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  ؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان بشأنمرئيات امل

 1973( لسنة 18) رقمانون املرسوم بق بتعديل بعض أحكام قانونشروع م

 االجتماعات العامة واملسريات والتجمعاتبشأن 

 املقدم من جملس النواب( "بصيغته املوحدة" بقانون )املعد يف ضوء االقرتاح

 

املوقر يف كل ما يتعلق باملساالل املتلالحب وقاوإل اانساا        النوابتثمينًا للجهود اليت يوليها جملس 

قانو  املرسوم بقانو  بتعديل بعض أحكام  مشروع اومع كامل التقدير لالعتبارات اليت يرمي إليه

يف ضاو  االقاحاب بقاانو      املعد) ت العامحب واملسريات والتجمعاتبشأ  االجتماعا 1973( لسنحب 18رقم )

وبناا   علاط بلان  ناحب الشاخلو  اةارجياحب والاد اع        املقدم من جملاس الناواب(    "بليغته املوحدة" 

 :املوضوع أعاله  خبلوص قوإل اانسا  حو واألمن الوبين باجمللس مرليات املخلسسحب الوبنيحب حل

 

(  9(  و)6(  و)4)أ( و)ب( والفقرة األخرية  و) ة( الفقر3 قرة )أ(  و)( 2استبدا  نلوص املواد ) (1

 (13( الفقرة الثانيحب  )11و)

( و ج) ي(  قرتا  جديدتا  برقم10( برقم )ها(  وإىل املادة )7إىل املادة )اضا حب  قرة جديدة  -(2

 .)د(

بشاأ  االجتماعاات العاماحب     1973( لسانحب  18قاانو  رقام )  املرساوم ب ( مكارر مان   1إلغا  املادة ) -(3

  واملسريات والتجمعات

 

 وعليه ميكن إمجا  ذلك  يما يلي:
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 ( الفقرة )أ(2املادة )أوال: 

 :أصل القانون كما ورد يفنص ال

جين علط كل من ينظم اجتماعًا عامًا أ  خيطر كتابحب رليس األمن العام قبل االجتماع بثالثحب 

 أيام علط األقل.

 :مشروع القانونورد يف النص كما 

وأ  يعلان عناه   خيطار كتاباحب رلايس األمان العاام        جين علاط كال مان يانظم اجتماعاًا عاماًا أ       

لالجتماع  وذلك قبل االجتماع خبمسحب أيام احملددة كتابحب يف مكا  ظاهر للمتواجدين باملنطقحب 

يلدر بتحديده علط األقل  علط أ  يقدم ضمانا ماليا ةزينحب الدولحب ال يتجاوز عشرين ألف دينار 

وتنظيمه قرار من وزير الداخليحب  أو خطاب ضما  بالقيماحب ذاتهاا مان إحادك تاركات التاأم        

العاملحب يف اململكحب للاحل خزينحب الدولحب ُيلرف منه التعويض الذي يلدر به حكام قااالي  ا     

قحب أثنا  تنظيم االلتزام بأحكام القوان  واألنظمحب والتعليمات ذات العال ماألضرار املحتبحب علط عد

االجتماع العام أو بسببه  ويرد الاما  إىل مستحقيه بعد ماي ست  يومًا علط انتهاا  االجتمااع   

تعاويض أو تقاديم بالتاات بسابن ارتكااب تالفاات مرتبطاحب ارتباا  ال يقبال          دو  ر ع دعاوك 

   مل يكن.التجزلحب بهذا االجتماع  ويحتن علط عدم تقديم الاما  املقرر اعتبار ااخطار كأ

 :الوطنية مرئيات املؤسسة

وذلاك بزياادة     ملماا ورد يف مشاروع القاانو    ترك املخلسسحب الوبنيحب أ  تعديل النص أعاله و قاًا   -

  وإ  املدة املستوجن خالهلا ااخطار لتلبح مخسحب أيام بدال مماا كاناع علياه بثالثاحب أياام     

يف املمارساات املثلاط   إال إنها جانبع املعايري الدولياحب و  ع يف ظاهرها تبدو كمسألحب إجراليحب كان

 -حتط يف الادو  الايت تأخاذ بنظاام ااخطاار املسابق        -هذا اللدد  حيث أنه من املتعارف عليه 

  والايت دادب بسابن  ماع     "باملظاهرات العفويحب"وجود استثنا  علط تر  ااخطار ملا يعرف 

ذ جين النص علط هذا االستثنا  صراححب.تري مرتن له مسبقًا نتيجحب حدب مفاجئ  إ
1

 

ميثل يف ببيعته  إلزام منظمي االجتماع العام بتقديم ضما  مالي أو خطاب ضما كما إ   -

ويتعاار  ماع التزاماات اململكاحب الدولياحب الناتااحب عان اناامامها للعهاد          قيدا ذو التازام مثقال    

حارين ووجان القاانو  رقام     الدولي اةاص باحلقوإل املدنيحب والسياسيحب والذي اناامع لاه الب  

 :( الذي نلع علط أ 21  وخاصحب املادة )2006( لسنحب 56)

"يكو  احلق يف ممارسحب التجمع السلمي معح ا به  وال جيوز أ  يوضع من القيود 

علط ممارسحب هذا احلق إال اليت تفر  ببقا للقانو  وتشكل تدابري ضروريحب  يف 

 جمتمع دميقرابي  ..."

  والذي صدقع عليه مملكحب اانسا ( من امليثاإل العربي حلقوإل 24املادة )من   7و  6الفقرتا  و

 :  واليت نلع علط أ 2006( لسنحب 7البحرين  ووجن القانو  رقم )

                                                 
واملقدم إىل جملس حقوإل اانسا  يف   (ماينا كياي)تقرير املقرر اةاص املعين باحلق يف التجمع السلمي واحلق يف حريحب تكوين ا معيات    1

 (11اللفححب رقم ) -( A/HRC/20/27وثيقحب رقم ) - 2012مايو  21 -دورته العشرو  
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 :" لكل موابن احلق يف

 ... 

 حريحب االجتماع وحريحب التجمع بلورة سلميحب. -6

املفروضاحب ببقاًا   ال جيوز تقييد ممارسحب هذه احلقوإل بأي قيود تاري القياود    -7

للقاانو  والايت تقتاايها الاارورة يف جمتمااع راحم احلرياات وحقاوإل اانسااا         

لليانحب األمن الوبين أو النظام العام أو السالمحب العامحب أو اللححب العامحب أو اآلداب 

  ."العامحب أو حلمايحب حقوإل الغري وحرياتهم

 يف ممارساحب احلاق يف التجماع   إىل نشاو  حالاحب مان التميياز     تطبيق هذا الشار    قد يخلدي كما  -

ولان ميارساه إال مان ميلاك القادرة املادياحب علاط            إذ ال يستطيع الكا حب تو ريه وتقدميهالسلمي

تو ري مبلغ الاما   مما قد يخلدي إىل وجاود تابهحب يف تالفاحب أحكاام الدساتور  وخاصاحب املاادة        

 ( واليت نلع علط أ :18)

ويتساوك املوابنو  لدك القانو  يف احلقوإل " الناس سواسيحب يف الكرامحب اانسانيحب  

 والواجبات العامحب...."

وليحب عن السالو  تاري القاانوني    املسخلالتجّمعات السلميحب  منظموتم دميل ال ينبغي أ  ي كما -

ويقتاي ذلك استتباعًا عدم دملهم ألي تكاليف مالياحب متلالحب      اللادر عن أتخاص آخرين

أيااا تابهحب   كماا قاد ياثري ذلاك        متعلقاحب بالساالمحب  خبدمات حفظ األمن وتريهاا مان تادابري   

قاع  حياث قاد ت  ( الفقرة ب مان الدساتور     20دستوريحب يف كو  العقوبحب تخليحب بنص املادة )

  .عالقحب باملنظم  تربطهمهذه املخالفات من أتخاص آخرين قد ال 

مبلاغ الااما   ورتباتهم يف إقاماحب  ماع سالمي        واذا ا حضنا جدال قدرة املنظم  علاط تاو ري    -

سايخلدي ذلاك إىل وجاود عراقيال     الساحداد املبلاغ  حياث    املمنوححب آخر خال   حة الست  يوما 

نهايحب املطاف إىل النيل مان جاوهر    يف  مما يخلدي يف تو ري مبلغ آخر وصعوبات تعح  سبيلهم

  احلق.

إذ أ  األمر يستوجن عدم وضع عراقيل بريوقرابيحب  هو تزّيد ال م ر له لذا   التعديل املقحب  -

يقاع علاط عااتق الدولاحب      مرهقحب تقو  إمكانيحب ممارسحب احلق يف التجمع السلمي عملياا  كماا  

احلماياحب   ضما  ممارسحب األ راد هلذا احلق من خال  اختااذ التادابري املعقولاحب واملاللماحب   وتاو ري     

( واليت جا ت 31ور مملكحب البحرين يف املادة )ما أكد عليه دستالالزمحب للمشارك   يه  وهذا 

 يف نهايحب الباب الثالث املتعلق باحلقوإل والواجبات العام  حيث نلع علط أنه:

 "... ال جيوز أ  ينا  التنظيم أو التحديد من جوهر احلق أو احلريحب." 

 

  وتارك  هاذه املاادة  يف التعديل الاذي أورده مشاروع القاانو     وعليه  إ  املخلسسحب الوبنيحب ال تتفق مع 

 .كما ورد يف أصل القانو  اابقا  علط النص
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 لفقرة )أ(، )ب(، و الفقرة األخرية( ا3املادة )ثانيا:

 :القانونأصل  يفكما ورد نص ال

يف ااخطار زما  ومكا  وموضوع االجتماع  وما إذا كا  الغر  من االجتمااع    جين أ  يب  - أ

 حماضرة أو مناقشحب عامحب.

 أ  يوقع ااخطار ثالثحب أتخاص. جين - ب
 

 الفقرة األخرية:

لرليس األمن العام أو من ينوب عنه تغيري زما  ومكا  االجتماع بنا  علاط أي سابن خيال بالنظاام     

علط أ  يبلغ باليب االجتماع بذلك خال  يوم  علط األكثر من ااخطار علاط أ  ال يتعادك    العام 

 التأجيل أسبوعًا.

 :مشروع القانونورد يف النص كما 

 مخسحب أتخاص( من هذا القانو  من 2جين أ  يوقع ااخطار املذكور يف الفقرة )أ( من املادة ) - أ

والغار  مناه وكا احب البياناات     زماا  ومكاا  وموضاوع االجتمااع      هعلط األقل  وأ  يب   يا 

 املوضححب يف هذا النموذج املخلص هلذا الغر .

ال جيوز أ  تر ع أثنا  االجتماعات العامحب أيحب هتا ات أو تعارات ختالف النظام العام أو اآلداب  - ب

الوجاه أثناا     إخفاا  العامحب أو در  علط الطالفيحب أو تزدري األدياا  أو الطوالاف  وال جياوز    

االجتماعات العامحب أو املسريات أو التجمعات بأيحب وسيلحب كانع  كما ال جيوز ألي تاخص أ   

 يشح  يف اجتماع عام وهو رمل سالب ولو كا  مرخلًا له ومله.
ويعت  سالحا يف تطبيق أحكام هذا القانو  املفرقعات واألسلححب النارياحب وذخالرهاا واألسالححب          

أو االنفجاار  وكاذلك العلاي واألدوات     لالتاتعا  البياا  واملواد والعبوات احلارقاحب والقابلاحب   

 املعتاد محلها يف األحوا  العاديحب.الللبحب أو احلادة تري 

 

 الفقرة األخرية:

وألصحاب احملا  والبيوت الكالنحب يف حميط مكا  االجتماع احلق يف تقديم بلن كتاابي لارليس   

األمن العام  أو من ينوب عنه  باالعحا  علط االجتماع العام إذا كا  من تأنه ااضرار ولاحلهم 

 خال  ثالثحب أيام علط األكثر من تاريخ ااعال  عن االجتماع.أو التأثري سلبًا عليهم  وذلك 

أو ألي سابن   للسابن املاذكور  ولرليس األمن العام أو من ينوب عنه تغيري زماا  ومكاا  االجتمااع     

علاط    ويبلغ منظمي االجتمااع باذلك كتاباحب قبال ياوم       أو اآلداب العامحبآخر خيل بالنظام العام 

 من التاريخ احملدد لالجتماع علط أ  ال يتعدك تأجيل زما  االجتماع اسبوعًا. األقل

 :املؤسسة الوطنيةمرئيات 

ال يعادو    الفقارة )أ(  يف ورد يف مشاروع القاانو   ترك املخلسسحب الوبنيحب أ  تعديل النص أعاله و قًا ملا 

  كونه قد انلن  قط علط تغيري نلاب كونه تعدياًل ذو صفحب إجراليحب وال ميس جوهر احلق 

أتاخاص علاط   مخساحب  املوقع  علط ااخطار الكتابي املقدم إىل رليس األمن العاام  ليلابح عاددهم    

 أتخاص. ثالثحباألقل بداًل عن 
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وسع من  إ  املخلسسحب الوبنيحب ترك بأ  النص قد   بالتعديل الوراد علط الفقرة )ب(  يما يتعلقأما 

  وقد كاا  مان ضامنها حظار     السلمي ر ارتكابها أثنا  ممارسحب احلق يف التجمعاأل عا  احملظونطاإل 

عقوبات سالبحب للحريحب علط ذلاك بااحلبس مادة ال تقال عان      مشروع القانو   رتن بلإخفا  الوجه  

ستحب أتهر بااضا حب إىل الغرامحب اليت ال تقل عان مخسامالحب ديناار وال تتجااوز ألاف ديناار أو بإحادك        

 رارم تاررحب  و قيادًا علاط احلرياات الشخلايحب للمتظااهرين       األمر الذي يرتان هات  العقوبت    

بل إ  تغطياحب مالماح الوجاه    هذا احلق )كاملنقبات مثاًل(   من اجملتمع من التمتع ومارسحب كبرية

يلجاأ إلياه بعاض املتظااهرين أو املاتجمع  أثناا  تنظايمهم ملظااهرة ضاد           ًاقد يكو  إسلوبًا مشروع

ويباادو أ  الاانص املعااد  قااد خااالف  صاااحن عماال خو ااًا ماان ترصاادهم و لاالهم تعساافيا الحقااًا.  

دم تسليمه با حا  حسن النياحب يف ممارساحب هاذا    العموميحب والتجريد واستهدف  اات خاصحب مع ع

 احلق.

 إنه يقع علط الدولاحب التازام ساليب  ااه احلاق يف        تعديل الوارد علط الفقرة األخريةال  يما خيص و

التجمع السلمي وذلك من خال  عدم التدخل تري املا ر علاط  او مياس  اوهر احلاق وممارساته         

عااايري الدوليااحب ذات اللاالحب هااو  ناان احلظاار الشااامل ملكااا  ولعاال أ ااال املمارسااات املتماتاايحب مااع امل

بااالعحا  علياه مان     التجمع السلمي وزمانه  وينبغي أياًا أ  ال يكو  حق التجمع السلمي مرهونًا

قبل األ راد الذين قاد تتعار  ملااحلهم للتعطيال ) أصاحاب احملاا  أو البياوت الكالناحب يف حمايط          

نح حرياحب تاد ق حركاحب املارور هلاذه الفااحب األسابقيحب علاط         منطقحب االجتمااع(  حياث جيان أال  ا    

حريحب التجمع  حياث إ  هاذه املناابق ال تقتلار  قاط علاط كونهاا أمااكن  ارياحب أو ساكنيحب أو           

حلركااحب املاارور والسااري  حساان  باال هااي أماااكن للمشاااركحب أياااًا وللتعاابري عاان الاارأي وحريااحب      

 ممارسته.

علط كل مان الفقارة   التعديل الذي أورده مشروع القانو  وعليه  إ  املخلسسحب الوبنيحب ال تتفق مع 

 .كما جا تا يف أصل القانو   وترك اابقا  علط الفقرت  ذه املادة)ب(  والفقرة األخرية من ه
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 (4املادة )ثالثا: 

 :أصل القانون كما ورد يفنص ال

املب  يف هذا القاانو   إال   ال جيوز للمدير العام للشربحب منع اجتماع عام مت ااخطار عنه علط النحو

إذا كا  من تأنه ااخال  باألمن أو النظام العام أو حسن اآلداب بسبن الغايحب منه أو بسبن ظروف 

 الزما  واملكا  املالبسحب له أو ألي سبن خطري تري ذلك.

قبال  ويبلغ قرار املنع إىل منظمي االجتماع أو أحدهم لشخلاه أو يف حمال إقامتاه املاب  يف ااخطاار      

املوعد احملدد لالجتماع بيوم  علط األقل   ويعلق قرار املناع علاط بااب مركاز الشاربحب املخاتص         

وجيوز ملنظمي االجتماع الطعن يف قرار املنع خال  مخسحب عشر يومًا من تاريخ إبالتهام بقارار املناع    

 أمام احملكمحب املختلحب اليت تفلل  يه بلفحب مستعجلحب.

 :قانونورد يف مشروع الالنص كما 

مت ااخطار عنه علط النحو املب  يف هذا القانو   إذا كا  من  لرليس األمن العام منع اجتماع عام

أو تهديااد أو تقييااد حقااوإل  تااأ  االجتماااع ااخااال  باااألمن العااام أو النظااام العااام أو اآلداب العامااحب   

بسبن الغايحب منه أو بسبن ظروف الزما  واملكا  املالبسحب له  أو كاا  مان تاأنه     وحريات اآلخرين

 ااضرار بامللاحل االقتلاديحب للبالد.

قرار املنع كتاباحب إىل منظماي االجتمااع أو ألحادهم بشخلاه  أو يف حمال        ويبلغ رليس األمن العام

إقامته املب  يف ااخطار  ويعلق القرار علط باب مركز الشربحب املختص   وجيوز ملنظمي االجتمااع  

الطعن علط قرار املنع خال  مخسحب عشر يومًا من تاريخ إبالتهم بقرار املناع أماام احملكماحب املختلاحب     

 يه بلفحب مستعجلحب.اليت تفلل  

 املؤسسة الوطنية:مرئيات 

توسايع  مان تاأنه     ورد يف مشاروع القاانو   ترك املخلسساحب الوبنياحب أ  تعاديل الانص أعااله و قاًا ملاا        

متط ما أخل االجتماع باألمن العاام أو   ألمن العام ونع االجتماع العاماللالحيات املمنوححب لرليس ا

يد أو تقييد حقوإل وحريات اآلخرين بسبن الغايحب منه أو بسبن النظام العام أو اآلداب العامحب أو تهد

وباذلك     ظروف الزما  واملكا  املالبسحب له أو إذا كا  من تأنه ااضرار بامللاحل االقتلاديحب للابالد 

ال يوجاد ملعظمهاا مفهاوم     بقياود  السالمي  ممارساحب احلاق يف التجماع   يكو  مشروع القاانو  قاد قي اد    

قانوني واضح يقف حالال دو  قيام السلطات املختلحب بتطبيق القانو  بالتوسع يف تطبيقه  ومينع 

غ ااخطاار مان ماامونه    املاثال قاد  ار    ومن جهحب أخرك  اإ  التعاديل     إسا ة استعما  هذه السلطحب

األمنياحب مان ضاما  ساالمحب      دور األجهازة   كماا حاو     وحو له استتباعًا إىل نظام الحخايص املسابق  

املتظاهرين وأمنهم ومحايحب احلقوإل األخارك الايت قاد تتاأثر نتيجاحب ممارساحب حقهام يف التجماع  إىل         

سلطحب وظيفتها إضفا  ونازع الشارعيحب عان االجتماعاات العاماحب و قاًا ملعاايري  افاضاحب يكاو  مان           

ماا  واملكاا  املالبساحب    بسابن ظاروف الز  اللعن التثبع منها كما وردت يف النص )بسبن الغاياحب  أو  

خاارجي ميكان    (  حيث إ  الغايحب ترتبط بالنوايا الداخليحب واألسباب اةفيحب  وليس هلاا أي مظهار  له

 االستدال  عليها منه.
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قياد املادة الايت جيان علاط رلايس        ألغاط   والاذي  الثانيحب الوارد علط الفقرةلتعديل ابأما  يما يتعلق 

األجادر   مان  أناه  تارك ب املخلسساحب    اإ  االجتمااع العاام    لإلبالغ عن قارار مناع   األمن العام االلتزام بها 

لتلابح مخساحب أياام علاط األقال  ذلاك إ  األ اراد قاد ميارساو  حقهام يف            الزياادة ماع   اابقا  عليهاا 

التظاهر أو التجمع مرتبط  يف ذلك ودب أو مناسبحب معينحب  لذا  اإ  مان تاأ  إلغاا  قياد املادة أ        

مان   سااعات قليلاحب  قبال   سف يف استعما  احلق عن بريق التأخر يف اابالغ بقارار املناع  يقود إىل التع

وقع التجمع مما يخلدي بال تك إىل إسقابات سلبيحب متمثلحب يف إحبا  مجهور املشارك  وزعزعاحب  

  هاذا بااضاا حب إىل   ثقتهم با هاز األمين وتفاقم املشكلحب موضوع االجتماع العام باداًل مان دجيمهاا   

كو  ذات  الدة لأل راد لحتيان أوضااعهم   يكا يحب لإلبالغ عن قرار املنع سالدة املمن تأ  دديد أنه 

 خياارات أخارك أكثار    سوا  باللجو  إىل القاا  املختص للطعن يف قرار املنع أو عن برياق البحاث يف  

 جدوك من ذلك.

رار رليس األمن العاام أماام   وحتط وإ  أجازت املادة يف  قرتها الثانيحب ملنظمي االجتماع الطعن علط ق

القاا  املختص  إال أ  هذا سيحتن علياه إبالاحب إجارا ات االجتمااع  ودخاو  املانظم  يف تعقيادات        

قااليحب من أجل احللو  علط حكم قاالي ميكنهم من ممارسحب حقهام يف التجماع السالمي  وهاو     

ااخطاار ورولاه عملياًا إىل    بأناه يبطال مفعاو      ساابقاً باذلك يقودناا إىل ذات النتيجاحب املناوه عنهاا      

 تلريح من وزارة الداخليحب.

وتارك    هاذه املاادة  يف  التعديل الاذي أورده مشاروع القاانو    وعليه  إ  املخلسسحب الوبنيحب ال تتفق مع 

 .إعادة النظر يف النص وجمله وا يتوالم مع املواثيق الدوليحب ذات الللحب باحلق يف التجمع السلمي
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 (6املادة ) رابعا:

 :أصل القانون كما ورد يفنص ال

جين أ  يكاو  لكال اجتمااع عاام  ناحب مخللفاحب مان رلايس وعااوين علاط األقال   اإذا مل ينتخان              

اجملتمعو   نحب يف بد  االجتماع  اعت ت مخللفاحب مان املاوقع  علاط ااخطاار املشاار إلياه يف املاادت          

 الثانيحب والثالثحب من هذا القانو .

 نحب االجتماع احملا ظحب علاط النظاام  ياه ومناع كال خاروج علاط القاوان  أو علاط اللافحب            وعلط

أو يشتمل املبينحب لالجتماع يف ااخطار  وأ   نع كل خطاب أو نقاش خيالف النظام العام أو اآلداب 

 وهلا أ  تستع  يف ذلك بأعاا  قوة الشربحب. علط دريض علط ا رالم.

 :القانونورد يف مشروع النص كما 

   اإذا مل ينتخان اجملتمعاو     وأربعحب أعااا  جين أ  يكو  لكل اجتماع عام  نحب مخللفحب من رلايس  

مان   (3) و( 2)يف املاادت   املاذكور   نحب يف بد  االجتماع  اعت ت مخللفحب من املوقع  علط ااخطاار  

 هذا القانو .

 :املؤسسة الوطنيةمرئيات 

 ال يعدو كوناه تعاديالً   ورد يف مشروع القانو املخلسسحب الوبنيحب أ  تعديل النص أعاله و قًا ملا  ترك

كما ترك املخلسساحب باأ  الشاق اآلخار      .يف التجمع السلمي بيعحب إجراليحب وال ميس  وهر احلقذو ب

حذف الفقرة املتعلقحب وسخلوليحب أعاا  اللجنحب املنظماحب  من التعديل باحلذف والذي كا  من تأنه 

مسالك متفاق  اماًا ماع املعاايري الدولياحب يف هاذا         بأناه عن احملا ظحب علط النظام العام وما  إىل ذلاك   

وليحب عان السالو  تاري القاانوني اللاادر عان       خلالشأ   إذ جين أال يتحمل منظماي التجمعاات أي مسا   

هم املسخلوليحب عن حفظ النظام العام  والاذي يقتااي املنطاق    أتخاص آخرين   ااًل عن عدم دميل

أ  تقع هذه املسخلوليحب علط رجا  األمن ال تريهم عن برياق محاياحب املشاارك  مان األ اراد الاذين       

 ستهد و  تعطيل هذه التجمعات أو تشتيتها.ي

 .ادةهذه املمع التعديل الذي أورده مشروع القانو  يف  وعليه  إ  املخلسسحب الوبنيحب تتفق
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 ( 7املادة ) :خامسًا

 أصل القانون: كما ورد يفنص ال

ألعاا  قوة الشربحب دالما حق حاور االجتماعات العامحب يف احلدود الالزمحب للمحا ظحب علط األمان  

أ  يكو  بعيدا عن مكا  املتكلم. والنظام العام  وهلم أ  خيتاروا املكا  املاللم هلم يف االجتماع بشر  

 االجتماع يف األحوا  التاليحب:حل وهلم حق 

 إذا بلبع منهم ذلك  نحب االجتماع املشار إليها يف املادة السادسحب. - أ

 تماع عن صفته املبينحب يف ااخطار.إذا خرج االج - ب

 إذا وقع اضطراب تديد خيل باألمن أو النظام العام. - ج

وقعع أثنا  االجتماع جرميحب من ا رالم املنلاوص عليهاا يف قاانو  العقوباات أو تاريه مان        إذا - د

 القوان  النا ذة املفعو .

 :ورد يف مشروع القانونالنص كما 

ألعاا  قوة الشربحب دالما حق حاور االجتماعات العامحب يف احلدود الالزمحب للمحا ظحب علط األمان  

والنظام العام  وهلم أ  خيتاروا املكا  املاللم هلم يف االجتماع بشر  أ  يكو  بعيدا عن مكا  املتكلم. 

 األحوا  التاليحب: وهلم حق حل االجتماع يف

 املشار إليها يف املادة السادسحب. إذا بلبع منهم ذلك  نحب االجتماع - أ

 إذا خرج االجتماع عن صفته املبينحب يف ااخطار. - ب

 إذا وقع اضطراب تديد خيل باألمن أو النظام العام.  -ج

إذا وقعع أثنا  االجتماع جرميحب من ا رالم املنلوص عليها يف قاانو  العقوباات أو تاريه   مان       -د 

  القوان  النا ذة املفعو .

  اوز االجتماع الوقع املسموب به. إذا  -ها

 :املؤسسة الوطنيةمرئيات 

بإضا حب  قرة جديدة  ياز ألعااا      التعديل الذي أورده مشروع القانو ترك املخلسسحب الوبنيحب أ  

" هو أمٌر يتوا ق إذا  اوز االجتماع الوقع املسموب بهقوة الشربحب حل االجتماعات العامحب متط ما "

التجمعاات   إقاماحب تلاك  التجمع السلمي  والايت اساتلزمع أ  تكاو     يف  حق لل املقررةمع القواعد العامحب 

 .ومخلقتحبلفحة زمنيحب حمددة 

 .هذه املادةوعليه  إ  املخلسسحب الوبنيحب تتفق مع التعديل الذي أورده مشروع القانو  يف 
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 (9املادة ) :سادسًا

 :أصل القانون كما ورد يفنص ال

( من هذا القانو  علط التجمعات واملسريات 7(   )6( و )4( و )3( و )2( و )1)تسري أحكام املواد أرقام 

 واملظاهرات اليت تقام أو تسري يف الطرإل أو امليادين اليت يكو  الغر  منها سياسيًا.

وجيااوز لاارليس األماان العااام أو ماان ينااوب عنااه تعااديل خااط سااري املساارية أو املظاااهرة علااط أ  يبلااغ  

 ( من هذا القانو .4للمادة )املنظم  بذلك ببقًا 

 إذا نظمع مسرية لغر  سياسي وناسبحب تشييع جنازة  إ  ااعال  اللادر من األمن العاام وناع   

 املسرية أو دديد خط سريها يبلغ إىل القالم  بشاو  ا نازة من أسرة املتو ط.

 :ورد يف مشروع القانونالنص كما 

التجمعاات  ( من هذا القانو  علط املساريات و 7(  )6( و )4( و )3( و )2( و )1تسري أحكام املواد أرقام )

ويعتا   معاًا يف تطبياق أحكاام هاذا القاانو  كال        العاماحب   املياادين  ويف الطارإل   أو تقاام  اليت تسري

 اجتماع عام ُيعقد كله أو جانن منه يف الساحات الفاا  أو الطرإل أو امليادين العامحب.

وناع املسارية أو    رليس األمن العاام اللادر من  القراروناسبحب تشييع جنازة  إ  وإذا نظمع مسرية 

 دديد خط سريها يبلغ إىل القالم  بشاو  ا نازة من أسرة املتو ط.

 املؤسسة الوطنية:مرئيات 

   قد استبعد التخليص الذي كاا   ترك املخلسسحب الوبنيحب بأ  التعديل الذي أورده مشروع القانو 

( وااا 9  ليجعاال ماان املااادة ) ذات األتاارا  السياساايحبقااد وجهااه بالااذات إىل املسااريات أو التجمعااات  

( تنطباق علاط كال املساريات     7( و )6( و )4( و )3( و )2( و )1تامنته من ااتارة إىل أحكام املواد )

العاماحب  مااع اعتبااار أ  التجمااع املطبااق يف أحكااام  والتجمعاات الاايت ُتسااي ر أو تقااام يف الطاارإل وامليااادين  

أو الطارإل أو املياادين    جانان مناه يف سااحات الفااا     القانو  هو كال اجتمااع عاام يعقاد كلاه أو      

وبذلك يكو  مشروع القانو  قد استباب احملل اةاص وجعله يف نطاإل هذا القاانو    يكاو     العامحب 

بذلك قد اعت  كل اجتماع يعقد يف مكا  خاص وال يكو  مقتلارًا علاط الادعوة الشخلايحب ماثاًل      

بأ  يكو  عدد احلاضرين  يه قد تعدك ولو بقليل مسااححب املكاا  اةااص مان قبيال االجتماعاات       

البريوقرابيحب السالفحب ومن ضمنها تر  ااخطاار   ااجرا ات ختاع يف تنظيمها إىل كل العامحب اليت

 رة )أ( منه واليت نلع علط أ : ( الفق28علط عكس ما ذهن إىل الدستور يف املادة )

لأل راد حق االجتماع اةاص دو  حاجحب إىل إذ  أو إخطار سابق  وال جياوز ألحاد   "

 "اعاتهم اةاصحبمن قوات األمن العام حاور اجتم

وبالتالي يعت  و قا ملشروع القانو  من قبيل االجتماعاات العاماحب  كال االجتماعاات الايت يعقادها       

االعتباريحب اةاصحب كا معيات واملخلسسات األهليحب واألحزاب والنقابات العماليحب واملهنيحب  األتخاص
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م  وبرتم خلوصيحب هذه املقاار  وتريها  ملناقشحب املسالل اليت تدخل يف اختلاصها أو مناقشحب أمر عا

ناه  إ   متط ما زاد العادد وصاار جاز  مناه يف الفااا  العاام        هإال إنه جيوز ألي  رد دخوهلا دو  دعو

  وهاو  طبق عليه كل نلوص املواد املشار إليهاا تببقا هلذا املشروع املاثل سنكو  بلدد  مع عام 

 ما ميثل قيدًا علط ممارسحب احلق يف التجمع.

تعلق بالفقرة الثانيحب من التعديل   إ  املخلسسحب الوبنيحب تتفق مع ما ذهبع إليه احلكومحب أما  يما ي

وهياحب التشريع واا تا  القانوني من استحساا  إ اراد تنظايم خااص لااوابط وتارو  وإجارا ات        

ومواعيد ااذ  بتنظيم املسريات وناسبحب تشييع ا نازات  وعدم تطبيق ذات الااوابط الايت تكاو     

 قط لتنظايم املساريات والتجمعاات العادياحب  ذلاك إ  مثال هاذه التجمعاات تتمتاع بلابغحب            مناسبحب

 .دينيحب  وهلا صلحب وثيقحب بالعادات واألعراف السالدة

  عدا ذلك الشق هذه املادةيف  التعديل الوارد يف مشروع القانو مع  وعليه  إ  املخلسسحب الوبنيحب تتفق

علط التجمع الذي يعقد جانن مناه يف  (7( و )6( و )4( و )3و ) (2( و )1أحكام املواد )املتعلق بسريا  

 .الساحات الفاا 

 
لزوم إ راد أحكاماًا خاصاحب تتعلاق بتنظايم      أما بشأ  الفقرة الثانيحب من املادة  ترك املخلسسحب الوبنيحب

 املسريات اةاصحب بتشييع ا نازات.
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  (10املادة ) سابعًا: 

 أصل القانون: كما ورد يفنص ال

رظر اتحا  تري املوابن  يف املواكن أو املظاهرات والتجمعات اليت تاتم لغار  سياساي هاو      - أ

 من حق املوابن  وحدهم.

  نع املظاهرات اليت تتم ألترا  انتخابيحب. - ب

 :ورد يف مشروع القانونالنص كما 

اتحا  تري املوابن  يف املواكن أو املظاهرات والتجمعات اليت تاتم لغار  سياساي هاو      رظر - أ

 من حق املوابن  وحدهم.

  نع املظاهرات اليت تتم ألترا  انتخابيحب. - ب

محل أو ر ع أو وضع أيحب أعالم أو تعارات  -يف االجتماعات العامحب واملسريات والتجمعات  -رظر  - ج

أليحب دولحب أو مخلسسحب أو مجعيحب أو منظمحب أو هياحب أو حزب  أو أيحب جهحب أخرك من هذا القبيل 

أيا كا  ببيعتها  أو أيحب صور لشخليات أو جمسمات  أو أيحب رموز أخرك  وذلك بأي بريقحب 

ب عناه  ساابق علاط عقاد     كانع  إال بإذ  كتابي خاص من رليس األمن العاام أو مان يناو   

 االجتماع أو املسرية أو التجمع.

ال جيوز إترا  األبفا  يف املسريات والتجمعات بأي حا  من األحوا   إال بإذ  كتابي خاص  - د

 من رليس األمن العام.

 املؤسسة الوطنية:مرئيات 

ضمن باستحداب الفقرة )ج(   التعديل الذي أورده مشروع القانو ترك املخلسسحب الوبنيحب أ   -

( مناه  23للامانحب اليت أوردها دستور مملكحب البحارين يف املاادة )     قد أتع تالفحًب(10املادة )

واليت أتارت إىل حرياحب الارأي  وإىل حاق كال إنساا  يف التعابري عان رأياه ونشاره باالقو  أو           

 الكتابحب أو تريهما ويقيده يف ذلك عدم املساس بأسس العقيدة ااسالميحب ووا ال يثري الفرقحب

( مان العهاد الادولي اةااص بااحلقوإل املدنياحب       19أو الطالفيحب  هذا بااضا حب إىل نص املاادة ) 

 نلع علط أ :والسياسيحب  حيث 

 ق يف اعتناإل آرا  دو  ماايقحب.احل. لكل إنسا  1"

ق يف حرياحب التعابري. ويشامل هاذا احلاق حريتاه يف التمااس        احلا . لكل إنساا   2

قيهاا ونقلاها إىل آخارين دوااا اعتباار      تتلف ضاروب املعلوماات واأل كاار وتل   

للحدود  سوا  علط تكل مكتوب أو مطبوع أو يف قالن  ين أو بأيحب وسيلحب أخرك 

 خيتارها.

من هذه املادة واجبات  2. تستتبع ممارسحب احلقوإل املنلوص عليها يف الفقرة 3

ومساوليات خاصحب. وعلط ذلك جيوز إخااعها لبعض القيود ولكن تريطحب أ  

 ددة بنص القانو  وأ  تكو  ضروريحب: تكو  حم
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 )أ( الححام حقوإل اآلخرين أو مسعتهم 

 ".)ب( حلمايحب األمن القومي أو النظام العام أو اللححب العامحب أو اآلداب العامحب

 

القيود حلقوإل كفلها الدستور واملواثيق الدوليحب اليت   ر ذا ال ينبغي علط املشرع اا را  يف ل

صادقع عليها مملكحب البحرين إىل درجحب تعطيلها أو إصابتها بالشلل  وهو ما يعين بوضوب بأ  

احلريحب هي القاعدة والقيود املفروضحب عليها استثنا  علط القاعدة  وأ  أي تدابري تقييديحب جين 

يف التجماع   تمع  كما أ  من تا  هذه املادة تفريغ احلاق أ  تكو  يف حدود ما هو مقبو  يف اجمل

 دويلااه ماان رخلااحب منحهااا الدسااتور للمشاارع النياال ماان جااوهره  وماان مااامونه و الساالمي

( ماان دسااتور مملكااحب  31القااانوني إىل وساايلحب لتقييااد احلااق  ممااا يعااد  تالفااحب لاانص املااادة )   

 البحرين  واليت نلع علط أنه:

 ظيم أو التحديد من جوهر احلق أو احلريحب." "... ال جيوز أ  ينا  التن

واليت تامنع حكمًا مفاده عدم جواز  ( 10أما بالنسبحب إىل الفقرة )د( املستحدثحب ضمن املادة ) -

إترا  األبفا  يف املسريات والتجمعات بأي حا  من األحوا   إال بإذ  كتابي خاص من رليس 

ذلاك يتعاار  ماع التزاماات اململكاحب الدولياحب         أاألمن العام   ا  املخلسسحب الوبنيحب تخلكد علط 

  1991( لسانحب  16الناتاحب عن انامامها التفاقيحب حقوإل الطفل ووجن املرسوم بقانو  رقام ) 

 علط أ : ( من هذه االتفاقيحب15املادة ) نلعحيث  
. تعحف الادو  األباراف وقاوإل الطفال يف حرياحب تكاوين ا معياات و اط         1"

 حريحب االجتماع السلمي.

جيوز تقييد ممارسحب هذه احلقوإل بأيحب قيود تري القيود املفروضحب ببقاا   . ال2

للقانو  واليت تقتايها الارورة يف جمتمع دميقرابي لليانحب األمن الوبين أو 

السااالمحب العامااحب أو النظااام العااام  أو حلمايااحب اللااححب العامااحب أو اآلداب العامااحب أو 

 ".حلمايحب حقوإل الغري وحرياتهم

  املخلسسحب الوبنيحب تخلكد علط وجوب التميياز با  زج األبفاا  يف مظااهر     ويف هذا اللدد  إ

املاادي    العنف و اذبات العمل السياسي  وهاو األمار الاذي لاه انعكاسااته السالبيحب علاط السالو        

واملعنوي هلم  ومسببحب يف ذات الوقع اةطر احملادإل علاط حاضارهم ومساتقبلهم وأمانهم  لاذا       

والتجاذبااات كا ااحب  وباا  حااق األبفااا  يف املشاااركحب      جياان النااأي بهاام عاان تلااك املظاااهر    

بالتجمعات السلميحب و قًا ملا هو مقرر يف اللكو  الدوليحب حلقوإل اانسا  ذات الللحب وباألخص 

 .تلك اليت انامع أو صادقع عليها مملكحب البحرين

وتارك    املاادة هاذه  يف   املخلسسحب الوبنيحب ال تتفق مع التعديل الاذي أورده مشاروع القاانو     وعليه  إ

 .القانو أصل األصلي الوارد يف  اابقا  علط النص
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 ( الفقرة الثانية11املادة ) :ثامنًا

 :أصل القانون كما ورد يفنص ال

ال جيوز تنظيم املظاهرات أو املسريات أو التجمعات اليت تقام أو تسري بالقرب من املستشافيات أو   كما

املطارات أو اجملمعات التجاريحب أو األماكن ذات الطابع األمين علاط أ  يقاوم وزيار الداخلياحب بتحدياد      

 هذه األماكن وااعال  عنها.

 :ورد يف مشروع القانونالنص كما 

ومع عدم ااخال  واق املاوابن  يف عقاد االجتماعاات العاماحب وتنظايم املساريات والتجمعاات و قاا           

عقد أو تنظايم أياحب مسارية أو  ماع أو     ال جيوز  للشرو  والاوابط املنلوص عليها يف هذا القانو   

 املنااابقالقنلااليات األجنبيااحب أو يف  و الساافارات أ بااالقرب ماان املستشاافيات أو املطااارات أو  مظاااهرة 

الكالن وحا ظحب العاصمحب وتريها من احملا ظاات   أو األماكن ذات الطابع األمين واحليويحب التجاريحب 

عااددًا ماان األماااكن العامااحب يف اململكااحب لعقااد     -يف تااري هااذه املنااابق   -ولااوزير الداخليااحب أ  راادد  

  االجتماعات العامحب أو لتنظيم املسريات والتجمعات واملظاهرات املخطر عنها.

 املؤسسة الوطنية:مرئيات 

التازام   علط الدولحبيقع  هبأن  مشروع القانو  التعديل الذي أورده تعقيبًا علطترك املخلسسحب الوبنيحب 

تاري املا ر يف   إجيابي يف تيسري ممارسحب احلق يف التجمع  والتزم آخر سليب يتمثل بالكف عان التادخل   

 نن احلظر الشاامل للمكاا  املزماع إقاماحب التجماع  ياه   األصال يف         عليها جين احلق يف التجمع  و

احلقااوإل هااو ااباحااحب  إذ ال يوجااد ماا ر ملنااع التجمااع يف احملا ظااحب العاصاامحب أو أمااام الساافارات أو          

كو  وقاد أبادك  ياه املشاار      سالمي ذا باابع  القنلليات أو يف تلك األماكن احليويحب ما دام التجمع 

كما علط الدولاحب أ  تااع يف اعتبارهاا عادم وضاع قياود علاط مكاا          اضها. نوايا سلميحب ينبغي ا ح

 قاد يكاو  الغار  مان       إذا كا  من تا  تلك القيود التأثري علاط رساالحب املتظااهرين    التجمع العام

السفارة علط اختاذ موقف مع   حينها سايكو  مان األجادك إقاماحب التجماع أماام تلاك        التجمع حث 

أك ومسامع مان ا مهاور املساتهدف  ومماا ال جادا   ياه باأ  اختياار          السفارة حتاط يكاو  علاط مار    

يف دقياق وبلاوغ   مقاح  باعتقاادهم الراساخ بأناه سايكو  لاه دور        التجماع ملكا  منظمي االجتماع  

يف تو ري احلمايحب الشاملحب للمتظاهرين  قوات حفظ النظام  وهنا تقع املسخلوليحب علط أهدا هم املرجوة

من العام والتلدي ألي  اوزات قد ددبوصواًل للحفاظ علط األ

2

. 

ويف كل حا   البد من التو ياق با  حاق األ اراد يف ممارساحب هاذا احلاق وبا  ساالمحب بااقي أ اراد            

اجملتمع وضما  احلد األدنط النسيابيحب حركحب املرور  ال سيما وأ  بعض من هذه األماكن احملظور 

حيااتهم  إقامحب التجمع أمامها تتسم بدرجحب من اةطورة الرتبابها املباتر والوثيق بسالمحب األ راد و

كاملستشفيات  وولاحلهم الغري قابلحب للتعطيل كاملطارات.  ال دباذ ااباحاحب املطلقاحب  كماا أ      

 التقييد املطلق باللورة املاثلحب مر و  أياًا.

                                                 
واملقدم إىل جملس حقوإل اانسا  يف   (ماينا كياي)تقرير املقرر اةاص املعين باحلق يف التجمع السلمي واحلق يف حريحب تكوين ا معيات   2

 (14اللفححب رقم ) -( A/HRC/20/27وثيقحب رقم ) - 2012مايو  21 -دورته العشرو  
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  إذا أ  هاذه املاادة  يف التعاديل الاذي أورده مشاروع القاانو      وعليه  إ  املخلسسحب الوبنيحب ال تتفق ماع  

وعاادم تقيياادها بتلااك القيااود الاايت ماان تااانها إ ااراغ احلقااوإل ماان    األصاال يف احلقااوإل هااو إبالقهااا 

 .القانو أصل األصلي الوارد يف  اابقا  علط النص   وتركمامونها واا تاات عليها
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  (13املادة ) :تاسعًا

 أصل القانون: كما ورد يفنص ال

 مع عدم ااخال  بأيحب عقوبحب أتد ينص عليها قانو  العقوبات أو أي قانو  آخر: 

يعاقن باحلبس مدة ال تزيد علط ستحب تهور أو بغرامحب ال تقل عن مالحب دينار أو بالعقوبت  معًا  - أ

الداعو  أو املنظمو  وأعاا   ا  االجتماعات العامحب واملسريات واملظاهرات والتجمعات اليت تقام 

 سااااااااااري بغااااااااااري إخطااااااااااار عنهااااااااااا أو باااااااااارتم صاااااااااادور قاااااااااارار ونعهااااااااااا.       أو ت

 ويعاقاان بااذات العقوبااحب كاال ماان اسااتمر يف الاادعوة هلااا أو يف تنظيمهااا بااالرتم ماان منعهااا.        

كماا يعاقاان األتااخاص الااذين يشاارعو  يف االتااحا  يف ذلااك االجتماااع أو املساارية أو املظاااهرة أو  

 س  دينارًا أو بالعقوبت  معًا.قل عن مخالتجمع باحلبس مدة ال تزيد علط تهر أو بغرامحب ال ت

يعاقاان باااحلبس ماادة ال تزيااد علااط أربعااحب تااهور أو بغرامااحب ال تقاال عاان مخساا  دينااارًا أو           - ب

يف اجتماع أو مسرية أو مظااهرة   -رتم دذير األمن العام  -يشح    بالعقوبت  معًا كل تخص

 اللادر إىل املتجمع  بالتفرإل.أو  مع مل خيطر عنها أو صدر قرار ونعها أو يعلي األمر 

يعاقن باحلبس مدة ال تزيد علط تهر أو بغرامحب ال تقل عان مخسا  ديناارًا أو باالعقوبت  معاًا       - ج

كل من استعمل مركبحب يف أيحب مسرية أو مظاهرة أو  ماع دو  إذ  خااص مان رلايس األمان      

 العام أو من ينوب عنه.

باحلبس مدة ال تزيد علط سنحب أو بغرامحب ال تقل عن ماليت دينار أو بالعقوبت  معًا كل  يعاقن - د

 ( من هذا القانو .6من خيالف الفقرت  الثالثحب والرابعحب من املادة )
يعاقن باحلبس مدة ال تزيد علط تهر أو بغرامحب ال تقل عن مخس  ديناارًا أو باالعقوبت  معاًا     -ها

 األحكام األخرك املنلوص عليها يف هذا القانو .كل من خالف أيًا من 

 :ورد يف مشروع القانونالنص كما 

 مع عدم ااخال  بأيحب عقوبحب أتد ينص عليها قانو  العقوبات أو أي قانو  آخر: 

يعاقان بااحلبس مادة ال تزياد علاط ساتحب تاهور أو بالغراماحب الايت ال تقال عان مااليت دينااار وال              - أ

تتجاوز مخسمالحب دينار   أو بإحدك هات  العقوبت   الداعو  أو املنظمو  لالجتماعات العامحب 

واملسااريات والتجمعااات  وكااذلك أعاااا   ااا  االجتماعااات العامااحب واملسااريات والتجمعااات  إذا    

لك االجتماعاات العاماحب أو املساريات أو التجمعاات أو ساريت بغاري إخطاار عنهاا أو بارتم          ت أقيمع

 األمر اللادر ونعها.

يعاقن باحلبس مادة ال تقال عان ساتحب أتاهر وبالغراماحب الايت ال تقال عان مخسامالحب ديناار وال             - ب

هااات  العقااوبت   الااداعو  واملنظمااو  لالجتماعااات العامااحب     كتتجاااوز ألااف دينااار  أو بإحااد  

واملسريات والتجمعات  سوا  أخطروا عنها أو مل خيطروا  إذا استمروا يف الدعوة هلا أو يف تنظيمها 

األتخاص الذين يشرعو  يف االتحا  يف تلك االجتماعات العامحب أو بالرتم من منعها   ويعاقن 

بس مدة ال تزيد علط أربعحب أتاهر وبالغراماحب الايت ال تقال عان مااليت       املسريات أو التجمعات باحل

  دينار  أو بإحدك هات  العقوبت .

مخسمالحب دينارا وال تتجااوز  أو بغرامحب ال تقل عن  أتهرأربعحب  عن  تقليعاقن باحلبس مدة ال  - ج

يف  -رتام داذير األمان العاام      -يشاح     كال تاخص  ألف دينار  أو بإحدك هات  العقاوبت    
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 واالجتماعات العامحب أو املساريات أو التجمعاات الايت مل خيطار عنهاا أو الايت صادر األمار ونعهاا أ         

 يعلي األمر اللادر إىل املشارك   يها بالتفرإل.

يعاقن باحلبس مادة ال تقال عان ساتحب أتاهر وبالغراماحب الايت ال تقال عان مخسامالحب ديناار وال             - د

بت   كل مان خياالف أحكاام الفقارة )ب( مان املاادة       تتجاوز ألف دينار  أو بإحدك هات  العقو

 ( من هذا القانو .3)
يعاقن باحلبس مدة ال تزيد علط سنحب وبالغرامحب اليت ال تقل عن مخسامالحب ديناار وال تتجااوز       -ها

ألف دينار  أو بإحدك هات  العقوبت   كل من يعلن أو ينشار أو ياذيع  بأياحب وسايلحب كاناع       

اةااارج  أنبااا   أو أخبااارًا أو بيانااات أو إتاااعات كاذبااحب أو مغرضااحب  بشااأ    سااوا  يف الااداخل أو يف

 اجتماع عام أو مسرية أو  مع دو  أ  يكو  تطرًا عنها ببقًا هلذا القانو .

يعاقن بالعقوباحب املاذكورة يف الفقارة )هاا( مان هاذه املاادة كال مان يادلي يف ااخطاار املقادم                 -و

سرية أو التجمع بأيحب بيانات أو معلومات تري صحيححب بشاأ  بياناات   لتنظيم االجتماع العام أو امل

 مقدمي ااخطار أو موضوعه.

يعاقن باحلبس مدة ال تزيد علط تهر وبالغرامحب اليت ال تقل عن مالحب دينار وال تتجااوز مااليت    - ب

دينار  أو بإحدك هات  العقوبت   كل من خيالف أيًا من األحكام األخرك املنلوص عليهاا يف  

 هذا القانو  أو القرارات اللادرة تنفيذا له.

يعاقن احلبس مدة ال تزيد علط أربعحب أتهر وبالغرامحب اليت ال تقل عن مالاحب ديناار وال تتجااوز     -  

ثالمثالحب دينار  أو بإحدك هات  العقوبت   كل من استعمل مركبحب يف أيحب مسارية أو  ماع   

 من ينوب عنه.أو مظاهرة دو  إذ  خاص من رليس األمن العام أو 
ويف مجيع احلوا  ركم ولادرة األعالم أو الشعارات أو اللور أو األسالححب أو أياحب أتايا  أخارك ياتم      

 استخدامها باملخالفحب ألحكام هذا القانو  أو أي قانو  آخر.

 املؤسسة الوطنية:مرئيات 

يعكس سياسحب   التعديل الوارد يف مشروع القانو   و قترك املخلسسحب الوبنيحب أ  تعديل النص أعاله 

األدناط للغراماات املالياحب أو     احلاد  سوا  بر ع نع منحط التشدد يف  ر  العقوباتالتشريع اليت قد تب 

إذ أ  العقوبات السالبحب للحريحب  ماع عادم تاو ري أياحب ضامانات تاذكر لأل اراد قباا  ذلاك التشاديد.           

يقوم علط إحداب التواز  ب  احلقوإل واحلريات من جهحب  وب   النظام القانوني يف أي دولحب جين أ 

املللححب العامحب من جهحب أخرك  وأ  يتم تقييد حريحب األ راد من خاال  سياسايحب التجاريم والعقااب     

. حبووعنط أدإل ضرورة محايحب اجملتمع بوصفه مللححب عامو ق ملا تقتايه الارورة االجتماعيحب   

تواز  الذك جين أ  يقوم به املشرع ب  احلقوإل واحلريات من جانن  حا  أ  يكو  ال بأيال جيوز و 

باااحلقوإل واحلريااات أو ماادخاًل حلرمااا    للمساااسوباا  امللاالححب العامااحب ماان جاناان آخاار  وساايلحب   

املوابن  منها بلورة تري منطقيحب أو علط  و يساوده الاتحكم والتشادد  األمار الاذك يتطلان مان        

 الايت ن ب  قدر املساس باحلقوإل واحلريات العامحب وامللااحل احملمياحب   املشرع أ  يعمل علط إجياد تناس

 متناسبحب مع اهلدف من التجريم. املقررةكما جين أياًا أ  تكو  العقوبات   ت ر هذا املساس
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وإذ يالحظ بأ  مشروع القانو  قد رتن عقوبات سالبحب للحريحب وأخرك ماليحب تزيد يف مقادارها عان   

علط سبيل املثاا  داد   التعديل إزا  أ عا  ال تشكل جرالم مستقلحب ود ذاتها   ما كانع عليه قبل 

  بلرف النظار عان اقحاناه    إخطارالفقرة )أ( من هذه املادة قد عاقبع علط التظاهر ود ذاته دو  

من عدمه  ومن ناحيحب أخرك مل تاح  مسااححب ملاا يعارف      أخركبأي جرالم تشكل انتهاكا حلقوإل 

أي عقوباات   ااخطاار جين أال يحتن علاط عادم   لذا ترك املخلسسحب الوبنيحب بأنه يحب  بالتجمعات العفو

  حيث ال جين أ  ينظر إىل التجمع السلمي علط أناه جرمياحب قالماحب    إداريحبسالبحب للحريحب أو ماليحب أو 

 ه إ   ع ممارسته دو  تقديم ااخطار املطلوب.يف حد ذات

إخفا  الوجه أثنا  االجتماع العاام بااحلبس مادة ال تقال     علط بااضا حب إىل أ  الفقرة )د( قد عاقبع 

عن ساتحب أتاهر وبالغراماحب الايت ال تقال عان مخسامالحب ديناار وال تتجااوز ألاف ديناار  كماا تاامن              

عقوبات مان نفاس الناوع لعادم االلتازام باااجرا ات املنلاوص عليهاا أو تالفتهاا           مشروع القانو  

قانو  أثنا  التظااهر أو االجتمااع العاام  وهاو ماا يعاد يف       وليس بسبن ارتكاب جرالم يعاقن عليها ال

حقيقته خروجًا علط مبدأ ترعيحب ا رالم والعقوبات  والذي يقاي بأناه ال عقااب إال علاط الفعال     

اآلثم الذي يعد جرميحب بنص القانو   ويقلاد بالقاانو  هناا هاو قاانو  العقوباات  وعادم تاام          

ه أ  يانظم ممارساحب احلاق وياح  العقااب علاط ارتكااب        العقوبات داخال قاانو  خااص املفاح   يا     

 ا رالم اليت تقع وناسبحب ممارسحب احلق يف التجمع لقانو  العقوبات.

وتارك    هاذه املاادة  يف التعديل الاذي أورده مشاروع القاانو     وعليه  إ  املخلسسحب الوبنيحب ال تتفق مع 

 .الدوليحب ذات الللحب باحلق يف التجمع السلميإعادة النظر يف النص وجمله وا يتوالم مع املواثيق 
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