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مقـــــــــــــــــدمة

املنطقة  دول  التجمع يف  حرية  أكرب حول  دراسة  الدولة جزء من  التجمع حسب  لحرية  املراجعة  هذه 

األوروبية‑املتوسطية يف الوقت الحارض. وتتألف الدراسة من جزئني. األول: اإلطار القانوين. والثاين: مامرسة حرية 

التجمع. نرش الجزء األول من الدراسة اإلقليمية يف شهر أيلول/سبتمرب 2013. وسينرش الجزء الثاين يف عام 2014.

النسخة الكاملة من الدراسة حول حرية التجمع يف املنطقة األوروبية‑املتوسطية ميكن الحصول عليها هنا. 

وتضم الدراسة املعايري الدولية لحامية الحريات األساسية، ثم تحلل األطر القانونية ومدى التزامها مبعايري حقوق 

اإلنسان الدولية يف ثالث عرشة دولة يف املنطقة األوروبية-املتوسطية واالتحاد األورويب، وهي: االتحاد األورويب 

ككل، وإسبانيا، واململكة املتحدة، والجزائر، ومرص، وإرسائيل، واألردن، ولبنان، وليبيا، واملغرب، وفلسطني، 

وسورية، وتونس، وتركيا.

ومن أجل تطوير التقييم للقوانني عىل مستوى الدولة مع املعايري الدولية واملضامني العملية لألحكام القانونية 

املتعلقة بحرية التجمع، تم استخدام مؤرشات موضوعية كمرجعية يف كل فصول الدراسة، جنباً إىل جنب مع 

مقاربة حساسة جندرياً، أي تراعي الفوارق بني الرجال والنساء، الستكشاف ما إذا كانت النساء يتمتعن بحرية 

التجمع بنفس القدر الذي يتمتع به الرجال، وما إذا كانت النساء يتأثرن بالقيود أكرث من الرجال.

واستندت هذه الدراسة إىل عملية مشاورات مع املنظامت األعضاء يف الشبكة األوروبية-املتوسطية لحقوق 

اإلنسان، ومبشاركات منها. وشملت العملية مثانني منظمة ومؤسسة تدافع عن حقوق اإلنسان موجودة يف ثالثني 

دولة، إضافة إىل أفراد أعضاء يف الشبكة. وبناء عىل ذلك، تعكس الدراسة جهود باحث/ة كلف/ت يف الدول 

املشمولة بالدراسة، ومبساعدة من مجموعات العمل التابعة للشبكة، املختصة بحرية تكوين الجمعيات والتجمع 

والحركة، ومبشاركة فعالة من منظامت مجتمع مدين وخرباء.

وبناء عىل ذلك، فإن هدف هذه الدراسة أن توفر للمدافعني عن حقوق اإلنسان، ومنظامت املجتمع املدين، 

ومؤسسات الدول تحليالً ميّكنها من تقييم السياسات عىل مستوى الدولة ومقارنتها بدول أخرى واملواثيق 

الدولية من أجل السعي إىل إصالحات ذات صلة، واملساعدة عىل تحسني وضع حرية التجمع يف دول املنطقة 

األوروبية املتوسطية.

سان ‑ حرية التجمع ‑ اإلطار القانوين
ق اإلن

شبكة األوروبية‑املتوسطية لحقو
ال
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المقدمة

بعد مرور سنتني ونصف السنة عىل اندالع الثورة يف مرص يف 2011، دخلت عملية االنتقال إىل الدميوقراطية وحكم القانون يف مأزق.  

السخط الشعبي نتيجة األداء السيايس واالقتصادي للرئيس محمد مريس واإلخوان املسلمني تصاعد كثرياً، وأدى ذلك إىل عزل الرئيس 

من قبل الجيش بعد انتفاضة شعبية ضخمة يف 30 يونيو/حزيران 2013.

خالل الفرتة الوجيزة التي قضاها اإلخوان املسلمون يف الحكم، ركزوا السلطة إىل حد كبري يف أيديهم، ومل يحّسنوا سلطة القانون وحقوق 

اإلنسان يف مرص. وتم تهميش املدافعني عن حقوق اإلنسان أثناء املرحلة االنتقالية، وتعرضوا لحمالت تشويه ومضايقات ودعاية سلبية.

ويف 22 ترشين الثاين/نوفمرب 2012، سن الرئيس مريس إجراءات استثنائية مّكنت الجمعية التأسيسية من وضع صياغة نهائية للدستور 

وطرحها عىل استفتاء عام.

كثري من بنود الدستور ال ترتقي إىل معايري حقوق اإلنسان الدولية )عىل سبيل املثال حرية التجمع، كام سيبني أدناه(، ويرسخ الطبيعة 

اإلسالمية للدولة. وقد تم تعليق هذا الدستور بعد قيام قائد الجيش، الفريق عبد الفتاح السييس، بعزل الرئيس مريس.

ويف متوز/يوليو 2013، أدى رئيس املحكمة الدستورية العليا، عديل منصور، اليمني كرئيس مؤقت ، وعني مجلس وزراء لقيادة الفرتة 

االنتقالية الجديدة إىل أن يتم تعديل الدستور وإجراء انتخابات برملانية ورئاسية جديدة.

أبقت السلطات الحاكمة بعد اإلطاحة بالرئيس مبارك، يف شهر شباط/فرباير 2011، الركائز القانونية واألمنية للنظام االستبدادي السابق 

من دون إصالحات جادة. ولكن مرص شهدت بعد الثورة بعض التقدم يف املشاركة السياسية. وتجىل ذلك يف تأسيس عرشات األحزاب 

السياسية الجديدة وحدوث انتخابات برملانية ورئاسية تنافسية. ولكن الحكومات املتعاقبة خنقت مراراً حقوق اإلنسان األخرى مثل 

حرية التجمع وتكوين الجمعيات، وحرية التعبري وحقوق النساء واألقليات الدينية.

يضم القانون املرصي قيوداً هائلة عىل الحق يف التجمع السلمي، ورثت من الحقبة االستعامرية، وواصل حكام مرص العمل بها. ولكن 

منذ العقد املايض، غالباً ما جازف النشطاء السياسيون وتحدوا هذه القيود الكبرية. وبدل مراجعة هذه اللوائح الصارمة، استخدمت 

حكومات املجلس العسكري االنتقالية )كانون الثاين/يناير 2011 – حزيران/يونيو 2012( ثم اإلخوان املسلمني هذه األنظمة لتقييد 

املنتقدين.

املتظاهرين  لتفريق  الفتاكة  القوة  استخدام  يف  والرشطة  املسلحة  القوات  أفرطت   ،2011 عام  منذ  وقعت  عديدة  حوادث  وخالل 

واملرضبني. وقتل املئات من املرصيني أو أصيبوا إصابات خطرية، ومل تحقق الدولة يف حاالت القتل. وتعرضت املحتجات مراراً لعنف 

جنيس وحيش من قبل فاعلني تابعني للدولة وآخرين غري تابعني لها.

واستمر التصدي الوحيش للمتظاهرين يف عهد الرئيس مريس، مع زيادة يف دور مؤيدي النظام الذين هاجموا املتظاهرين وعرضوهم 

للرتهيب مع حصانة كاملة من العقاب.

ويف أوائل عام 2013، اقرتحت الحكومة يف عهد الرئيس مريس مرشوع قانون يتضمن قيوداً صارمة عىل الحق يف التجمع السلمي. إثر 

ذلك، أدان مقرر التجمع السلمي علنا هذا املرشوع يف شهر أذار/مارس 1،2013 ولكن مرشوع القانون مل يسحب.

1 بيان من مقرر التجمع السلمي، واملقرر املعني باملدافعني عن حقوق اإلنسان، واملقرر املعني بحرية الرأي والتعبري يف 28 آذار/مارس 2013. البيان متوفر عىل الرابط التايل:

.http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13190
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1. اإلطار القانوني العام  

صادقت مرص عىل الصكوك الدولية الرئيسية التي تحمي حرية التجمع السلمي، مثل العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية 

)املادة  العاملي لحقوق اإلنسان  اإلعالن  )املادة 10(.3 وقد وقعت مرص أيضاً  )املادة 21(،2 وامليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب 

.)1/20

بناء عىل ذلك، فإن مرص ملتزمة مبوجب دستورها واملعاهدات املصادق عليها، بالحفاظ عىل حق املواطنني يف التجمع السلمي.

ولكن الدستور املرصي ال يعطي املعاهدات واالتفاقات الدولية األسبقية عىل القانون املحيل،  ولكن تكون لها قوة القانون بعد التصديق 

عليها ونرشها؛ وفقاً لألوضاع املقررة )املادة 145(.

هذا الحكم يف هذه املادة ميثل إشكالية ألنه يتناقض مع طبيعة االلتزامات الناشئة عن املعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان، فاملعاهدات 

تقيض بأن تتعهد الحكومات بتبني إجراءات متوافقة مع واجباتها كطرف يف  املعاهدات. ولذا، ال تضمن املادة 145  تطبيق املعاهدات 

الدولية يف مرص.

التجمع السلمي، ونصت عليه كحرية عامة. ويف الدستور الحايل )2012 قبل تعليقه( تنص  تناولت الدساتري املرصية املتعاقبة الحق يف 

املادة 50 عىل أنه:

للمواطنني حق تنظيم االجتامعات العامة واملواكب والتظاهرات السلمية، غري حاملني سالحاً، ويكون ذلك بناء عىل إخطار 

ينظمه القانون. 

وحق االجتامعات الخاصة مكفول دون إخطار، وال يجوز لرجال األمن حضورها أو التنصت عليها.

ينظم حرية التجمع، بل ويقيدها يف حاالت كثرية، مجموعة من القوانني املبينة أدناه:

w قانون رقم 10 لعام 1914 املتعلق بالتجمع العام؛

w قانون رقم 37 لسنة 1958، وهو قانون العقوبات؛

w قانون رقم 162 لسنة 1958 املتعلق بحالة الطوارئ؛

w املرسوم رقم 34 لسنة 2011 بشأن تجريم االعتداء عىل حرية العمل وتخريب املنشآت؛

w قانون رقم 85 لعام 1949 املتعلق بحفظ النظام يف معاهد التعليم؛

w القانون رقم 109 لسنة 1971 الخاص بهيئة الرشطة؛

w .قرار وزير الداخلية رقم 156 لعام 1964 بشأن استخدام األسلحة النارية

2  وقعت مرص عىل هذه االتفاقية يف 4 آب/أغسطس وفقاً للقرار الجمهوري رقم 536 لسنة 1981 الصادر بتاريخ 1 ترشين األول/أكتوبر 1981، وصادقت عليها يف 14 كانون الثاين 

يناير 1982، ونرشت يف العدد 15 من الجريدة الرسمية الصادر يف 15 نيسان/أبريل 1982.

3  وقعت مرص عىل امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب يف  16 ترشين الثاين/نوفمرب 1981 وفقاً للقرار الجمهوري رقم 77 لسنة 1984 وصادقت عليه يف 20 آلذار/مارس 

1984، ومع ذلك، تم نرشه فقط يف 23 نيسان/أبريل 1992، العدد 17 من الجريدة الرسمية.
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القانون الذي يحكم الحق يف التجمع السلمي4 

صدر هذا القانون مبوجب دستور عام 1923، ويف ذلك الوقت كانت مرص بدون مجالس ترشيعية5 إضافة إىل مجموعة قوانني استثنائية 
من بينها القانون العسكري6 وتعديل قانون العقوبات لتجريم اإلرضابات يف مؤسسات الدولة.7

يضمن قانون عام 1923 حرية عقد االجتامعات العامة واملظاهرات يف الطرق العامة لجميع املواطنني. وفقاً لهذا القانون،8 »يعترب 

االجتامع عاّماً إذا اعتقد املحافظ أو املدير أو هيئة الرشطة أن االجتامع ليس خاصاً يف جوهره استناداً إىل موضوعه، وعدد الدعوات 

املوجه إليه، أو طريقة توزيعها، أو أي مؤرشات أخرى. يف هذه الحالة، يجب عىل الحاكم أو املدير أو هيئة الرشطة إخطار الجهة 

املنظمة لالجتامع باتباع اإلجراءات املحددة يف هذا القانون«.

ال يتطرق القانون رقم 14 لعام 1923 إىل التجمعات العفوية، وبالتايل هي محظورة.

2. اإلجراءات  

القانون رقم 14 لعام 1923 يساوي بني االجتامعات العامة واملظاهرات يف العديد من املواد، ويخضعهام إلجراءات وقيود متطابقة 

تقريباً.

تقيض املادة 2 بأن يتم إخطار مكتب املحافظ أو مديرية األمن العام قبل ثالثة أيام عىل األقل من عقد االجتامع، وقبل 24 ساعة من 

االجتامعات االنتخابية. 

وتحدد املادة 3 محتوى هذا اإلخطار مبا يف ذلك تاريخ االجتامع ومكان انعقاده، وكذلك أعضاء اللجنة املسؤولة عن الحفاظ عىل 

النظام، ومنع مخالفة القوانني املعمول بها، والحفاظ عىل طبيعة االجتامع عىل النحو املبني يف اإلخطار، ومنع أي خطاب يتعارض مع 

النظام العام أو األخالق، أو يشمل التحريض عىل الجرائم )املادة 6(.

وفقاً لذلك، فإن القانون ال يلزم السلطات املعنية بتلقي اإلخطار أو تأكيد استالمه ملنظمي االجتامع. وهذا يعني أنه ميكن معاقبة 

املشاركني يف االجتامع لعدم توفر دليل عىل تقديم اإلخطار.

القيود املفروضة عىل املنظمني )انظر أدناه(، والغموض املحيط بإجراءات اإلخطار، يرتتب عليها انتهاكات خطرية لحرية التجمع، وفقاً 
للمعايري الدولية واملامرسات الحسنة.9

ومن منطلق وجوب أن ينص القانون عىل حق حرية التجمع، يجب أن يتضمن القانون اإلعفاء من اإلخطار املسبق يف بعض الحاالت 

4  القانون رقم 14 لسنة 1923 بشأن االجتامعات العامة واملظاهرات يف الطرق العامة، نرش يف الجريدة الرسمية بتاريخ 4 حزيران/يونيو 1923 وعدل بالقانون رقم 28 لسنة 

1923، املنشور يف الجريدة الرسمية بتاريخ 21 آذار/مارس 1929.

5 عقد أول مجلس متثييل يف 15 آذار/مارس 1924.

6 القانون رقم 15 لسنة 1923، املنشور يف الجريدة الرسمية بتاريخ 28 حزيران/يونيو 1923.

7 القانون رقم 37 لسنة 1923، املنشور يف الجريدة الرسمية بتاريخ 13 أيلول/سبتمرب 1923.

8 املادة 8 من القانون، املعدل مبوجب القانون رقم 28 لعام 1929.

9 انظر تقرير، ماينا كياي، مقرر التجمع السلمي، مجلس حقوق اإلنسان، الدورة A/HRC/20/27( 20(، الفقرات 24-32، و42-39.
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الخاصة، عندما يكون هناك مربر لرد فوري عىل شكل مظاهرة، مثلام هي الحال يف األطر القانونية يف دول عديدة.10

القانون رقم 14 لعام 1923 ال يتضمن آلية للتفاوض بني السلطات  ومنظمي التجمع أو املشاركني فيه، وهذا مناقض للتوصيات الدولية.11

3. القيود  

القانون رقم 14 لعام 1923 يعطي السلطة التنفيذية سلطة مطلقة لحظر االجتامع أو املظاهرة، إذا رأت السلطة أنها ستخل بالنظام العام 

واألمن بسبب غرضها، أو مكانها، أو أي سبب جدي آخر. وعندئذ، عىل  السلطة التنفيذية إبالغ املنظمني قبل ست ساعات عىل األقل من 

املوعد املقرر. وال يجوز حظر االجتامعات االنتخابية.

وفق املادة 4، يحق للمنظمني الطعن يف قرار الحظر لدى وزير الداخلية.12

واملمتلكات  واملدارس  العبادة  أماكن  يف  االجتامعات  ويحظر  لالجتامع،  املحددين  واملكان  بالوقت  السلمي  التجمع  حرية  القانون  يقيد 

الحكومية. وال يجوز أن تتجاوز االجتامعات الساعة 11:00 ليالً إال بإذن من األجهزة األمنية )املادة 5(.

باإلضافة إىل القيود املنصوص عليها يف القانون رقم 14 لعام 1923، هناك قوانني أخرى تقيد حق املواطنني يف املشاركة والتعبري جامعياً.

قانون حالة الطوارئ13 يشكل ذروة قمع الحريات العامة، فهو مينح صالحيات هائلة للسلطات اإلدارية واألجهزة األمنية.

ويف حال إعالن حالة الطوارئ، تجيز املادة 3 وضع قيود عىل حرية األشخاص يف االجتامع واالنتقال واإلقامة واملرور يف أماكن أو أوقات معينة 

والقبض عىل املشتبه بهم أو الخطرين عىل األمن والنظام العام واعتقالهم، والرتخيص يف تفتيش األشخاص واألماكن دون التقيد بأحكام 

قانون اإلجراءات الجنائية.

ظلت حالة الطوارئ مستمرة يف مرص منذ عام 1981، ورفعت يف شهر أيار/مايو 2011. ولكن الرئيس مريس أعلن حالة الطوارئ يف  مدن 

السويس )اإلسامعيلية، السويس، وبورسعيد( يف املرسوم رقم 45 لسنة 2013. وقد فرضت شهراً واحداً، ابتداًء من 27 كانون الثاين/يناير 

.2013

قانون تجريم االعتداء عىل حرية العمل وتخريب املنشآت14 لعام 2011: رّداً عىل تزايد االحتجاجات االجتامعية واالقتصادية بعد سقوط 

مبارك، أصدر املجلس األعىل للقوات املسلحة مرسوماً من مادة واحدة وفق حالة الطوارئ سمي »قانون تجريم اإلرضابات واالعتصامات«.

يجرّم املرسوم كل من يقوم أثناء رسيان حالة الطوارئ بوقفة احتجاجية أو اعتصام أو تجمهر أو شارك يف ذلك بحيث ترتب عىل تلك الوقفة 

أو االعتصام أو التجمهر منع أو تعطيل أو إعاقة إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة أو إحدى جهات العمل العامة أو 

الخاصة عن أداء أعاملها، ويجرّم أيضاً التجمعات بتهم غامضة مثل »اإلرضار بالوحدة الوطنية أو السالم االجتامعي أو اإلخالل بالنظام العام 

أو إلحاق الرضر باألموال أو املباين أو باألمالك العامة أو الخاصة أو احتاللها أو االستيالء عليها«. ويعاقب املرسوم أيضاً »كل من حرض أو 

دعا أو روج بالقول أو بالكتابة أو بأية طريقة أخرى من طرق العالنية ألي من األفعال السابقة«.

10  انظر املبادئ التوجيهية ملكتب املؤسسات الدميوقراطية/منظمة األمن والتعاون، بشأن حرية التجمع السلمي، 2010، وارسو، ط 2، الفقرة 4.2؛ أيضاً املالحظة رقم 11 يف الهامش، 

الفقرة 29.

11 انظر تقرير مقرر التجمع السلمي، ماينا كياي، مجلس حقوق اإلنسان، الدورة A/HRC/23/39( 23(، الفقرة 45.

12 وفقاً للمعايري الدولية لحرية التجمع، ينبغي منح املنظمني إمكانية اللجوء إىل إجراءات استئناف عاجلة. انظر املالحظة 11 يف الهامش، الفقرة 42.

13 القانون رقم 162 لسنة 1958 املنشور يف الجريدة الرسمية بتاريخ 28 أيلول/سبتمرب 1958.

14 املرسوم الترشيعي رقم 34 لعام 2011، املنشور يف الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نيسان/أبريل 2011، العدد رقم 14 مكرر )أ(.
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مينع قانون حفظ النظام يف معاهد التعليم15 طلبة املدارس والكليات واملؤسسات التعليمية األخرى من عقد اجتامعات أو تنظيم 

مظاهرات دون الحصول عىل إذن مسبق من السلطات الجامعية املختصة )املادة 1(.

4. الحماية  

يحمي الدستور الحقوق والحريات املنصوص عليها فيه، مبا يف ذلك الحق يف التجمع السلمي، من املحاوالت الرامية إىل تعطيلها أو 

املساس بها. 

ومينع الدستور، من الناحية النظرية، أي قانون ينظم مامرسة هذه الحقوق من التأثري عىل جوهرها،16 ويعترب أي هجوم عىل هذه 
الحقوق والحريات جرمية. ووفقاً للدستور، تكفل الدولة تعويضا عادال ملن يقع اعتداء عىل حقوقه«.17

وخالفاً لنص وروح املادة الدستورية التي تحمي الحقوق، فإن القانون رقم 14 لسنة 1923 املتعلق بتنظيم التجمع السلمي ال يضمن 
حامية املشاركني يف تجمع سلمي، بل تحملهم املسؤولية عن كل »الجرائم« التي ترتكب أثناء التجمع.18

ويعطي القانون رقم 14 السلطة التنفيذية الحق يف فض التجمع أو تفريق املتظاهرين عىل أسس واهية )تشمل »عدم تشكيل لجنة 
لتنظيم التجمع، أو أخفاق اللجنة يف أداء وظيفتها«(.19

وينظم قانون هيئة الرشطة20 استخدام القوة من جانب منتسبي أجهزة تطبيق القانون. ومتكن املادة 102 رجال الرشطة من استعامل 

القوة بالقدر الالزم ألداء واجبهم إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة ألداء هذا الواجب.

وتجيز املادة نفسها فض التجمهر أو التظاهر الذي يحدث من خمسة أشخاص عىل األقل إذا عرّض األمن العام للخطر وذلك بعد إنذار 

املتجمهرين بالتفرق.

يصدر أمر استعامل السالح يف هذه الحالة من رئيس تجب طاعته. ولكن القانون ال يحدد بشكل دقيق »القدر الالزم ألداء واجبهم«،  

وال يطبق مبدأي التناسب والتدرج.

يجيز قرار صادر عن وزير الداخلية بشأن استخدام األسلحة النارية21 استخدامها لتفريق التجمعات واملتظاهرين، ويكون ذلك بعد 

أن يوجه رئيس وحدة الرشطة إنذاراً شفوياً للمتجمهرين أو املتظاهرين يأمرهم فيه بالتفرق يف خالل مدة مناسبة مبيناً لهم الطرق 

التي ينبغي عليهم سلوكها يف تفرقهم ويحذرهم بأنه سيضطر إىل إطالق النار عليهم إذا مل يذعنوا لهذا األمر. ويراعى أن يكون اإلنذار 

بصوت مسموع أو بوسيلة تكفل وصوله إىل أسامعهم وأن ييرس للمتجمهرين أو املتظاهرين وسائل تفرقهم خالل املدة املحددة لذلك.

وينص قرار وزير الداخلية رصاحة عىل أنه إذا امتنع املتجمهرون عن التفرق رغم إنذارهم وانقضاء املدة املحددة لهم يف اإلنذار، 

تطلق وحدة الرشطة النار عليهم. وينبغي أن يكون إطالق النار متقطعاً إلتاحة الفرصة للمتجمهرين للتفرق. ويراعى أن تستخدم أوال 

15 القانون رقم 85 لعام 1949، املنشور يف الجريدة الرسمية رقم 93 يف 21 متوز/يوليو 1949.

16 املادة 81 من الدستور.

17 املادة 82 من الدستور.

18  ووفقاً ملقرر التجمع السلمي، واملحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان وفريق الخرباء التابع ملكتب املؤسسات الدميوقراطية/منظمة األمن والتعاون، عىل الدول التزام إيجايب 

لحامية التجمعات السلمية، مبا يف ذلك حامية املشاركني من العمالء املحرضني واملشاركني يف مظاهرات مضادة، ويجب أال يتحّمل املنظمون هذا االلتزام.

19  قرارات فض تجمع سلمي، مل تتم فيه مامرسة غري قانونية، تعترب قيداً غري متناسب.  يف حاالت تفريق تجمعات غري قانونية ولكنها سلمية، يجب أن يكون استخدام القوة 

متدنياً إىل أدىن حد رضوري )انظر مبادئ األمم املتحدة األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية من منتسبي أجهزة تطبيق القانون(.

20 القانون رقم 109 لسنة 1971، املنشور يف الجريدة الرسمية رقم 45  يف 11 ترشين الثاين/نوفمرب 1971.

21 القرار رقم 156 لسنة 1964، املنشور يف الجريدة الرسمية رقم 72، يف 29 آذار/مارس 1964.
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البنادق ذات الرش صغري الحجم، فإذا مل تكن مجدية يف فض التجمهر تستخدم األسلحة النارية ذات الرصاص، فاألسلحة الرسيعة الطلقات 

عند االقتضاء.

هذه األحكام ال ترقى إىل املعايري الدولية، التي تقيض بأن استخدام السالح جائز فقط يف حاالت حامية أرواح اآلخرين أو الدفاع عن 
النفس، وفقط إذا كانت الوسائل األقل شدة غري كافية لتحقيق األهداف.22

5. العقوبات  

العقوبات املنصوص عليها يف القانون رقم 14 لعام 1923:

 يعاقب القانون رقم 14 لعام 1923 منظمي االجتامعات واملظاهرات بالحبس ملدة ال تتجاوز ستة أشهر و/أو غرامة ال تتجاوز 100 جنيه 

مرصي إذا كان مل يقدم إخطار بشأن اجتامع أو مظاهرة، أو عقد التجمع رغم وجود أمر بحظره، سواء تم إبالغ منظميه أم ال )املادة 11 /1(.

وينص القانون عىل الحبس مدة أقصاها شهر واحد و/أو غرامة أقصاها 20 جنيها لكل من يشارك أو يحاول ذلك رغم تحذير الرشطة أثناء 

اجتامع أو مسرية أو مظاهرة نظمت دون إخطار، أو تم حظرها بأمر، أو كل من يرفض أمر التفرق.

جدير بالذكر أن هذه الجرائم تندرج ضمن الوالية القضائية للمحكمة الجنائية، وميكن الطعن فيها لدى محكمة النقض.

يف عهد الوصاية الربيطانية عىل مرص أثناء الحرب العاملية األوىل، تم اإلعالن عن قانون استثنايئ بخصوص االجتامعات العامة،23 إلعطاء 

قوات األمن صالحيات واسعة جداً للحد من الحريات العامة. وضوعفت العقوبة عىل أي جرمية إذا ارتكبها مشارك يف تجمع، حسب املادتني 

1 و2 )املادة 3 مكرر(.

يعاقب القانون أيضاً تجمعا من خمسة أشخاص أو أكرث حتى لو مل ترتكب أي جرمية، إذا اعتقد منتسبو السلطة العامة أن هذا التجمع 

ميكن أن يعرض السلم العام للخطر. يف هذه الحالة، يأمر منتسبو السلطة العامة التجمع بالتفرق. ويؤدي عدم االمتثال لألمر إىل عقوبة 

بالحبس ملدة ال تزيد عىل ستة أشهر أو بغرامة ال تزيد عىل عرشين جنيها )املادة 1(. وال يحدد هذا القانون املعايري التي تؤدي إىل اعتبار 

التجمع مخاّلً بالسالم العام.

يتم استخدام هذا القانون عىل أرض الواقع ملعاقبة املحتجني، بالزعم أنهم ينضمون إىل التجمعات بنية ارتكاب جرائم، حتى عندما تكون 

هذه »الجرائم« املزعومة تقترص عىل توقف حركة املرور. وتستخدم النيابة هذا القانون ألنه ينص عىل عقوبات أقىس من تلك املنصوص 

عليها يف القانون رقم 14 لعام 1923.

تجمعات  أثناء  تتم  الحياة ألفعال  مدى  الحبس  تبلغ حد  عقوبات  فرض  تجيز  التي  املواد  من  العديد  العقوبات24 عىل  قانون  ويحتوي 

ومظاهرات سلمية.

وتشمل هذه األعامل »منع أي من مؤسسات الدولة أو السلطات العامة من مامرسة أعاملها، أو التعدي عىل الحرية الشخصية للمواطنني 

22 انظر مبادئ األمم املتحدة األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية من قبل منتسبي أجهزة تطبيق القانون، املادة 9.

23  القانون رقم 10 لسنة 1914، املنشور يف الجريدة الرسمية بتاريخ 18 ترشين األول/أكتوبر 1914 واملعدل بالقرار رقم 87 لسنة 1968 الصادر عن رئيس الجمهورية العربية 

املتحدة، ونرش يف الجريدة الرسمية بتاريخ 19 كانون األول/ديسمرب 1968، العدد رقم 51.

24 القانون رقم 58 لسنة 1937 املنشور يف الجريدة الرسمية رقم 71 يف 5 آب/أغسطس 1937 ودخل حيز التنفيذ اعتباراً من 15 ترشين األول/أكتوبر 1937.



8

أو غريها من الحريات والحقوق العامة التي يكفلها الدستور أو القانون، أو اإلرضار بالوحدة الوطنية أو السالم االجتامعي )املادة 86 

مكرر(، محاولة قلب أو تغيري دستور البالد، أو نظامها الجمهوري أو طبيعة الحكومة )املادة 87(؛ التدمري املتعمد للمباين العامة أو 

املمتلكات املخصصة لإلدارات الحكومية أو املرافق العامة )املادة 90(، الدعوة لهيمنة طبقة اجتامعية عىل الطبقات األخرى أو تدمري 

طبقة اجتامعية، أو إسقاط األسس االجتامعية أو االقتصادية للدولة أو أي من األسس االجتامعية للمجتمع )املادة 98أ(؛ حيازة وثائق 

مكتوبة أو مطبوعة تدعو أو تروج ألي من األمور املذكورة أعاله )املادة 98 مكرر(، إهانة مسؤول عام/موظف حكومي، أو ضابط، أو 

أي شخص مكلف بخدمة عامة أثناء أداء الواجب ونتيجة لذلك )املادة 133(؛ تعطيل حركة املرور )املادة 167(«.

هذه قامئة كبرية من األسباب النزال عقوبة شديدة بسبب أفعال ميكن أن تكون محمية مبوجب حق حرية التعبري والتجمع.25

قانون تجريم االعتداء عىل حرية العمل وتخريب املنشآت26 لعام 2011 »يُعاقب بالحبس )فرتة غري محددة( والغرامة التي ال تقل 

عن عرشين ألف جنيه وال تجاوز خمسني ألف جنيه أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من قام أثناء رسيان حالة الطوارئ بعمل وقفة أو 

نشاط ترتب عليه منع أو تعطيل أو إعاقة إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة أو إحدى جهات العمل العامة أو الخاصة 

عن أداء أعاملها«. وتفرض العقوبات ذاتها عىل »كل من حرض أو دعا أو روج ألي من األفعال السابقة حتى لو مل يتحقق مقصده«.

وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة وبالغرامة التي ال تقل عن مئة ألف جنيه وال تجاوز خمسمئة ألف جنيه أو بإحدى هاتني 

العقوبتني، إذا استخدم الجاين القوة أو العنف أثناء الوقفة أو النشاط أو العمل، أو »إذا ترتب عىل الجرمية تخريب إحدى وسائل 

اإلنتاج أو اإلرضار بالوحدة الوطنية أو السالم االجتامعي أو اإلخالل بالنظام أو األمن العام أو إلحاق الرضر باألموال أو املباين أو األمالك 

العامة أو الخاصة أو احتاللها أو االستيالء عليها«.

ومبوجب قانون حفظ النظام يف معاهد التعليم، ترتاوح العقوبات التأديبية للطالب الذين ينظمون مظاهرات أو اجتامعات بني اإلنذار 

اللفظي والكتايب والفصل النهايئ من الجامعة )املادة 126(.

6. المساواة بين الجنسين وحرية التجمع  

فيام يتعلق بحامية ومامرسة حقوق املرأة، اختلف األمر يف دستور 1971 عنه يف الدستور الذي أقره حوايل 20% من الشعب املرصي27 

يف شهر ترشين األول/أكتوبر 2012، فالدستور الجديد ال يذكر املساواة بني الجنسني. وهذا يفتح الباب ملزيد من قوانني التمييز ضد 

النساء يف املستقبل، وللتمييز الفعيل.

والدستور الحايل ال يذكر االتفاقيات الدولية كمصدر قانوين أعىل من القوانني املحلية، وهذا مثري للقلق. يضاف إىل ذلك دعوة بعض 

اإلسالميني إىل االنسحاب من اتفاقية األمم املتحدة للقضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة )سيداو(، وهذا بدوره مثري للقلق.

وقد أظهر واقع مرص أن النساء مستهدفات تحديداً، وخاصة من الرشطة واملحتجني الذين يستخدمون العنف. كام أظهر الواقع أن 

التحرش الجنيس يف التجمعات واملظاهرات كان مشكلة متكررة طيلة سنوات، وزاد منذ االنتفاضة الجامهريية يف عام 2011.

التحرش الجنيس،  النظر إىل األسباب االجتامعية لهذه الظاهرة، هناك إطار قانوين فيه ثغرات عميقة تجاه االعرتاف مبشكلة  ودون 

والعنف املوجه للنساء، واالعتداء عليهن، ويتحمل مسؤولية كربى يف إعطاء إحساس بوجود حصانة من العقاب ملرتكبي هذه األنواع 

25 انظر املالحظة رقم  12 يف الهامش، الفقرات 109-112؛ أيضاً املالحظة رقم 11، الفقرات 29 و31.

26 املرسوم الترشيعي رقم 34 من عام 2011، املنشور يف الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نيسان/أبريل 2011، العدد رقم 14 مكرر )أ(.

27 العدد اإلجاميل للناخبني 52 مليوناً، ونسبة املشاركة يف االستفتاء حوايل 32% من الناخبني.
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من االنتهاكات.

ال يعرتف قانون العقوبات بجرمية »التحرش الجنيس«، بل يذكر جرمية تعريفها غامض، وهي »اإلخالل بالحياء«. وال يذكر عنف الدولة، يف 

حني أن االعتداءات الجسدية عىل النساء تستخدم بشكل منظم لتحطيم مقاومتهن، وإخراجهن من الحيز العام.

املنصوص عليها يف  الدولية  املعايري  عن  القوانني مبتعدة كثرياً  الضحية. هذه  الزواج من  إذا قرر  الجاين  االغتصاب، ال يعاقب   ويف حالة 

املعاهدات التي صادقت عليها مرص، مثل اتفاقية سيداو.28 باإلضافة إىل ذلك، فإن الثقافة االجتامعية  تركز كثرياً عىل الذكور، وخاصة بعد 

تصاعد التيار األصويل، وتسهم أيضاً يف تقليص وجود املرأة يف الحيز العام.

28  مبوجب املادة 3 من اتفاقية سيداو: »تتخذ الدول األطراف يف جميع امليادين، وال سيام امليادين السياسية واالجتامعية واالقتصادية والثقافية، كل التدابري املناسبة، مبا يف ذلك 

الترشيعي منها، لكفالة تطور املرأة وتقدمها الكاملني، وذلك لتضمن لها مامرسة حقوق اإلنسان والحريات األساسية والتمتع بها عىل أساس املساواة مع الرجل«. انظر أيضاً 

املادة 7)ج(.



لعام 2011 بشأن تجريم . 1 العامة، والقانون رقم 34  القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن االجتامعات  إلغاء 

االعتداء عىل حرية العمل وتخريب املنشآت ألنهام متعارضان مع املعايري الدولية؛

أو . 2 اإلجرايئ  الفشل  حاالت  يف  للمحاسبة  وخضوعها  القانونية  بواجباتها  التنظيمية  السلطات  التزام  ضامن 

املامرسات التعسفية، وذلك وفقاً للامدة 5 من الدستور، وخاصة لعدم تنفيذ واجب الحامية، وملنع منتسبي 

أجهزة تطبيق األمن من اإلفراط يف استخدام القوة؛

تغيري أحكام القانون رقم 14 لسنة 1923 الخاص بالحق يف التجمع السلمي، أو وضع قانون جديد لتنظيم . 3

حق التجمع وفق املعايري الدولية، وصياغة القيود املحتملة ضمن معايري صارمة تستند إىل مبادئ القانون 

والتناسب والرضورة يف مجتمع دميوقراطي، واالكتفاء بعقوبات إدارية يف حاالت عدم االمتثال؛

إلغاء قرار وزير الداخلية بشأن استخدام األسلحة النارية وإصالح قانون هيئة الرشطة رقم 109 لسنة 1971، . 4

بحيث يتم  تنظيم استخدام القوة من جانب منتسبي أجهزة تطبيق القانون تنظيامً صارماً، ويجب خاصة 

تقييد استخدام الذخرية الحية ليكون يف حاالت خطر وشيك عىل األرواح؛

إصالح قانون العقوبات إللغاء األحكام التي تجرّم األفعال املحمية وفقاً لحريتي التعبري والتجمع، وخاصة . 5

املواد  86 مكرر، و87، و98أ، و 98 مكرر، و133، و167.
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