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  مشروع قانون
  م٢٠١٣لسنة (        ) رقم 

  التظاهر فى األماكن العامة احلق يف بشأن تنظيم
  

  رئيس اجلمهورية
  روتسدلا ،ىلع عالطالا دعب 

  ؛ تابوقعلا نوناق ىلعو
  ؛ ةيئانجلا تاءارجإلا نوناق ىلعو

  رهمجتلا نأش يف ، ١٩١٤ةنسل  ١٠مقر نوناقلا ىلعو 
ةماعلا تاعامتجالاب ةصاخلا ماكحألا ريرقتب  ١٩٢٣ةنسل  ١٤مقر نوناقلا ىلعو 

  ؛ ةيمومعلا قرطلا ىف تارهاظملاو
ةـيليمكت ماـكحأ ةفاضإب صاخلا    ١٩٢٩ةنسل  ٢٨مقر نوناقب موسرملا ىلعو 

  ، ١٩٢٣ةنسل  ١٤نوناقلل 
 ١٠مـقر نوناـقلا ىلإ ةديدج ةدام ةفاضإب    ١٩٦٨ةنسل  ٨٧مقر نوناقلا ىلعو 

  رهمجتلا نأش يف  ١٩١٤ةنسل 
  ؛١٩٥٤ةنسل  ٣٩٤مقر رئاخذلاو ةحلسألا نوناق  ىلعو

  ؛  ١٩٧١ةنسل  ١٠٩مقر ةطرشلا ةئيه نوناق ىلعو 
  ؛ ١٩٧٢ةنسل  ٤٩مقر تاعماجلا ميظنت نوناق ىلعو 

  ةئيبلا نأش ىف ، ١٩٩٤ةنسل  ٤مقر نوناقلا ىلعو 
  ؛ ٢٠٠٨ةنسل  ١١٣مقر ةدابعلا نكامأ ةمرح ىلع ظافحلا نوناق ىلعو 

  ، ٢٠٠٩ةنسل  ١٢مقر ةيلهألاو ةصاخلا ت اعماجلا نوناق ىلعو
  

  ـررـــــــق
  :جملس الشورى املشروع اآلتى نصه 
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  )املادة األوىل ( 
صاخشأل  ماع قيرط وأ ناكم يف ةريسم وأ تباث عمجت لك ىه ةرهاظملا        

مهبلاطم وأ مهئارآ نع ا     .يملس ريبعتلا دصقب ةسمخ ىلع مهددع ديزي
  

  )املادة الثانية ( 
تارهاـظملا ىـلإ ةوعدلا قح نينطاومللو ، لوفكم ىملسلا رهاظتلا قح         

  .نوناقلا اذه اهددحي ىتلا طباوضلاو ماكحألل اًقفو اهل مامضنالاو اهميظنتو 
  

  )املادة الثالثة ( 
ةروـصب مهبلاـطمو مهئارآ نع رحلا ريبعتلا ىف قحلا نيرهاظتملل نوكي         

تارـبكم كلذ ىف امب ةعورشم ةليسو ةيأ كل  ذ ىف نيمدختسم ةيعامج وأ ةيدرف
  .نوناقلا اذه ماكحأل ًاقفو تاتفاللاو توصلا 

  

  )املادة الرابعة ( 
وأ نمألاـب لالخإلا ىلإ ىدؤي ال وحن ىلع رهاظتلا ىف قحلا ةسرامم نوكت        

وأ ، تالصاوملا وأ قرطلا عطق وأ ، نينطاوملا حلاصم ليطعت وأ ، ماعلا ماظنلا 
لمعلا ةيرح وأ تاكلتمملا ، و صاخشألا ىلع ءادتعالا وأ ، رورملا ةكرح ليطعت

  .مدقت امم ىأل ىدج ديدهت وأ 
  

  )املادة اخلامسة ( 
ةطرـشلا زـكرم وأ مـسق ىلإ كلذب راطخإ ميدقت دعب الإ     رهاظتلا زوجي ال      

  .لقألا ىلع مايأ ةسمخب اهدعوم لبق كلذو ، هترئاد ىف ةرهاظملا ءدب عمزملا 
  
  

  )ادة السادسة امل( 
  :ةيتآلا تانايبلا راطخإلا نمضتي نأ بجي       

  .اهتياهنو اهتيادب داعيمو ، ةرهاظملا ناكم  - 
 .اهعفرت ىتلا بلاطملاو ، ةرهاظملا ميظنتل تعد ىتلا بابسألا  - 



 - ٣ - س.أ

 .اهيف اهتكراشم عقوتملا دادعألاو ، حرتقملا ةرهاظملا ريس طخ  - 
لئاـسوو ، مهنيواـنعو ، ةرهاـظ    ملا ميظنت نع نيلوئسملانم ةثالث ءامسأ  - 

 .مهب لاصتالا 

اذـه حاـتيو   . ةيلخادلا ريزو نم رارق هتانايبو راطخإلا جذومنب ردصيو 
ىـفو تـنرتنإلا ةكبش ىلع ةيلخادلا ةرازول ىمسرلا عقوملا ىلع اًناجم جذومنلا   

  .ةطرشلا زكارمو ماسقأ 
نيرهاـظتم  لا بلاطمب ةينعملا ةهجلا رطخي نأ هبيني نمو ةيلخادلا ريزولو  

ءدـب لـبق مـهعم عاـمتجالاو نيرهاظتملل لولح داجيإ يف رظنلا ةهجلا هذهلو     
 . ةرهاظملا

 

  )املادة السابعة ( 
ىـمظنم نـم صاخـشأ ةـثالث نـم هيلع ًاعقومو ةباتك راطخإلا مدـقي      

  .ةرهاظملا 
ىـف ةرهاـظملا ادـبت نأ عمزملا ةطرشلا زكرم ىف ديلاب راطخإلا ملسيو    

وأ لوصولا ملعب هيلع ىصوم لجسملا ديربلاب راطخإلا لس ري نأ زوجيو ، هترئاد
دـعوملا لـبق ىنعملا ةطرشلا زكرم ىلإ لصي نأ ىلع   ، رضحم دي ىلع نالع إ

  .ةسماخلا ةداملا ىف هيلإ راشملا 
  

  )املادة الثامنة ( 
عـم ىلوتت ، نمألا ريدم ةسائرب ةظفاحم لك ىف ةنجل ، ةيلخادلا ريزو لكش       ي

حاورألا ةيامحو اهنيمأتب ةليفكلا تانامضلاو طباوضلا ةعجارم ةرهاظملا ىمظنم   ،
  .ةصاخلا وأ ةماعلا تاكلتمملاو 

هيلع عقوي عامتجالل رضحم ررح    ىـمظنم نـم   و ةـنجللا ءاضعأ نم يو
  .ةرهاظملا 

ةـنجللا ءاـضعا   عـم قاـفتإلاب ةرورضلا ةلاح ىف ةنجللا هذهل زوجيو     
قـلعتت ةـئراط بابـسأل رياـغم     طخ ىلإ اهريس طخ ليوحت ةرهاظملا ىمظنم و

   .اهنيمأتب 
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  ) تاسعةاملادة ال( 
ةرهاـظملا ىـلع ضرتعي نأ صتخملا نمألا ريدم وأ ةيلخادلا ريزول زوجي        

طـخ وأ ناكمل اهلقن وأ اهئاجرإ وأ اهئاغلإب ةيتقولا رومألا ىضاق ىلإ مدقي بلطب  
  . ةعبارلا ةداملا يف اهيلع صوصنملا تالاحلا ىدحإ ترفاوتىتم ، رخآ ريس 

ةعرسلا هجو ىلع كلذب ا     ببسم ا   .رارق ةيتقولا رومألا ىضاق ردصيو
  

  ) عاشرةاملادة ال( 
ىلع ديزي ال اًنيعم ا       مرح ةيلخادلا ريزو عم قيسنتلاب صتخملا ظفاحملا ددحي

  :ةيتآلا عقاوملا نم ىأ مامأ ةرهاظم ةماقإل رتم  يتئام
  .ةيسائرلا روصقلا  - ١
 . ةيعيرشتلا سلاجملا - ٢

 .تاظفاحملاو تارازولا ر اقم - ٣
 .ةيسامولبدلا تاثعبلاو تارافسلا راقم  - ٤

 .تاباينلاو مكاحملا ةينبأو رود  - ٥
 .تايفشتسملا  - ٦
 .ةدابعلا رود  - ٧

 .ةيرثألا نكامألا  - ٨
طاـقنو زـكارمو ماـسقأو نوجسلا    و اهل ةعباتلا تارادالاو نمألا تايريدم - ٩

 .اهماه م ةرشابمل ةمزاللا نكامالاواهتاركسعم رئاسو ةطرشلا 

 .ةيركسعلا قطانملا  - ١٠
قيقحتل ةمزال اهتيامح نوكت ىرخأ عقاوم ةفاضإ ءارزولا سلجمل زوجيو 

  .ماعلا ماظنلاو نمألا تارابتعا 
  

  ) املادة احلادية عشر( 
لامع ألاب مايقلا ةقباسلا ةداملاب ةنيبملا عقاوملا لخاد صخش يأل زوجي ال

  :ةيت آلا
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  .ةعاذإلل وأ ةباطخلل تاصنم ةماق إ - 
 .تيبملا  وأ ةماقالا ضرغب اهريغ وأمايخ ةماق إ - 

ةماعلا ةباينلا نم بلطي نأ صتخملا نمألا ريدم وأ ةيلخادلا ريزول زوجيو 
  .اهتيادب لاح اهئاهنا وأ لامعالا هذه نم لمع يأ يف ءدبلا عنمب رمألا رادصإ 

  

  ) املادة الثانية عشر( 
 –رورملا ما ظتناو لمعلا ريس نسح ايعارم –ءارزولا سلجم ردصي 

ةرهاقلا يف ءاوس ىرخأ نكامأ يفو  ريرحتلا ناديم يف ةيفاك ةقطنم ديدحتب ًارارق
  .راطخالاب دييقت نود رهاظتلا اهيف حابي اهريغ وأ
  

  ) املادة الثالثة عشرة( 
تاءارجإلل ًاقفو اهنيمأت ةيلخادلا ةرازو ىلوتت ، ةرهاظملا مايق دنع 

مدع لفكي امب نيرهاظتملا ةمالسل ةمزالل ا ريبادتلا ذاختا اهيلعو ةينوناقلا
  .ةصاخلاو ةماعلا لاومألاو تاكلتمملا و صاخشالا ىلع ظافحلاو رطخلل مهضرعت
  

  ) املادة الرابعة عشرة( 
  :ةيتآلا لاعفألا نم يأ باكترا نيرهاظتملل زوجي ال 

  . رطخلل مهضيرعت وأ ةصاخلا وأ ةماعلا تاكلتمملا وأ صاخشألا ىلع يدعتلا - 
وأ ، ةيئاملا يراجملا وأ ةيديدحلا ككسلا طوطخ وأ نيدايملا وأ قرط لا قلغ - 

 .رورملا ةكرح ليطعتل سيراتمو زجاوح عضو 
داوم وأ ةيلورتب داوم مادختسا وأ ىرخأ ةدام ةي أوأ باشخا وأ تاراطإ قرح  - 

 .لاعتشالا ببست 
لئاسو نم كلذ ريغ وأ ةيران باعلا وأ تاعقرفم وأ رئاخذ وأ ةحلسأ ةيأ لمح  - 

 .ىرخألا ءادتعالا 

 .ةرشاعلا ةداملاب ةنيبملا نكامألا لخاد اهريغ وأ مايخ بصن وأ مرحلا زواجت  - 
 .هجولا حمالم يفخت ىتلا ةيطغالا وأ ةعنقالا ءادترا  - 
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  ) املادة اخلامسة عشرة( 
  :يتألا نيرهاظتملا ىلع رظحي 

  ..صتخملا ةطرشلا زكرم وأ مسقل راطخاب اهقبس نود ةرهاظمب مايقلا  - 
امهنم ىأ ميظنت وأ ، اهل ددحملا ناكملا وأ ةرهاظملا ريس طخ ىلع ج ورخلا - 

 .اهل ددحملا وأ هيلع قفتملا دعوملل فلاخم تقو يف 

تاكلتمملا ىلع ىرخا ةدام ةيأب وأ ريشابطلا وأ ناولألاب مسرلا وأ ةباتكلا  - 
 .ةصاخلا وأ ةماعلا 

  .ءاسم ةرشع ةيداحلا ةعاسلا دعب ةينكسلا قطانملا يف رهاظتلا  - 
 

  )املادة السادسة عشرة ( 
  :ةيتآلا لاعفألا نم يأ باكترا نيرهاظتملل زوجي ال 

بسلا ليبق نم دعت ، يناغأ وأ ديشانأ وأ تارابع يأ ءاقلإ وأ تاتفال لمح  - 
ريثت وأ ، ةيوامسلا نايدألا ءاردزا وأ ريقحت اهناش نم نوكي وأ ، فذقلاو 

  . ةيهاركلا وأ فنعلا ىلع ضرحت وأ ، ةنتفلا
زواجي امب اهيلإ ةءاسإلا وأ اهتاسسؤمو ةلودلا تائيه نم ةئيه ىأ ةناهإ  - 

 .يملسلا ريبعتلا ةيرح 
 

  ) املادة السابعة عشرة( 
وأ ةيلخادلا ريزو نم رارق ىلع ءانب يمسرلا يزلاب ةطرشلا تاوقل نوكي 

  :ةيتالا لاوحألا يف ةرهاظملا قيرفت ب رمألاصتخملا نمألا ريدم 
  راطخا نود ةرهاظم ميظنت مت اذإ - 
 .ةرهاظملا يمظنمو ةطرشلا نيب اهيلع قفتملا تاداشرالاو تاميلعتلا ةفلاخم  - 

 .نوناقلا اذه نم ةعبارلا ةداملا صن فلاخي لعف يأ نيرهاظتملا نم ردص اذإ - 

سيئر نم بلطي وأ تالاحلا هذه يف نمألا ريدم وأ ةيلخادلا ريزول زوجيو 
  .اهضف لبق ةرهاظملا ةلاح تابثإل هار ي نم بدن ةصتخملا ةيئادتبالا ةمكحملا
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  )املادة الثامنة عشرة ( 
 ةنيبملا تالاحلا يف تارهاظملا قيرفت نوكي نأ ناكمالا ردقب ىعاري

  :ي لاتلا بيترتلا ىلع ةقباسلا ةداملاب
يناديملا ةطرشلا دئاق نم ةرهاظملا ضفب ةعومسم ةيهفش تاراذنا هيجوت  - 

  .اهعم لماعتلا رما ىلوتي يذلا 
  .عومدلل ليسملا زاغلا مادختسا  - 
 .ةايملا ميطارخ مادختسا  - 

 .ةيكيتسالبلا تاوارهلا مادختسا  - 
 .ءاوهلا يف شوطرخلا تاقلط قالطا  - 
 

  ) املادة التاسعة عشرة( 
درو امم ديزأب ةوقلا لامعتسا ةرهاظملا قيرفت يف ةطرشلا لاجرل زوجي ال 

ةئيه نوناق و تابوقعلا نوناق يف ةررقملا تالاحلا يف الاةقباسلا ةداملاب ، 
  .ةيتقولا رومألا يضاق نم رمأ ىلع ءانب  وأ ةطرشلا
  

  )املادة العشرون ( 
رخآ نوناق يأ يف اهيلع صوصنم دشأ ةبوقع يأب لالخالا مدع عم 

  .اهل ةررقملا تابوقعلاب ةيلاتلا د اوملا يف اهيلع صوصنملا مئارجلا ىلع بقاعي
عق ت مل ول ىتح اهادحا باكترا ىلع ضرح نم لك ةبوقعلا تاذب بقاعيو
  .ةميرجلا 
 

  ) والعشرونادية املادة احل( 
تـبث نـم لك هينج فلأ نيسمخ نع لقت ال ةمارغبو ددشملا نجسلاب بقاعي       

ميـظنتل رـصم جراـخ وأ لخاد نم صاخشأ وأ تاهج نم ةيلام غلابم هيضاقت    
غلاـبملا مدق  وأ ضرع نم لك ةبوقعلا تاذب بقاعيو  ماعلا نمألا ددهت تارهاظم
  . كلذ يف طسوت وأ اهيلإ راشملا ةيدقنلا
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  ) والعشرونالثانية املادة ( 
نيرشع نع لقت ال يتلا ةمارغلابو عوبسأ نع لقي ال ىذلا سبحلاب بقاعي 

ةرـشع ةعبارلا ةداملا صن فلاخ نم لك   ةينج فلا نيسمخ زواجتالو هينج فلا
  .نيتبوقعلا نيتاه ىدحاب وأ 

  
  

  ) والعشرون الثالثةاملادة ( 
  

 هـينج فلا نيسمخ زواجت الو  هينج فلأ نيرشعنع لقت  ال ةمارغب بقاعي     
  .ةرشع ةس ماخلا ةداملاب ةنيبملا لاعفألا نمىأ بكترا نم لك 

  

  ) والعشرون الرابعةاملادة ( 
 ماـكحأ نم هفلاخي ام ىغليو ،  ةيمسرلا ةديرجلا ،ىف نوناقلا اذه رشني          

  .هرشن خيراتل ىلاتلا مويلا نم  ةلودلا نيناوق نم نوناقك هب لمعيو
  

  


