�القانون bفعال�ا�حظورة�(ي�القانون التوسع�(ي�التوسع�(ي�: : سادسا

  باب�لفضهباب�لفضه  السلمي�أوالسلمي�أو

� �ا1حظور �Oفعال �Cي �القانون �مشروع �اتوسع �ممارس�{م �أثناء �السلم7رتكا¢{ا �التجمع حيث� ،لحق

� �تصعباستخدم �فضفاضة �م��ًر �عبارات �لتكون �القانوني �الضبط �الحق�1نع�اع@ى �،ممارسة

 ارتداء�حظر� –مادته�السادسةكما�جاء�Cي�–فمشروع�القانون�
ُ
. خفي�مLمح�الوجهأقنعة�أو�أغطية�ت

�نظرناوهو�Oمر� �وجهة �من �سالبة��اخصوصً �،غ���ا1نطقي �عقوبات �رتب �قد �القانون �مشروع وأن

للحرية�و�ي�الحبس�والغرامة�ال�u�7Uتقل�عن�خمس�ن�ألف�جنيه�و�uتزيد�عن�مائة�ألف�جنيه�أو�

�قد�عاقب�بالحبس�ع@ى�مجرد� �فنجد�مشروع�القانون�هنا أقنعة�ارتداء�بإحدى�هات�ن�العقوبت�ن،

ليس�ذلك�فحسب،� .الشخصية�للمتظاهرينع@ى�الحريات��اتخفي�معالم�الوجه�وهو�ما�نعت��ه�قيًد 

إليه�بعض�ا1تظاهرين�أو�ا1جتمع�ن�أثناء��يلجأ مشروع�ابل�إن�تغطية�مLمح�الوجه�قد�يكون�أسلوبً 

 
ً
  .اا�uحًق من�ترصدهم�وفصلهم�تعسفيً  اتنظيمهم�مظاهرة�ضد�صاحب�عمل�خوف

�و�عتصام �حظر�ا1بيت �التجمع بخLف ��،بأماكن �القانون �–حظر�مشروع �Cي �جاء مادته�كما

تم��خLل�بامن�أو�النظام�العام�أو�تعطيل��نتاج�أو�إذا�ممارسة�حق�التجمع�السلم�7 –السابعة

وا1واصLت�أو�تعطيل�مصالح�ا1واطن�ن�أو�التأث���ع@ى�س���العدالة�أو�ا1رافق�العامة�أو�قطع�الطرق�

  .تعطيل�حركة�ا1رور

� �الذي �الحبس �عقوبة �القانون �مشروع �سن�نرتب �خمس �و�uتجاوز �سنت�ن �عن �مدته أو��،�uتقل

�؛أو�بإحدى�هات�ن�العقوبت�ن بالغرامة�ال�u�7Uتقل�عن�خمس�ن�ألف�جنيه�و�uتجاوز�مائة�ألف�جنيه

  .السابعةا�ادة�ع@ى�من�يخالف�الحظر�الوارد�Cي�

حددة�مو غ���واضحة�أفعال�فمشروع�القانون�هنا�رتب�عقوبات�سالبة�للحرية�وغرامات�مرتفعة�ع@ى�

  .عام�أو�التأث���ع@ى�س���العدالةكا°خLل�بالنظام�العام�وOمن�ال

،�حيـث�أنـه��uًيـاهو�أمر�مستحيل�عمل�عدم�تعطيل�حركة�س���ا1رور�بواسطة�التجمع�السلم7كما�أن�

مــن�ناحيــة�أخــرى�فــإن�الفكــرة�مــن� .ُيتوقــع�Cــي�ا1ظــاهرات�أو�التجمعــات�الكب�ــ�ة�أ�uتعطــل�حركــة�ا1ــرور

فرصـــة�للســـلطات�Cـــي�تـــيح�أن�يُ  الـــذي�اشـــ��ط�مشـــروع�القـــانون�تقديمـــه�قبـــل�القيـــام�بمظـــاهرة�خطـــار�

نظـر�إiـى�حـق�ا1ـواطن�ن�Cـي�التظـاهر�أن�يُ لـذلك�يجـب�. توجيه�مسارات�ا1رور�بعيًدا�عن�أماكن�التظـاهر

اسـتخدام�وهو��uينفصل�عن�حق�ا1واطن�ن�Cي��،إiى�كونه�حق�يمارسه�ا1واطنون�Cي�الطرقات�العامة

1ســــاحات�وا1يـــــادين�العامـــــة�كمثـــــل�حـــــق�الســـــ���أو�قيــــادة�الســـــيارات�Cـــــي�تلـــــك�Oمـــــاكن،�فـــــ�Lيمكـــــن�أن�ا

  ١١.تفرض�قيود�ع@ى�ممارسة�ا1واطن�ن�لحقوقهم�1جرد�أ�{ا�ستعطل�حركة�ا1رور
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التظاهرات�(ي�حاBت��Bتستو(ي�الشروط�التظاهرات�(ي�حاBت��Bتستو(ي�الشروط���تفريقتفريقإباحة�استخدام�القوة�لإباحة�استخدام�القوة�ل: : ااسابعً سابعً 

  ال�fgيمكن�وصفها�بالحد�bدنى�ا�نصوص�عليه�(ي�ا�واثيق�الدوليةال�fgيمكن�وصفها�بالحد�bدنى�ا�نصوص�عليه�(ي�ا�واثيق�الدولية

تفريــق�ا1ظـــاهرات�Cـــي�حالـــة�صــدور�أي�ســـلوك�مـــن�ا1شـــارك�ن��لقـــوات�Oمـــن الثانيـــة�عشـــر ا�ـــادةتبــيح�

 . الســلم7عــن�الطــابع�" ا1شــارك�ن�ف¬{ــا"عاقــب�عل¬{ــا�القــانون�أو�خــروج�يُ شــكل�جريمــة�يُ 
ً
uيــنقص�هــذا��أو

أشـكال�مـن�السـلوك� يدخل�Cـي�نطـاق�تعريفـه�قد�والذي�،ا�للتجمع�السلم7أك��Äوضوًح �االقانون�تعريًف 

ــ
ُ
 قــد�ت

ُ
ق�بشــكل�مؤقــت�و أو�قــد�تعطــل�مــن�نمــط�الحيــاة��عتياديــة�أو�ا1ــرور�أو�تعــ�،×ــ¸�ÖلÕخــرينزعج�أو�ت

ل�حــوِّ عـدد�قليـل�مـن�ا1شـارك�ن��uيُ أن�اسـتخدام�العنـف�مـن�جانـب�كمـا�. نشـاطات�ا1ـواطن�ن�§خـرين

قبـل�تيسـ���التمتـع�ح��U ،فينب¼ي�أن�تكون�أولوية�الشرطة�١٢،ا�أي�تجمع�سلم�7إiى�تجمع�عنيفتلقائيً 

وCــي�بعــض�الحــاuت�يمكــن�للشــرطة�أن��،حفــظ�الســلم�ا1جتمÃــي�وOمــن�العــام�ي�ــ�،بــالحق�Cــي�التجمــع

 �،تتعامـل�مـع�خطـر�يمثلـه�عـدد�قليـل�مـن�Oفـراد�بصــورة�فرديـة
ً
uقــد��ممـا�،جمـع�ضـخممـن�تفريـق�ت�بـد

دوات�O ا�بـــأن�الشـــرطة�لـــدÙ{ا�مـــن�علًمـــ. وخـــروج�الوضـــع�عـــن�الســـيطرة�ينـــتج�عنـــه�اتســـاع�وت�ـــ�ة�العنـــف

لقانون�بدون�الحاجة�إiى�النص�ع@ـى�ذلـك�قانونية�ما�يتيح�لها�التعامل�مع�خروج�أفراد�معينة�عن�اال

  .Cي�قانون�لتنظيم�التجمعات�السلمية

 يُ "أن�مق��Úي�ا1شـروع�اسـتخدموا�عبـارة��،جدير�بالذكر
ّ
حيـث�أن�" ب�عل¬{ـا�القـانون عاِقـل�جريمـة�يُ شـك

الجنايـات،�الجـنح،�(ع@ـى�إطLقـه�يشـمل�كافـة�أنـواع�الجـرائم�ا1قـررة�بقـانون�العقوبـات�" جريمـة"لفظ�

�١٠٠،�وبالتـــاiي�فإنـــه�يكفـــي�وقـــوع�أيـــة�مخالفـــة��uتجـــاوز�عقوب�{ـــا�الغرامـــة�الUـــ�u�7تزيـــد�عـــن�)ا1خالفـــات

لقــوات�Oمــن�تــيح�يُ ا1ــادة�الثانيــة�عشــر�تطبيــق� اأيًضــ .لفــض��جتمــاع�أو�ا1ظــاهرة�التكــون�م�ــ�ًر  ؛جنيــه

Cــي� ا1ســئول�نمؤسســات�الدولــة�أو�ضــد�أحــد�إحـدى�ع@ــى�هتــاف�ا1شــارك�ن�ضــد��بنــاءً �،تفريـق��جتمــاع

ب�عل¬{ـــــا�قـــــانون�عاِقـــــيُ �أو�إهانـــــة�عـــــد�جريمـــــة�قـــــذفهـــــذا�الفعـــــل�يُ أن�الدولـــــة�أو�نعـــــ�{م�بالفســـــاد،�حيـــــث�

  .العقوبات

 uمن�كما�أنه�Oوإن�كانت�القيـود�،�توجد�قيود�كافية�ع@ى�القوة�ا1تاح�استخدامها�من�جانب�قوات�

والقـــرار��١٩٧١لســـنة��C١٠٩ـــي�قـــانون�هيئـــة�الشـــرطة�رقـــم�ا1طروحـــة�أفضـــل�ممـــا�هـــو�منصـــوص�عليـــه�

هـذا�يسـمح�حيـث��.الخاص�باستخدام�القـوة�مـن�قبـل�رجـال�الشـرطة�١٩٦٤لسنة���١٥٦داري�رقم�

Cـــــي�تنـــــاقض�فـــــج�مـــــع�أبســـــط�ا1بـــــادئ��،الســـــلمية�التجمعـــــاتالقـــــرار�باســـــتخدام�القـــــوة�القاتلـــــة�لفـــــض�

 ا�ـــادةفـــإن�أمـــا�Cـــي�مشـــروع�القــانون�الحـــاiي�. يةا1نصــوص�عل¬{ـــا�Cـــي�ا1واثيــق�الدوليـــة�والدســـات���ا1صــر 

�،ع@ى�التدرج�Cي�استخدام�القوة�عند�اتخاذ�قرار�التفريقتنصان� الرابعة�عشرا�ادة�و الث�ثة�عشر

سـقف�uسـتخدام�القـوة�Cـي�الحـاuت��ولعل�من�Oمور��يجابية�القليلة�Cـي�مشـروع�القـانون�هـو�وضـع

Cـي�التعامـل�مـع�الخطـر�" التناسـبية"و�شـارة�إiـى�مفهـوم��،وهـو�اسـتخدام�طلقـات�الخرطـوش�،العاديـة

ولـيس�فقـط�اسـتخدام�القـوة��،وهو�ا1فهوم�الـذي�يجـب�أن�يحكـم�كـل�أفعـال�رجـال�الشـرطة�،ا1سلح
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بـإطLق�حـق�رجـال�الشـرطة�Cـي��؛اولكن�هذا�القيد�يكـاد�يفقـد�فعاليتـه�تماًمـ ١٣.Cي��ضطرابات�العامة

 ،كافيــةلجــوء�أحــد�ا1شــارك�ن�Cــي�ا1ظــاهرة�uســتخدام�الســLح�بــدون�قيــود��ةاســتخدام�القــوة�Cــي�حالــ

ا�1ــ�وك�لتقــدير�–ا�بــأن�هــذا�القيــد�علًمــ�،وبتوصــية�فقــط�بالتعامــل�بوســائل�تتناســب�مــع�قــدر�الخطــر

ا�عـن�تـدريب�وعمـل�رجـال�مفهوم�التناسـبية�غائـب�تماًمـ حيث�أن�،لن�يتحقق�–رجال�الشرطة�عمليا

لشـــرطة�ا1صـــرية�اعتـــادت�اســـتخدام�أق¹ـــ¸��وســـائل�العنـــف�ا1تاحـــة�Cـــي�كمـــا�أن�ا�،الشـــرطة�Cـــي�مصـــر

الUـــ�7قامـــت�الشـــرطة�ف¬{ـــا�بتفريـــق�ا1ظـــاهرات�Cـــي��ةوهـــو�مـــا�يظهـــر�مـــن�الحـــاuت�الكث�ـــ� �،أغلـــب�Oحـــوال

يتوجـــب�ع@ــــى�ا1شـــرع�ربـــط�الحــــق�Cـــي�اســــتخدام�Oســـلحة�الناريــــة�فإنــــه� ،الـــذ�.الـــثLث�ا1اضــــيةOعـــوام�

قــبض�ع@ــى�شـــخص�لأو�ل�،ين�أو�الــنفس�بــا1وت�أو�با°صــابة�الخط�ــ�ةبوجــود�خطــر�وشــيك�Ù{ــدد�§خــر 

أن�يكفــــل�القــــانون�أو�أن�ي�ــــZامن�و �،ومــــن�ا1هــــم�الــــنص�ع@ــــى�هــــذا�القيــــد�١٤.يمثــــل�هــــذه�Oخطــــار�فقــــط

 �،صـــدور�أي�تشـــريعات�لتنظـــيم�التظـــاهر
ُ
�،مـــة�لعمـــل�الشـــرطةنِظ بتعـــديل�ع@ـــى�القـــوان�ن�والقـــرارات�ا1

 
ً
سيئون�Cي�استخدام�القوة�أو�يُ يتعسفون�ع@ى�محاسبة�ومعاقبة�رجال�الشرطة�الذين��ينص�صراحة

  .استخدامها�باعتبار�ذلك�جريمة�جنائية

تتجاهــل�التفــاوض�أو�الوســاطة�للتقليــل�مـــن� الرابعــة�عشــرإiـــى� الثانيــة�عشــرا1ــواد�مــن�فــإن�وأخ�ــ�ا�

Áي�ثم�التحذير�باستخدام�القـوة،�وتكتفي�بمجرد�مطالبة�ا1شارك�ن�باuنصراف�الطو �،وت��ة�ا1واجهة

بعكس�الحالة�Oوiى�وال�7Uقد��،لزم�قوات�Oمن�بتطوير�إمكانا~{ا�Cي�التفاوض�أو�الوساطةوهو�ما��uيُ 

  .تكون�السبيل�Oنجح�لتقليل�حدة�ا1واجهات�ومن�ثم�الخسائر�البشرية�وا1ادية�والسياسية

  

 
ً
 ثامن
ً
يخصصها�مشروع�القانون��خالفيه�تفتقد�أدنى�يخصصها�مشروع�القانون��خالفيه�تفتقد�أدنى�العقوبات�ا�غلظة�ال�fgالعقوبات�ا�غلظة�ال�fg: : ااثامن

  حقوق�rنسان�(ي�التجريم�والعقابحقوق�rنسان�(ي�التجريم�والعقابمعاي0/�معاي0/�

�ال�u�7Uتقل�عن�خمس�ن�ألف�جنيه�و�uتزيد�عن�مائة�ألف�جنيه�يعاقب�القانون�بالحبس�و�الغرامة

��،م�� مائةالذي��uيقل�عن��،ع@ى�تجاوز�الحرم�§من�،أو�بإحدى�العقوبت�ن �مائةثLثو�uيزيد�ع@ى

بصرف�النظر�عن�اق��ان� ،تجاوز�ا1ساحات�ا1حددة�للتظاهرأمام�بعض�ا1ؤسسات�العامة،�أو�،�م��

�وهو�ا1نطق� �ا1خالفات�بجرائم�أو�بأعمال�عنف�من�عدمه، �العقاب�ع@ى�ذاته�هذه ا1عمول�به�Cي

�.اوكما�أوضحنا�سلًف �الثالثة�والعشرون ا�ادةCي��و�جتماعات�العامة�دون�إخطار �تنظيم�التظاهرات

باuل�Zام�با°جراءات�أو�مخالف�{ا،�وليس�بارتكاب�جرائم�يكون��–لقانون شروع�اوفًقا�1–إذ�أن��عتبار�

�يُ عاقِ يُ  �وهو�ما �العام، �التظاهر�أو��جتماع �أثناء �القانون �عل¬{ا �مبدأ�ب �ع@ى �ا1شرع �من
ً

Lتحاي� عد
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�بأنه� 7¸Æالذي�يق� �الفعل��ثم�الذي�يعد�جريمة��Bعق"شرعية�الجرائم�والعقوبات، اب�إ�BعGى

،�وا1قصود�بالقانون�هنا�هو�القانون�العقابي�العام،�وليس�شرعنة�التحايل�ع@ى�هذا�"بنص�القانون 

�  �القانونيا1بدأ
ُ
�بتضم�ن�العقوبات�داخل�قانون�خاص�ا1 ض�فيه�أن�ينظم�ممارسة�ف��َ الجوهري،

�ت 7Uال� �الجرائم �ارتكاب �ع@ى �العقاب �وي��ك �التظاهر�لقانون�الحق، �Cي �الحق �ممارسة �بمناسبة قع

 .العقوبات

  

حرية�حرية���بشأنبشأنلtuامات�مصر�الدولية�لtuامات�مصر�الدولية�القانون�مع�االقانون�مع�امشروع�مشروع�تعارض�نصوص�تعارض�نصوص�: : ااتاسعً تاسعً 

  التعب0/�والحق�(ي�التجمع�السلميالتعب0/�والحق�(ي�التجمع�السلمي

 عتبارها�إن�مصر�با
ً
Cي�عدد�من�ا1عاهدات�وا1واثيق�الدولية�ال�7Uتضمن�حرية�التعب���والحق��اطرف

�تشريعا~{ا �Cي �بتضمي�{ما �تل�Zم �السلم7، �التجمع �الخاص��Cي �القانون �مشروع �ويخالف الداخلية،

�عددً بالتظاهر�و�  �العام ��اجتماع �كا1ادة �ا1واثيق، �هذه �Cي �الواردة �الهامة �النصوص التاسعة�من

  :نهع@ى�أ�تنصلحقوق�ا1دنية�والسياسية�ال�7Uدوiي�لمن�العهد�العشر�

 .مضايقةلكل�إنسان�حق�Cي�اعتناق�آراء�دون� -١

�التماس�مختلف�ضروب�. لكل�إنسان�حق�Cي�حرية�التعب�� -٢ �الحق�حريته�Cي ويشمل�هذا

سواء�ع@ى�شكل�مكتوب�أو��ا�إiى�آخرين�دونما�اعتبار�للحدود؛ونقله�،ا1علومات�وOفكار�وتلق¬{ا

 .وسيلة�أخرى�يختارهاقالب�ف��7أو�بأي��Cي�مطبوع�أو 

ت�ومسئوليات�من�هذه�ا1ادة�واجبا�٢تستتبع�ممارسة�الحقوق�ا1نصوص�عل¬{ا�Cي�الفقرة� -٣

�. خاصة �القيود؛ �لبعض �إخضاعها �يجوز �ذلك �بنص�وع@ى �محددة �تكون �أن �شريطة ولكن

  :وأن�تكون�ضرورية،�القانون 

 .uح��ام�حقوق�§خرين�أو�سمع�{م  ) أ(

  .Oمن�القومي�أو�النظام�العام�أو�الصحة�العامة�أو�§داب�العامةلحماية�  ) ب(

 يكون�الحق�Cي�التجمع�السلم�7ُم "ذاته�ع@ى�أن�من�العهد�الحادية�والعشرين�ا1ادة��تنصكما�
ً
ا�ع��ف

 و�uيجوز�أن�يُ . به
ُ
 فرض�طبًق وضع�من�القيود�ع@ى�ممارسة�هذا�الحق�إ�uتلك�ال�7Uت

ُ
 ا�للقانون�وت

ّ
ل�شك

أو��،ضرورية،�Cي�مجتمع�ديمقراطي،�لصيانة�Oمن�القومي�أو�السLمة�العامة�أو�النظام�العامتداب���

  ."مأو�§داب�العامة�أو�حماية�حقوق�§خرين�وحريا~{�،حماية�الصحة�العامة
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�ب �ا1ع�7 �وقد�أكد�ا1قرر�الخاص�لÞمم�ا1تحدة �والجمعيات، �السلم7 �التجمع  ١٥تقريره Cيالحق�Cي

يم ظرة على تندالق،�اجًد  كث��ة حاuت �،�قوضتأن السلطات ع@ى��،٢٤/٤/٢٠١٣الصادر�بتاريخ�

�لذلكو. ومعاي��هاولية دال �نسانحقوق  قواعد بذلك من�{كة ،التجمعات السلمية
ً
ّضيق�،�نتيجة

�الحق �ا1شاركة�نطاق ��Cي الدوiي�من العهد  ٢٥عليه ا1ادة  نصت�العامة الذي الشئون إدارة Cي

  .ا1دنية�والسياسيةالخاص�بالحقوق�

� �رقم �العام �التعليق �إiى �يش���مجدًدا �أن �الخاص �ا1قرر �يود �السياق �هذا ��٢٥وCي ،�١٩٩٦لسنة

�وحق� �العامة �الشئون �إدارة �Cي �با1شاركة �وا1تعلق ��نسان �بحقوق �ا1عنية �اللجنة الصادر�عن

  :�ق��اع،�وقد�جاء�فيه�ما�ي@ي

"� �إدارة �(ي �ا�واطنون �يشu/ك �العامة�كما �ا�ناقشات �خ�ل �من �العامة الشئون

�أنفسهم �تنظيم �عGى �قدر��م �خ�ل �من �أو �ممثل��م، وتعزز ھذه . "والحوار�مع

�التقرير� .الجمعياتوتكوين  التعب���و�جتماعبضمان حرية  ا1شاركة �أضاف كما

�لحقوق�rنسان�الtuاًما�"ر�سالف�الذك �بموجب�القانون�الدو�ي إن�الدول�ملtuمة

�بتيس0/� �أيًضا �وإنما �للتجمعات�السلمية�فحسب؛ ��Bبتوف0/�حماية�فعالة إيجابًيا؛

ممارسة�الحق�(ي�حرية�التجمع�السلمي،�والقانون��Bيحمي�سوى�التجمعات�غ0/�

�ا�شاركون�نوايا�سلمية�ينب�ي�ا فu/اضها،�و�Bُيحرم�الفرد�العنيفة�ال�fgُيبدي�ف��ا

خرون�من�أعمال�آمن�حقه�(ي�حرية�التجمع�السلمي�بسبب�ما�يجu/حه�أشخاًصا�

 .١٦"عنف�متفرقة�أو�غ0/ها�من�bفعال�ا�ستحقة�للعقاب
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http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A.HRC
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