التعديالت المقترحة علٮالقانون رقم  ١٠٧لسنة ٢٠١٣

)مرفق (٦

بتنظيم الحق فى االجتماعات العامة والمواكب والتظاھرات السلمية
الصادر فى  ٢٤نوفمبر ٢٠١٣

اوال  :الغاء المادتين  ٦،٧الن األفعال المحظورة فيھا تمثل جرائم يعاقب عليھا فى قانون العقوبات ونص المادتين ٦،٧
المطلوب الغائھما كاآلتى:
المادة ٦

يحظر على المشاركين فى االجتماعات العامة أو المواكب أو التظاھرات حمل اية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو العاب نارية
أو مواد حارقة أو غير ذلك من األدوات أو المواد التى تعرض األفراد أو المنشات أو الممتلكات للضرر أو الخطر .

كما يحظر عليھم ارتداء األقنعة أو االغطية إلخفاء مالمح الوجة بقصد أرتكاب أى من تلك األفعال.
المادة ٧

يحظر على المشاركين فى االجتماعات العامة أو المواكب أو التظاھرات اإلخالل باألمن أو النظام العام أو تعطيل اإلنتاج أو
الدعوة إلية أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائھم أو تعريضھم للخطر أو الحيلولة دون ممارستھم لحقوقھم وأعمالھم أو التأثير
على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصالت أو النقل البرى أو المائى أو الجوى أو تعطيل حركة المرور
أو االعتداء على األروح أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضھا للخطر.
ثانيا  :تعديل المادة الثامنة على النحو التالى :
المادة ٨

يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو تظاھرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذى يقع بدائرته
التظاھرةبثمانية
مكان االجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو التظاھرة ويتم اإلخطار قبل بدء االجتماع العام أو الموكب أو التظاھرة
انتخابيا على ان
أياموتقصر ھذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة إذا كان االجتماع انتخا
واربعين ساعةعلى االقل وبحد أقصى سبعة وتقصر
يتم تسليم اإلخطار باليد مقابل التوقيع باالستالم أو بموجب إنذار على يد محضر  ،ويجب ان يتضمن اإلخطار البيانات اآلتية:

مكان االجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو التظاھرة .

ميعاد بدء وانتھاء االجتماع العام أو الموكب أو التظاھرة .

الغرض من الموكب أو التظاھرة  ،والمطالب والشعارات التى يرفعھا المشاركون فى اى منھا

اسماء األفراد أو الجھة المنظمة لالجتماع العام أو المواكب أو التظاھرة وصفاتھم ومـــحل اقامتھم ووسائل االتصال بھم .
ثالثا  :تعديل المادة التاسعة بالغاء النص على االختصاص بتحديد طرق التعامل فى حالة الخروج عن السلمية حيث تم النص
عليھا فى ھذا القانون وذلك على النحو التالى :
١

المادة ٩

يصدر وزير الداخلية قرارا بتشكيل لجنة دائمة فى كل محافظة برئاسة مدير االمن بھا تكون مھمتھا وضع االجراءات والتدابير
الكفيلة بتأمين االجتماعات العامة والمواكب والتظاھرات المخطر عنھا .
رابعا  :تعديل الفقرة األولى من المادة الحادية عشرة اتساقا مع تعديل المادة  ٩وذلك على النحو التالى :
المادة ١١

تتولى قوات االمن فى اطار اإلجراءات والتدابيرالتى تضعھا اللجنة المنصوص عليھا فى المادة التاسعة اتخاذ ما يلزم من
إجراءات وتدابير لتأمين االجتمـــاع العام أو المــــوكب أو التظاھرة المخطر عنھا  ،والحفاظ على سالمة المشاركين فيھا ،
وعلى األرواح والممتلكات العامة والخاصة  ،دون أن يترتب على ذلك إعاقة الغرض منھا .

واذا صدر خالل االجتماع العام أو الموكب أو التظاھر أى فعل من المشاركين فيھا يشكل جريمة يعاقب عليھا القانون أو خروج
عن الطابع السلمى للتعبير عن الرأى يكون لقوات األمن بالزى الرسمى وبناء على امر من القائد الميدانى المختص فض
االجتماع العام أو تفريق الموكب أو التظاھرة  ،والقبض على المتھمين بارتكاب الجريمة ويجوز لمدير االمن المختص مكانيا
قبل الفض أو التفريق أو القبض أن يطلب من قاضى االمور الوقتية بالمحكمة االبتدائية المختصة ندب من يراه إلثبات الحالة
غير السلمية لالجتماع العام أو الموكب أو التظاھرة ويصدر القاضى امره على وجه السرعة .
خامسا  :تعديل المادة الثانية عشرة بالغاء استخدام الھروات ونقلھا للمادة  ١٣وذلك على النحو التالى :
المادة ١٢

تلتزم قوات األمن فى الحاالت التى يجيز فيھا القانون فض أو تفريق االجتماع العام أو الموكب أو التظاھرة بأن تقوم بذلك وفقا
للوسائل والمراحل اآلتية :

مطالبة المشاركين فى االجتماع العام أو الموكب أو التظاھرة باالنصراف الطوعى بتوجية انذارات شفھية متكررة وبصوت
مسموع بفض االجتماع العام أو الموكب أو التظاھرة متضمنة تحديد وتأمين الطرق التى يسلكھا المشاركون لذى انصرافھم .
فى حالة عدم استجابة المشاركين فى االجتماع العام او الموكب أو التظاھرة لالنذارات باالنصراف تقوم قوات األمن بتفرقھم
وفقا للتدرج اآلتى :
استخدام خراطيم المياه.

استخدام الغازات المسيلة للدموع

سادسا :تعديل المادة الثالثة عشرة باضافة استخدام الھروات وذلك على النحو التالى:
٢

المادة ١٣

فى حالة عدم جدوى الوسائل المبينة فى المادة السابقة فى فض وتفريق المشاركين فى االجتماع العام أو التظاھرة أو قيامھم
بأعمال العنف أو التخريب أو اإلتالف للممتلكات العامة أو الخاصة  ،أو التعدى على االشخاص أو القوات  ،تقوم قوات األمن
بالتدرج فى استخدام القوة على النحو اآلتى :
استخدام الطلقات التحذيرية.

استخدام قنابل الصوت أو قنابل الدخان.
استخدام الھراوات .

استخدام طلقات الخرطوش المطاطى .

استخدام طلقات الخرطوش غير المطاطى .

وفى حالة لجوء المشاركين فى االجتماع العام أو الموكب أو التظاھرة الستعمال األسلحة النارية بما ينشأ معه توافر حق الدفاع
الشرعى  ،يتم التعامل معھم لرد االعتداء بوسائل تتناسب مع قدر الخطر المحدق بالنفس أو المال أو الممتلكات.
 ٢٠،١٨والغاء المادة  ١٩على النحو التالى :
سابعا  :تعديل المواد ١٨ ،١٧
المادة ١٧

كل من حاز أو احرز سالحا أو مفرقعات أو
يعاقب بالغرامة التى التقل عن خمسين الف جنيه وال تجاوز مائتى الف جنيهكل
ذخائر أو مواد حارقة أو مواد نارية أثناء  ،مشاركته فى االجتماع العام أو الموكب أو التظاھرة .
المادة ١٨

يعاقب بالغرامة التى التقل عن خمسين الف جنيه وال تجاوز مائتى الف جنيه كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو اية
منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مواكب أو تظاھرات بقصد ارتكاب أى من االفعال المنصوص عليھا فى قانون العقوبات فى
المواد من  ١٦٣الى  ١٧٠مكرراوالمواد  ٣٦١ ،٣٦١ ، ١٦٣ ،١٦٢مكررا  ،ومكرر) أ( والمواد من  ٣٦٥من  ٣٦٨أو
توسط فى ذلك .

ويعاقب بالعقوبة ذاتھا كل من حرض على ارتكاب الجريمة.
المادة ٢٠

كل من ارتدى اقنعة أو اغطية إلخفاء مالمح
يعاقب بالغرامة التى التقل عن عشرة االف جنيه وال تجاوز خمسين الف جنيهكل
الوجه بقصد ارتكاب جريمة اثناء االجتماع العام أو الموكب أو التظاھرة أو كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادتين
الخامسة والرابعة عشرة من ھذا القانون .

٣

