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 المقدمة
انتشػػ ت المظػػاى ات غػػ  ولمػػب  وؿ : أواًل: اهميةةة الثحةةث ومتةةوتات ا  يةةار 

مثػػؿا المظػػاى ات التػػ  يػػ ثت غػػ  غ ن ػػا  ،وا تبطػػت منظميػػا بػػيمو   يا ػػية، النػػالـ
ومػػػا يػػػ ث غػػػ  الو ػػػت ، إلنيػػػال الُيكػػػـ الممكػػػ  غييػػػا، بػػػالق ف التا ػػػل مشػػػ  لممػػػي  

والتػ  ُم غػت با ػـ ال بيػل الن بػ ، ، الياض  مف مظاى ات غ  بنض الػ وؿ الن بيػة
مػـ والتػ  نػع ممييػػػػػػػػػػا ميثػاؽ اأ، وتنتب  المظاى ات ال ممية مف اليقوؽ اإلن ػانية

ويػػػة وو  ،الكػػػ ـوو  ، ػػػواًل بالكتابػػػة، والػػػيي يضػػػمف يػػػؽ التظػػػاى  ل ن ػػػاف، المتيػػػ ة
 و يمة ال ت بب اأيى لممجتمل المييط بالمظاى ة.

بما ال يخؿ بالنظاـ الناـ واآل اب ي ية ، اما غ  الن اؽ غق  كفمت ال ولة
  الن ا   ل نة ( مف ال  تو 38الما ة ) االجتماع والتظاى  ال مم ، ا تنا ًا أيكاـ

)الناغي( اي نصت ممى )تكفؿ ال ولة، بما ال يخؿ بالنظاـ الناـ واآل اب "ي ية  2005
وتنظـ بقانوف"(،ومل يلؾ غإف التش ينات القانونية الناغية ، االجتماع والتظاى  ال مم 

، غ  الن اؽ  والمنظمة ليؽ التظاى  ال تزاؿ  تنان  مف  صو  غ  جوانب م ي ة
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الوا ل النمم  واليي  شخصتو الن ي  مف المنظمات ال ولية المننية  غضً  مف اف
 وجو  انتياكات  وا نو ليا اليؽ.إلى  بيقوؽ االن اف يشي 

غ  غق تيا  2005مف ال  تو  الن ا   الناغي لناـ  38نصت الما ة  امشكمة البيث
يف وبما ال يخؿ الثالثة ممى كفالة يؽ التظاى  ال مم  وي ية التنبي  مف ال وي لممواطن

بالنظاـ الناـ واآل اب النامة، ومف  بمو كانت  مطة االئت ؼ المؤ تة    الغت نع 
ـ، 1969لناـ  111مف  انوف النقوبات الن ا   الناغي   ـ  222 - 220الما تيف 

والمتاف تيض اف ممى المواطنيف يؽ التجمي  غ  ميؿ ماـ وي ية التنبي  مف ال وي 
ـ، ممى امتبا  اف اليض  المف وض  2004لناـ  19أم    ـ بشكؿ  اغ ، بموجب ا

ممى ي ية التجمي  والتنبي  مف ال وي ال ين جـ مل يقوؽ االن اف والتزامات الن اؽ 
ال ولية بشيف يلؾ وممى ال مطات النامة اف تكفؿ لألغ ا   بؿ مما  ة ي ية التظاى  

وأغ ا  الشنب اف ينب وا ، لؾواالمتصاـ والتجمل ال مم  ال اف تكوف ى  المن  ؿ لي
مما يؤمنوا بو بكؿ الو ائؿ ال ممية بما ال يتنا ض مل النظاـ الناـ واآل اب النامة، 

ولكف مازاؿ ىيا ، والمف وض اف يص    انوف مف ال مطة التش ينية ينضـ ىيا اليؽ
 ومميو مآخي كثي ة  نتوالىا بالبيث .، القانوف مج   مش وع

ل بؿ لكفالة يؽ التظاى  واالجتماع والتنبي  مف ال وي مف ايجا  ا اى اؼ البيثا
خ ؿ تييئة كؿ الم تمزمات اأمنية والمكانية والزمانية لمما  ة تمؾ الي ية ال إف 
ت تغؿ اليكومة اأجيزة اأمنية لض ب المتظاى يف واخاغتيـ با تنماؿ و ائؿ اإلك اه 

اأخ  ية وال يا ية لميكومة غض   الما ي لتف يقيـ، وىو اأم  اليي يقيـ الم ؤولية
وو  مف الم ؤولية الجنائية بيؽ كؿ مف وم  بتف يؽ المتظاى يف بالقوة وكؿ مف  ام 

اتفؽ ممى ش ل مف يلؾ بؿ ويتى مف تكتـ ممى اإلج الات التن فية بيؽ وو  ي ض
 و ائؿ اإلم ـ الت  تتص ىوو  اأيزاب الطامية لمتغيي وو  المنظمات لي  اليكومية

لقوى الف ا  والي كات الشنبية الف  ية والجمامية كالمظاى ات واالمتصامات ولي ىا 
ييث ين  التص ي لممظاى ات امنيًا وي  ، الت  انطمقت وى  تيمؿ ىموـ الشنب

غضً  مف يلؾ اف التص ي بالقوة الما ية لألغ ا  النزؿ ي تب ، الو ائؿ لي  ال يمق اطية
 الم ؤولية الجزائية .
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المطمب ا ىيا الموضوع بش ل مف التيميؿ والنق  غ  مطمبيفنتناوؿ و  :البيث ىيكمية
، غيما تن يؼ يؽ التظاى  ال مم  ومناص ه وغيو نياوؿ ت ميط الضول ممى اأوؿ

 .المطمب الثان  ا  بؿ يماية يؽ التظاى  ال مم نبيث غ  المطمب الثان  
  األولالمطلب 

  عريف حق ال ظاهر التلمي وعناصر  
التنػا يؼ  اأوؿن ػتن ض غػ  الفػ ع ، غ ميفإلى  مف المفي  تق يـ ىيا المطمب 

وغػ  الفػ ع الثػان  مناصػ  التظػاى  ، البا زة واآل ال الفقيية غػ  تن يػؼ التظػاى  ال ػمم 
 ال مم  .

لمو وؼ ممى ماىية يؽ التظاى  :  عريف حق ال ظاهر التلمي: األولالفرع 
مف التط ؽ لمتن يفات الت  او  ىا الفقو والقانوف ولو  والتنبي  مف ال وي واالجتماع الب 

و   اختمؼ غقيال القانوف غ  تن يفيـ لمتظاى   مف ييث المبنى ، بشكؿ مجمؿ
 ا(1)غ يقيف  إلى  ويمكف اف نق ـ  الفقو بييا  الص  ، والمننى

تن يػػؼ  التظػػاى  ممػػى ونػػو نػػوع مػػف انػػواع إلػػى  ويتجػػو انصػػا ه ااألولالفريةةق  
، لت  تج   يؽ االن اف غ  ي ية االجتماع والتجمل ال مم  والتنبي  مف ال ويالي ية ا

، ليلؾ غيو صػو ة مػف صػو  االجتمػاع، أف التظاى  ال يتـ إال مف ط يؽ تجمل اأغ ا 
 (.2)والتجمل ال مم 

ويمكػػػػف تن يػػػػؼ التظػػػػاى  ممػػػػى ىػػػػيا اال ػػػػاق  بينػػػػو "يػػػػؽ و ا ػػػػ  مػػػػف يقػػػػوؽ 
نقمػػة مػػف ط يػػؽ تجمػػل مقصػػو  لنػػ ة وشػػخاع غػػ  متوو  اإلن ػػاف يمػػا ق بصػػو ة ثابتػػة

 .(3)مكاف ماـ وبصو ة و تية ويخضل ليماية ال مطة ويشمؿ المظاى ات المضا ة"

                                                           

و، 1891انفكش انؼشتٙ، انماْشج  د. أحًذ حافع َجى: حمٕق اإلَغاٌ تٍٛ انمشآٌ ٔاالػالٌ، داس  - 1

 .11ص

د. تشاء يُزس كًال: حك االَغاٌ فٙ انرظاْش انغهًٙ تٍٛ االتاحح ٔانرجشٚى فٙ ظم انحكايح  - 1

 .1، صاألٔل، انًجهذ 1انشاشذج ، يجهح حمٕق االَغاٌ ٔانحشٚاخ انؼايح، ع

ٚح انرجًغ انغهًٙ، يكرة ذمشٚش خثشاء يُظًح األيٍ ٔانرؼأٌ االٔستٙ: يثادئ ذٕجٛٓٛح تشأٌ حش - 1

 .11و، ص1212، عرشاعثٕسؽ، ٔاسعٕ، 1انًؤعغاخ انذًٚمشاطٛح ٔحمٕق اإلَغاٌ، ط
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ون يػػػظ ممػػػى ىػػػيا التن يػػػؼ انػػػو يػػػ   مناصػػػ  التظػػػاى  كػػػاآلت  ا يػػػ   يػػػؽ 
اي مػػف الممكػػف اف ، متنقمػػةوو  التظػػاى  بينػػو يػػؽ ا ا ػػ  يما  ػػو االغػػ ا  بصػػو ة ثابتػػة

يما  ػونو بشػكؿ متنقػؿ كػيف ي ػي وف وو  ، ا  يقيـ بالتظاى  غ  مكػاف ثابػتيما ق االغ
ط يؽ وو  ،ميؿ ماـوو  كما اشت ط وف ييصؿ التظاى  غ  مكاف، اثنال القياـ بالتظاى 

ااَل اف ىػػيا ، وي تيػػ   مما  ػػتو بو ػػت منػػيف ميػػ  ، وكػػيلؾ يجػػب وف يكػػوف مؤ تػػاً ، مػػاـ
منصػػ  اليمايػػة التػػ  يجػػب اف يتمتػػل بيػػا  منصػػ  ميػػـ وىػػوإلػػى  بينػػو لػػـ يمتفػػت االتجػػاه

ىػػػػيا اليػػػػؽ الػػػػيي يجػػػػب ممػػػػى ال ػػػػمطات ، المواطنػػػػوف وىػػػػـ يما  ػػػػوف يقيػػػػـ بالتظػػػػاى 
وااَل اصػب  اليػؽ ، المختصة غ  ال ولة اف توغ ه لمواطنييا كجزل مف يقيـ غ  التظػاى 

مما  ػػػػة  ػػػػبؿ القمػػػػل وو  مبتػػػػو ًا واصػػػػب  مػػػػف يػػػػؽ ال ػػػػمطات الجػػػػو  ممػػػػى المتظػػػػاى يف
 فة ض ىـ .المختم

والشػػػ ل اآلخػػػ  اال ا ػػػ  الػػػيي لػػػـ يتنبػػػو لػػػو انصػػػا  ىػػػيا االتجػػػاه ىػػػو اشػػػت اط 
مما  ػة يػػؽ التظػاى  وابػػ ال الػ وي واالجتمػػاع بشػػكؿ  ػمم  بنيػػ ًا مػف االخػػ ؿ بالنظػػاـ 

الخاصػػػة النائػػػ ة وو  ومػػػف  وف االمتػػػ ال ممػػػى الممتمكػػػات النامػػػة، النػػػاـ واآل اب النامػػػة
 الج يمة .وب وف  موؾ ط يؽ ، لألغ ا 

ا وييىب انصا  ىيا االتجاه بيف يؽ التظاى  ىو نوع مػف انػواع  الفريق الثاني
ي ية ال وي والتنبي  منو وا تن وا بيف الني  الػ ول  الخػاع بػاليقوؽ الم نيػة وال يا ػية  
جػػالت ما تػػو التا ػػنة مشػػ  مامػػة مطمقػػة لتشػػمؿ اليقػػوؽ ال يا ػػية كاغػػة ومػػف ضػػمنيا 

 . (1)با ة )وية و يمة يختا ىا(التظاى ، ويلؾ لو و  م
تن يؼ يؽ التظاى   بينو ا"يؽ مف يقػوؽ إلى  كما ييىب انصا  ىيا الف يؽ 

بمػػػا ال يتنػػػا ض مػػػل القوامػػػ  القانونيػػػة ، اإلن ػػػاف الطبينيػػػة تمكنػػػو مػػػف إبػػػ ال  ويػػػو  ػػػممياً 
 .(2)واأخ ؽ النامة"، وبما ال يض  بالنظاـ الناـ، واآل اب، الم مية

                                                           

، داس انصمافح، ػًاٌ، 1)انحمٕق ٔانحشٚاخ انؼايح(، ط6د. ػظاو انذتظ: انُظى انغٛاعٛح، ض - 1

 .11و، ص1211

، يُشٕساخ 1ٙ، طد. عؼذٖ يحًذ انخطٛة: أعظ حمٕق اإلَغاٌ فٙ انرششٚغ انذُٚٙ ٔانذٔن -1

 .111، ص1212انحهثٙ، تٛشٔخ، 
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وبشػػ ط مػػ ـ ، ف التظػػاى  يقػػًا طبينيػػًا لألغػػ ا  كننصػػ  اوؿ غيػػووىػػـ بػػيلؾ ينػػ و 
واشػػت طوا كننصػػ  ، اخ لػو بالنظػػاـ النػاـ واآل اب النامػػة واأخػػ ؽ النامػة كننصػػ  ثػاف

لي  وف انصا  ىػيا الف يػؽ الفمػوا خاصػية ، ثالث م ـ مخالفة التظاى  لمقوام  القانونية
كوف ىيه القيو  غ  مجتمل  يمق اط  بييث كما ولفموا اشت اط وف ت، النمنية غ  التظاى 

واشػػت طوا  ، ال تمػػا ق ضػػ  المتظػػاى يف ايػػة ا ػػاليب  منيػػة لي مػػانيـ مػػف مما  ػػة يقيػػـ
وبمػا  وف ىػيه القوامػ  ىػ  ا مػف وضػل ال ػمطة ، م ـ مخالفة التظػاى  لمقوامػ  القانونيػة

ئية اأمػ  الػيي وال ػمطة التنفيييػة غػ  الظػ وؼ اال ػتثنا، التش ينية غػ  الظػ وؼ النا يػة
يتػػ ؾ البػػاب مشػػ مًا لم ػػمطة التنفيييػػة لتقييػػ  مما  ػػة التظػػاى ، بموجػػب  ػػوانيف الطػػوا ئ  

غػ  يػيف ، (1)الموائ  )اأنظمػة( التفويضػيةوو  وكيلؾ مف ط يؽ لوائ  )ونظمة( الض و ة
جانػػب تػػوغي  اليمايػػة لممتظػػاى يف مػػف  -كننصػػ  ميػػـ–ى بػػالتن يؼ اف يقػػ ـ اأولػػكػػاف 

 ت المختصة لتمكينيـ مف اب ال آ ائيـ ومطالبيـ بشكؿ  يمو  اط  ي  . بؿ ال مطا
اما مف جانب القانوف غتختمؼ القوانيف غيما بينيا غ  ا باغ التنا يؼ المنا بة 
، ممى المصطميات القانونية وغؽ االي يولوجية الت  يتبناىا النظاـ القانون  غ  ال ولة

، واليي يمن  لممظاى ات، نيف الي يثةغقانوف التظاى  ىو نوٌع مف ونواع القوا
، غ  ياؿ التـز المتظاى يف بي اليب التظاى  ال مم ، وااليتجاجات صفة  انونية

ويضمف ليـ اليماية مف  بؿ  وات اأمف  والش طة طالما ونيـ يتواج وف غ  المنطقة 
، المخصصة لمتظاى ، ويشمؿ  انوف التظاى  تن يؼ يؽ التنبي  مف ال وي لكؿ غ  

وكيفية تطبيقو وا نياً ، وما ى  الياالت الت  يجوز غييا التظاى ، والكثي  مف 
لق  تبنت الن ي  مف  وؿ النالـ  وانيف خاصة بالتظاى ،   النصوع القانونية اأخ ى.

وتن  مص  مف ال وؿ ،   تو ىا الوطن  مبا ئمف  بنضنصوصيا إلى  ووضاغت
، وتي يثو وكث  مف م ة وتـ التن يؿ مميوانوف لمتظاى ، الن بية الت  اىتمت بوضل  

 اي  نت الن ي  مف ال وؿ، ـ2011وخصوصًا غ  المظاى ات الت  شي تيا غ  ماـ 
لمي  مف ظاى ة الج يمة الت     تجتاح بنض ،  ف  وانيف تنظـ يؽ التظاى إلى 

                                                           

، داس انفكش انؼشتٙ، انماْشج، 1د. عهًٛاٌ يحًذ انطًأ٘: انُظشٚح انؼايح نهمشاساخ اإلداسٚح، ط -1

 .111، ص1891
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وغ  يات الو ت    تي    بؿ يماية ، المظاى ات وت تخ ميا كغطال لمتنفيي 
ف مف بطش ال مطات الياكمة والت  لالبا ما تكوف ى  الم تي غة مف و ال المتظاى ي
 التظاى  .

غالمشػػ ع ، ومػػف القػػوانيف التػػ  تناولػػت يػػؽ التظػػاى  بػػالتن يؼ المشػػ ع المصػػ ي
( ل ػػػنة 10نوف التجميػػػ    ػػػـ )المصػػػ ي لػػػـ يػػػو   وي تن يػػػؼ لمتظػػػاى  ال ػػػمم  غػػػ   ػػػا

 ـ1923( ل ػػػػنة 14ظػػػػاى ات   ػػػػـ )والم وكػػػػيلؾ  ػػػػانوف االجتمامػػػػات النامػػػػة،  ـ1914
إال ونػػو وبنػػ  الثػػو ة  المصػػ ية ومػػا  اغقيػػا مػػف ايػػ اث  صػػ    ػػانوف ج يػػ  ىػػو ، ولممغػػى

( 107 ػػانوف تنظػػيـ اليػػؽ غػػ  االجتمامػػات النامػػة والمواكػػب والتظػػاى ات ال ػػممية   ػػـ )
ال ظةةاهرة  ةةل  ألمةةص ألشةة اي يقةةام  ةةي " اوالػػيي مػػ ؼ التظػػاى ة بينيػػا ـ2013ل ػػنة 

يتةةير  ةةي الطةةرق والميةةادين العامةةة يزيةةد عةةددهم علةة  عشةةرة لل عثيةةر أو  مم ةةان عةةا
 .(1)"اح ألاألا هم التياتيةأو  مطالثهمأو  تلميا عن آرائهم

كمػا بػ ز التن يػؼ ، وىيا التن يؼ ي كز ممى م نية المما  ة لمتظاى  ال مم  
جمػل م ػتق  غػ  ى تاأولػمتي كة والف ؽ بينيما وف وو  وف التظاى ة يمكف وف تكوف ثابتة

وبػػ ز التن يػػؼ كػػيلؾ لايػػة التظػػاى  ، م ػػي ة()بينمػػا الثانيػػة تجمػػل متيػػ ؾ، مكػػاف منػػيف
إال وف ما يناب مميو ىو ، االيتجاجاتوو  المطالبوو  غجنميا لمتنبي   مميا مف اآل ال

تي يػ ه لمنػػ   الػػ ـز لتنظػيـ المظػػاى ة وت ػػيي ىا غيصػ ه بمػػا ال يقػػؿ مػف مشػػ ة وشػػخاع 
إي وف تي يػػػػ  االمػػػػ ا  ال زمػػػػة ، ع مميػػػػو اي مػػػػف التشػػػػ ينات المقا نػػػػةتػػػػنلػػػػـ وىػػػػو مػػػػا 

لممظػاى ة غيػو تقييػ  لي يػة الػ وي والتنبيػ  منػو. واالنتقػا  الثػان  الػيي يوجػو لمتن يػؼ ونػو 
وو  يصػػ  لايػػة التظػػاى  بالمطالػػب ال يا ػػية مممػػا وف التظػػاى  يكػػوف لمطالػػب  يا ػػية

بقية النناص  الميمة لممظاى ة وى  كػؿ مػف ا كما انو اىمؿ ، (2)ا تصا يةوو  اجتمامية
وو  اشت اط ال ممية غ  التظاى  وم ـ االخ ؿ بالنظاـ الناـ واالم ؾ النامػة و الخاصػة

 .ى يفوكيلؾ اىماؿ منص  اليماية ال زمة لممتظا، ا تكاب ج ائـ
                                                           

انًادج انشاتؼح يٍ لإٌَ ذُظٛى انحك فٙ االجرًاػاخ انؼايح  ٔانًٕاكة ٔانرظاْشاخ انغهًٛح  - 1

)يكشس( فٙ  11ٔانًُشٕس فٙ انٕلائغ انًظشٚح ـ انؼذد 1211نغُح  121انًظش٘ سلى 

 و .1211َٕفًثش11

 . 9د. تشاء يُزس كًال : يظذس عاتك، ص - 1
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( ل ػػػنة 11غػػػ  يػػػيف مػػػ ؼ  ػػػانوف تنظػػػيـ المظػػػاى ات غػػػ  إ مػػػيـ ك   ػػػتاف   ػػػـ )
شةث  مةنظم مةن النةاس يتةير ثشة ل تةلمي أو  ألمص منظم"ا ظاى  بينويؽ الت 2010

 لةق رأي عةام موحةد إلة    ي الميادين والشةوارع واالمةا ن العامةة لومةت معةين يهةدف
 ".ل حقيق ترض معين و شمل)ال ألمص العام لغرض ال ظاهر, االضراب, االع صام(

وو  شت اط التنظيـغ  اليقيقة يىب المش ع غ  ا ميـ ك   تاف ميىبًا خاصًا غ  ا
ومػػف المنػػػ وؼ اف ، شػػبو التنظػػيـ غػػ  المظػػاى ة لكػػ  تنطبػػؽ ممييػػا ايكػػاـ ىػػيا القػػانوف

التنظػػيـ لػػيق شػػ طًا غػػ  المظػػاى ات ال ػػممية غمجػػ   وجػػو  تواغػػؽ غػػ  اآل ال بػػيف االغػػ ا  
وىػيا الشػ ط ، لمتجمي  والمطالبة بيؽ مش وع ىو كاؼ لتنطى وصؼ التظاى  ال ػمم 

يلػؾ ايػ ا ه لمفػظ إلػى  ، يضػاؼلألغػ ا يماية الت  يوغ ىا ىػيا القػانوف يضيؽ مف نطاؽ ال
كمػػا انػػو ، تي يػػ  المننػػى المػػ ا  منػػو بشػػكؿ اكثػػ    ػػةإلػػى  شػػبو مػػنظـ( وىػػو لفػػظ ييتػػاج)

 طػػًا كبيػػ ًا جػػ ًا يػػيف  ػػاوى غػػ  اليكػػـ بػػيف التظػػاى  واالضػػ اب واالمتصػػاـ غػػ مخمػػط خ
وكػػػاف ، ض التػػػ  يػػػ   التجمػػػل غييػػػاواليػػػاؿ يختمػػػؼ بػػػيف كػػػؿ مػػػف ىػػػيه االلػػػ ا، التن يػػػؼ

 ى اف ال يشمؿ بتن يؼ التظاى  ال مم  كؿ مف االض اب واالمتصاـ .اأول
غقػػ  صػػ  ت الن يػػ  مػػف ،  و  المشػػ ع الن ا ػػ  غػػ  ىػػيا المجػػاؿإلػػى  فنػػيت  اآل

إي مػػػ ؼ  ػػػانوف االجتمامػػػات ، تن يػػػؼ التظػػػاى إلػػػى  القػػػوانيف التػػػ  تط  ػػػت نصوصػػػيا
حشةد " ا الممغى  التظاى  ال مم  بينو ـ1958( ل نة 115) مظاى ات الم  ـالنامة وال

ولػػـ يػػو   ومػػ   ػػمطة االئػػت ؼ المؤ تػػة ، "مةةنظم يتةةير  ةةي الميةةادين والشةةوارع العامةةة
تن يفػػػػًا ليػػػػؽ التظػػػػاى  ـ 2003( لنػػػػاـ 19  ػػػػـ )  الخػػػػاع بالي يػػػػات النامػػػػة "المنيمػػػػة"

بنػػػو ه بالشػػػ ح غػػػ  نتناوؿ بنػػػض و ػػػ، (1)واكتفػػػى بػػػالنع ممػػػى ويكامػػػو وط يقػػػة تنظيمػػػو
 .يينو

موضػػوع البيػػث االىػػـ ىػػو مشػػ وع  ػػانوف ي يػػة التنبيػػ  مػػف الػػ وي واالجتمػػاع 
و ػػ  مػػ ؼ ىػػيا ، والتظػػاى  ال ػػمم  الػػيي لػػـ يػػَ  النػػو  يتػػى االف كقػػانوف ناغػػي التطبيػػؽ

 ألمةةص عةةدد تيةةر محةةدود مةةن المةةواطنين لل عثيةةر عةةن المشػػ وع التظػػاى  ال ػػمم  بينػػوا 
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قةةةومهم ال ةةةي  فلهةةةا القةةةانون ال ةةةي  ةةةنظم و تةةةير  ةةةي الطةةةرق المطالثةةةة ثحأو  آرائهةةةم
، وىو تن يؼ ال يكا  يغط  يتى بنض مناص  التظاى  ال ػمم ، (1) والتاحات العامة

غاشت اطو الف يكػوف مػ   المػواطنيف المتجمنػيف ليػ  ميػ و ًا تنبيػ  ليػ    يػؽ اواًل غمػا 
و ًا غػػ  نظػػ  ىػػيه ىػػو النػػ   الػػيي يجػػب اف يصػػمو المتجميػػ وف لكػػ  يصػػب  ليػػ  ميػػ 

ثػػػػـ اف اشػػػػت اط النػػػػ   ليػػػػ  الميػػػػ و  يننػػػػ  اف القػػػػانوف ي ػػػػم  لمنػػػػ   الميػػػػ و  ، المػػػػا ة
غمػػف يػػؽ ، وىػػيا ضػػ  المبػا ئ الػػوا  ة غػػ  ال  ػػتو ، بػالخ وج والتجمػػل لممطالبػػة بيقػػو يـ

ومػف يقػو التنبيػ  مػف ، اي مواطف مما  ة الي يات واليقوؽ الممنويػة لػو غػ  ال  ػتو 
ى اف تكػػوف المػػا ة كػػاآلت  ا)تجمػػل اأولػػوكػػاف ، لممطالبػػة بيقػػو المشػػ وع ويػػو والتظػػاى  

 م   مف المواطنيف واف كاف مي و ًا( .
المش ع غ  نقطة اخ ى وى  اي ا ه مبا ة )المطالبة بيقو يـ التػ   يمكف مؤآخية

كفميا القػانوف( وىػيا يننػ  اف اليػؽ الػيي يػ وـ المواطنػوف المطالبػة بػو ولػـ يكػف مػيكو ًا 
وىػيا ، القانوف غ  ي م  ىيا القانوف ليـ بمما  ة يؽ التظاى  ال ػمم  لممطالبػة بػوغ  

غالقانوف ميما كاف مممًا ال يمكنو اف يغطػ  ، ين  مف  بيؿ تقيي  الي يات وليق تنظيميا
كاغػػػة اليقػػػوؽ الطبينيػػػة التػػػ  لكػػػؿ مػػػواطف يػػػؽ لتمتػػػل بيػػػا واليصػػػوؿ ممييػػػا مػػػف خػػػ ؿ 

غغالبػًا مػا تػػنع ، ي ىػا مػف ط يػؽ يػؽ التظػاى  ال ػمم مطالبػة ال ػمطات المختصػة بتوغ
وليق مننى يلؾ انػو ال ييػؽ لممػواطنيف ، ال  اتي  والقوانيف ممى اليقوؽ اال ا ية غقط

 المطالبة بغي ىا مف اليقوؽ الطبينية .
التػػػػ  تػػػػنظـ وت ػػػػي  غػػػػ  الطػػػػ ؽ )المؤآخػػػػية االخػػػػ ى ىػػػػ  نػػػػع التن يػػػػؼ ممػػػػىا

غاشػت اط التنظػيـ غػ  التظػاى  ال ػمم  ، يقػة ايضػاً وال ايات النامة( ىػ  مبػا ة لي ػت   
اف ، وكمػػا وضػػينا م ػػبقاً ، ييػػ  مػػف نطػػاؽ اليمايػػة التػػ  يوغ ىػػا ىػػيا القػػانوف لممػػواطنيف

تمػؾ لطبقػات ، التظاى  ال مم  لممطالبة باليقوؽ يكوف مػف يػؽ جميػل طبقػات المجتمػل
وبالتػال  ، م  الثقػاغ ف الفيػـ القػانون  والتنظيمػ  والػو ػالت  ال تكوف غػ  م ػتوى وايػ  مػ
                                                           

انًٕلغ انشعًٙ نًجهظ انُٕاب انؼشالٙ ػهٗ شثكح انًؼهٕياخ انؼانًٛح )اإلَرشَد(، انمشاءج  - 1

ٌٕ حشٚح انرؼثٛش ػٍ انشأ٘ ٔاالجرًاع ٔانرظاْش انغهًٙ االخٛشج لاَ

/10/5/2017/archive/arb.parliament.iq://https  و .1218/ 12/9آخش صٚاسج نهًٕلغ 
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واف ، غاشت اط التنظيـ ليػؽ التظػاى  ييػ   يقػوؽ وي يػات بنػض الطبقػات مػف المجتمػل
وصػػػؼ المتظػػػاى يف ال ػػػممييف  إل ػػػباغمجػػػ   تواغػػػؽ اال ا ات بػػػيف ابنػػػال المجتمػػػل يكفػػػ  

 ـطالما التـز المواطنوف بن ، ممييـ ميما كانت   جة التنظيـ الت  تكوف ممييا المظاى ة
 ا تكػاب جػ ائـوو  قػانوف ػًا لمخ    ولـ يصػيب التظػاى، نظاـ الناـ واآل اب النامةخ ؽ ال

ى بالمشػ ع اي ا ىػا اأولػوالنبا ة االخيػ ة ىػيه كػاف ، الخاصةوو  النامة مواؿأللات ؼ وو 
وو  النامػػة مػػف النبػػث مػػواؿغػػ  التن يػػؼ وغ ضػػيا ممػػى المتظػػاى يف مػػف بػػاب يمايػػة اأ

مػػػف ، تن يضػػػيـ لمخطػػػ  مػػػف  بػػػؿ الػػػبنضوو  المػػػوطنيف ؿوو ومػػػوا االمتػػػ ال ممػػػى ا واح
 خ ؿ ا تغ ؿ غت ة الييجاف الشنب  اثنال مما  ة يؽ التظاى  مف  بؿ المواطنيف .

غتػػوغي   (تيػػت يمايػػة ال ػػمطات المختصػػة)وكػػيلؾ اف ممػػى المشػػ ع ايػػ ا  مبػػا ة 
المتظػاى يف  ويمايػة، اليماية لممتظاى يف ام  الب  منو ليفظ االمف وال مـ غ  المجتمل

ىػػػو يمايػػػة ليػػػػؽ ما  ػػػتيـ ليػػػؽ التظػػػاى  ال ػػػمم ، مػػػف اي خطػػػ  ييػػػ ؽ بيػػػـ اثنػػػال م
 التظاى  ال مم  ياتو .

لػػػيا نػػػ ى اف يكػػػوف تنػػػ يؿ تن يػػػؼ التظػػػاى  ال ػػػمم  غػػػ  مشػػػ وع  ػػػانوف ي يػػػة 
)ىػو تجمػل مػ   واف كػاف ميػ و  مػف المػواطنيف لمتنبيػ  مػف : التنبي  مف ال وي كاآلت 

غػ  ، ويقػو يـ التػ  نػع ممييػا ال  ػتو  والقػوانيفلبة بيقو يـ الطبينية المطاوو  ،آ ائيـ
الػػػػزاـ مػػػػل ، وتيػػػػت يمايػػػػة ال ػػػػمطات المختصػػػػة، متيػػػػ ؾوو  مكػػػػاف مػػػػاـ بشػػػػكؿ ثابػػػػت

اليفاظ ممى النظاـ الناـ واآل اب النامة ومػ ـ القيػاـ بػاي غنػؿ ينػ  ج يمػة المتظاى يف ب
 مف وجية نظ  القانوف(.

مناص  الش ل ى  المكونات اال ا ية :  ظاهر التلميعناصر ال: الفرع الثاني
اكث  ال يكتمؿ وو  الت  الب  مف تواغ ىا ليكتمؿ وجو  الش ل وااَل لو نقع منيا منص ا

وكيلؾ يؽ التظاى  ال مم  ىناؾ ، ش ل اخ  مف ييث الماىيةإلى  و يتيوؿ، وجو ه
، ظاى  ال مم مناص  اتفؽ ممى وجوب اكتماليا غيو ليص  اف يطمؽ مميو يؽ الت

 واىـ تمؾ النناص  ى  ا
ومف المتفؽ ، تتكوف المظاى ة مف تجمل م   مف االشخاعا اواًل:  ألمص االش اي

بؿ يجب اف ينطبؽ ممى ، شخصيفوو  مميو اف المظاى ة ال تتكوف مف شخع واي 
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والتش ينات ممى خ ؼ غ  بياف  االشخاع وصؼ التجمل بغض النظ  مف الن  .
المص ي ي   الي  اأ نى لن   االشخاع ال ـز لقياـ المظاى ة بنش ة غالمش ع ، الن  

اأم  اليي ي ا ، غ  ييف لـ يي   الف ن   الي  اأ نى لن   االشخاع  ،(1)اشخاع
وف الن   ال ـز ىو خم ة إلى  غيىب الفقو غ  غ ن ا، االجتيا  لتي ي  يلؾإلى  بالفقو

وكيلؾ الياؿ غ  ، (2)لقياـ ج يمة التجمي وشخاع غيكث   يا ًا ممى الن   المطموب 
الي  اأ نى  إلى  يؽ التظاى  ال مم إلى  الن اؽ غمـ تي   التش ينات الت  تط  ت

ولكنو اشت ط ممى الجية المنظمة ، لن   االشخاع الواجب تجمنيـ لقياـ المظاى ة
وع غ  ييف يىب مش  ، تي ي  الي  اأممى لن   االشخاع المشا كيف غ  المظاى ة

اف يكوف م   المتظاى يف )لي  إلى   انوف ي ية التنبي  مف ال وي واالجتماع والتظاى 
وصؼ التظاى  ممى الن   المي و   بإ باغالمش وع ال ي ضى  وىيا ينن  اف, مي و (

و   انتق نا ىيا التي ي  غ  يينو غنييؿ ، النش ة اشخاعوو  اليي ال يتجاوز الخم ة
 اليو .

غإننا ن ى ض و ة  ت ؾ تي ي  الن   ال ـز ، ج ي ممى اط  ووبما وف المطمؽ ي
، يلػػػؾ وف تف ػػػي  النصػػػوع ينتمػػػ  ممػػػى ظػػػ وؼ كػػػؿ يالػػػة، ل ػػػمطة  اضػػػ  الموضػػػوع

التػػػ  يطالػػػب بيػػػا المتظػػػاى وف غالمظػػػاى ة التػػػ   ،، ويلػػػؾ الخػػػت ؼ اأمػػػو وم ب ػػػاتيا
 ،الػب بػيم  ا تصػا ييم   يا ػ   ػ  يكػوف مػ   اأغػ ا  غييػا وكثػ  مػف التػ  تطتطالب ب

 .(3)النكقوو  اجتمام وو 
والط يؽ ، الط يؽ الناـوو  تن يؼ المكاف الناـإلى  البنض تط ؽ : الم ان العام ثانيًا:

 وال ، الناـ ين ؼ غ  غ ن ا بينو "المكاف المخصع لممواص ت وم و  الجميو  غيو
 بيؿ يباح لمجميو   وما غ  مص  غين ؼ بينو "كؿ، (4)كاف  اخؿ الم ف وـ غ  الق ى" 

                                                           

انًادج انشاتؼح يٍ لإٌَ ذُظٛى انحك فٙ االجرًاػاخ انؼايح ٔانًٕاكة ٔانرظاْشاخ انغهًٛح  - 1

 انًظش٘ .

ع فٙ اَكهرشا ٔفشَغا ٔيظش )تحس يماسٌ(، يجهح يجهظ انذٔنح، د. عؼذ ػظفٕس : حشٚح االجرًا - 1

 . 118صو، 1811انغُح انصانصح، ُٚاٚش 

 . 122-88د. تشاء يُزس كًال : يظذس عاتك، ص - 1

 -كهٛح انحمٕقإنٗ  ، اطشٔحح دكرٕساِ يمذيح-دساعح يماسَح -حغٍٛ يحًذ عكش: حشٚح االجرًاع - 1

 .19و، ص1226جايؼح انُٓشٍٚ، 
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الق ى اـ وو  اخ ى  وال  اخؿ الم فإلى  الم و  بو وا تخ امو غ  الوصوؿ مف جية
ما اـ ي تنمؿ ما ة وبالفنؿ غ  م و  ، لألغ ا و ياف كاف ممموكًا لم ولة اـ ، خا جيا

اما غ  الن اؽ غق  م ؼ الط يؽ الناـا "بينو كؿ ييز ، (1)الجميو  نتيجة لت ام  مالكو"
، (2)المشاة"وو  م تخ ـ بشكؿ طبين  لم و  الم كباتوو  ،لي  منب  مصمـوو  ، منب

والمشاة غ  كؿ ، والنب ة غ  ممومية الط يؽ ى ا بت كو مفتويًا لم و  المواص ت
إال غ  ، وغت  غ  وخ ى غق  صفة النمومية، غإيا ولمؽ غ  وو ات منينة، اأو ات

ش ع الن ا   جال وو ل م لواًل مف تن يؼ وتن يؼ الم، (3)اأو ات الت  يفت  غييا
يلؾ وف اأخي   ص  صفة النمومية ممى الط ؽ لي  الممموكة ، المش ع المص ي
 .(4)لألغ ا  والييئات

  اف يكػوف غػ  ط يػؽ ػػػػػػػؽ التظاىػػػػػػػػػػػا  ة يػػػػػػونية  لممػػػػػػغاشت اط التش ينات القان
اح لمجميػو  المػ و  غيػو وا ػتخ امو لممنفنػة غػيي ط يػؽ يكػوف مبػ، الميػؿ النػاـوو  الناـ

كمػػػا وف ىنػػػاؾ ومػػػاكف خاصػػػة تكت ػػػب صػػػفة ، النامػػػة يصػػػ  اف يوصػػػؼ بػػػالط يؽ النػػػاـ
   تخ ج التظػاى ة مػف نطػاؽ اأيكػاـ المنظمػة ، واشت اط ممكية الط يؽ لم ولة، النمومية

وو  لمتظػػػػاى  لتتصػػػػؼ بػػػػيي وصػػػػؼ آخػػػػ  لمجػػػػ   اننقا ىػػػػا غػػػػ  ط يػػػػؽ مممػػػػوؾ لألغػػػػ ا ،
ف كاف مامًا م مويًا غيو م و  الم كبات واأغ ا ، ييئاتال  .(5)وا 

غفػ  مصػ  ي ػتنمؿ الميػؿ ، وما مف المكػاف النػاـ والػيي و   غػ  تنػا يؼ الفقػو
وين ؼ غ  مص  وغ ن ا بينػو "كػؿ مكػاف غ ػي  مفتػوح لمجميػو  ، المي اف الناـوو  الناـ

شػػػوا ع وو  بػػػيف مػػػ ة طػػػ ؽ و ػػػم  لمنػػػاق بالتواجػػػ  غيػػػو بػػػ وف ويػػػة  يػػػو  ومػػػا ة مػػػا يػػػ بط
المكاف الناـ ممى ث ثة و  اـ ىػ ا وو  مامة"، و     ـ القضال غ  مص ، الميؿ الناـ

                                                           

، داس انُٓضح انؼشتٛح، انماْشج -انمغى انخاص–ػًش انغؼٛذ سيضاٌ : ششح لإٌَ انؼمٕتاخ  د. - 1

 . 161و، ص1896

يٍ لإٌَ انًشٔس انؼشالٙ انظادس تًٕجة أيش عهطح االئرالف انًؤلرح انًُحهح  1انمغى  -1-انفمشج - 1

 .و 1221فٙ حضٚشاٌ  1891انًُشٕس تانٕلائغ انؼشالٛح تانؼذد  1221نغُح  96

 .161د. ػًش انغٛذ سيضاٌ: يظذس عاتك، ص - 1

د. سفؼد ػٛذ عٛذ : حشٚح انرظاْش ٔاَؼكاط طثٛؼرٓا ػهٗ انرُظٛى انمإََٙ فٙ جًٕٓسٚح يظش  - 1

 .  19و، ص 1211، داس انُٓضح انؼشتٛح، انماْشج -دساعح ذحهٛهٛح–انؼشتٛح 

ى انغٛاعٛح انًؼاطشج، اطشٔحح ايم يحًذ حًضج ػثذ انًؼطٙ : حك االضشاب ٔانرظاْش فٙ انُظ - 1

 . 19و، 1211دكرٕساِ، جايؼح انماْشج، 
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الميػػػػػؿ النػػػػػاـ بطبينتػػػػػو "وىػػػػػو المكػػػػػاف المفتػػػػػوح لمجميػػػػػو  ممػػػػػى  ػػػػػبيؿ الػػػػػ واـ كػػػػػالط ؽ 
إي  ضػت الميكمػة االتيا يػة ، والمتنزىات والي ائؽ" وىو يات مو ػؼ القضػال اأم يكػ 

م يكيػػػػػػة وف اليػػػػػػ ائؽ والمتنزىػػػػػػات ميػػػػػػاؿ ت ػػػػػػتخ ـ منػػػػػػي القػػػػػػ ـ لغػػػػػػ ض مقػػػػػػ  النميػػػػػػا اال
ووف ي يػػػة االيتجػػػاج والتظػػػاى  ، االجتمامػػػات والتظػػػاى ات وميػػػتفظ بيػػػا ليػػػيا الغػػػ ض

 .(1)ال مم  تما ق غ  تمؾ اأماكف
المكػػاف النػػاـ وو  والميػػؿ النػػاـ بالمصػػا غة ىػػو الق ػػـ الثػػان  مػػف ايكػػاـ الميػػؿ

وال يوجػ  غػ  ، والقاص  ممى  خوؿ وغػ ا  وطوائػؼ منينػة، نتووىو الميؿ الخاع بطبي"
منػ ما ي ػم  لنػ   ، مكػاف مػاـإلػى  ولكنػو يتيػوؿ، ظ وغو ما ي م  بامتبا ه ميً  ماماً 

 . (2)ومثالو المياؿ التجا ية والنوا ي، مف اأغ ا  ب خولو
 الميؿ الناـ بالتخصيع غيػوا" المكػاف الػيي لػيق بطبينتػووو  ،وما مف المكاف

نما يميؽ بو ىيا الوصؼ، مف اأصؿ ماماً وو   كيف ال، ب بب الغ ض اليي وم  لو، وا 
، ويشػمؿ  و  النبػا ة والمػ ا ق، غ  وجػزال منينػةوو  يفت  لمجميو  إال غ  وو ات منينة

ولي ىا مف اأماكف الت  ي م  لمجميو  با تيا ىا خػ ؿ وو ػات ، و و  ال ينما والم  ح
 .(3)منينة"

ف التجمنػػات التػػ  تقػػاـ غػػ  امػػاكف خاصػػة ال ينطبػػؽ ممييػػا وصػػؼ وىػػيا يننػػ  ا
تفقػػػ  صػػػفة  أنيػػػايلػػػؾ ، المكػػػاف النػػػاـ ال يمكػػػف اف توصػػػؼ بالمظػػػاى ةوو  الميػػػؿ النػػػاـ

لكػػػف ، المطالبػػػة بػػػاليقوؽوو  الن نيػػػة والتػػػ  بػػػ و ىا تنػػػ  ميمػػػة جػػػ ًا لمتنبيػػػ  مػػػف الػػػ وي
الميؿ النػاـ ممػى بنػض وو  اـالت اؤؿ ىنا يثا  يوؿ امكانية انطباؽ وصؼ المكاف الن

القامات الخاصة وو  ،الم اج وو  ،االماكف الت  تتـ غييا التجمنات مثؿ اليـ  الجامن 
وغيمػػػا يخػػػع ىػػػيا الت ػػػاؤؿ االمػػػ  متػػػ وؾ لكػػػؿ  ػػػانوف االجابػػػة مميػػػو وغػػػؽ ، بالتجمنػػػات

لػ وي وبالن بة لمشػ وع  ػانوف ي يػة التنبيػ  مػف ا، االي يولوجية الت  يتبناىا يلؾ القانوف
ولكنػػو غػػ  اطػػا  تقنػػيف يػػؽ ، الن ا ػػ  لػػـ يوضػػ  مػػا المػػ ا  بالمكػػاف النػػاـ غػػ  التنػػا يؼ

                                                           

 . 11د. تشاء يُزس كًال : يظذس عاتك،  ص - 1

 . 19ايم يحًذ حًضج ػثذ انًؼطٙ : يظذس عاتك، ص - 1

 . 19د. سفؼد ػٛذ انغٛذ : يظذس عاتك، ص - 1
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، المػ ا ق والجامنػات، االجتماع الناـ يظػ  مقػ ه غػ  االمػاكف التاليػة ا )امػاكف النبػا ة
ومػػػف ، منا شػػػة ينقػػػ  االجتمػػػاع مػػػف اجميػػػاوو  ، ااَل ايا كانػػػت مياضػػػ ة(1)( وائػػػ  ال ولػػػة

كػػؿ مامػػ ا المياضػػ ات والمنا شػػات ييضػػ  التجمػػل مػػف اجميػػا غػػ   مفيػػـو المخالفػػة غػػاف
ىػيا المشػ وع غػ  اي اف يؽ التظػاى  ال ػمم  ييظػ  مما  ػتو وغػؽ ، مثؿ ىيه االماكف

 والت  تن  اماكف مامة بالتخصيع .مثؿ ىيه االماكف، 
الت خيع "صو ة مف صو  التنظيـ ال ئي  الضبط  : اال طار وال ر ييثالثًا: 

، اي انو ينن  وجوب (2) يؽ"وو  يصوؿ ممى مواغقة اال ا ة لمما  ة ي يةي تمـز ال
، ت يي ىاوو  الجيات المختصة بتنظيـ المظاى ةوو  ا تيصاؿ اليف الم بؽ مف اال ا ة

ويلؾ لتتمكف تمؾ الجيات مف ضبط  موؾ المتظاى يف اثنال مما  تيـ يؽ التظاى  
و   نع مش وع  انوف ، ـ مف جية اخ ىولتوغي  اليماية ال زمة لي، ال مم  مف جية

 5ممى وجوب اليصوؿ ممى ت خيع م بؽ مف اال ا ة  بؿ (3)ي ية التنبي  مف ال وي 
ممى اف يتضمف طمب ، التجمل غ  االماكف النامةوو  اياـ ممى اال ؿ لنق  االجتماع

قام ة متبنة غ  الوىيه ، االيف موضوع االجتماع والغ ض منو وزماف ومكاف مق ه
بؿ ، ال يؤاخي ممييا القانوفو مب  وانيف النالـ المنظمة ليؽ التظاى  واالجتماع ال

ف كاف بنض الفقيال ييىبوف،  بؿ  ميؿالت  بيناىا  بالنكق لأل باب ال  تو  اف إلى  وا 
ويلؾ مف ط يؽ ايالة ، لألغ ا  مما  ة اليقوؽ والي يات المنصوع ممييا غيويكفؿ 
، ومقتضى يلؾ وف التظاى  ال مم  ليق (4)ينظمياالمش ع ب ف  انوف إلى  تنظيما

يينما تشال، بؿ ىو يؽ وصيؿ مق   لألغ ا  وو  منية مف اإل ا ة تمنييا كما تشال
ت يي  مظاى ة يج  و اق االلتزاـ بو غ  وو  ووك ه ال  تو ، مميو غإف الت خيع لتنظيـ

ظيـ مما  ة نع القانوف المنظـ لمتظاى ، يلؾ اف النع ال  تو ي وياؿ وم  تن
 .(5)التظاى  ال مم  لمقانوف اليي ت نو ال مطة التش ينية لتنظيـ تمؾ المما  ة

                                                           

 نرظاْش انغهًٙ ./أالً يٍ لإٌَ حشٚح انرؼثٛش ػٍ انشأ٘ ٔاالجًاع ٔا8انًادج  - 1

 .112د. يحًذ تكش لثاَٙ: انمإٌَ االداس٘، داس انُٓضح انؼشتٛح، انماْشج)تال عُح طثاػح(، ص - 1

 /أالً يٍ يششٔع لإٌَ حشٚح انرؼثٛش ػٍ انشأ٘ ٔاالجًاع ٔانرظاْش انغهًٙ .1انًادج  - 1

 . 11د. تشاء يُزس كًال : يظذس عاتك، ص - 1

 . 11انًظذس راذّ، ص - 1
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ييث تشت ط القوانيف المنظمة لمتظاى  ال مم  اف يتـ اليصوؿ ممى تػ خيع  
غالمشػ ع الف ن ػ  ، ت يي ىاوو  اخطا ىا لتنظيـ التظاى ةوو  مف الجية اال ا ية المختصة
 ع المصػػ ي غكػػاف ييخػػي بنظػػاـ االخطػػا  غػػ  القػػانوف الممغػػى يشػػت ط االخطػػا ، امػػا المشػػ

و غػػ  امػػ   ػػمطة ، وغػػ  القػػانوف الج يػػ  غإنػػو يشػػت ط اخطػػا  الجيػػة اال ا يػػة المختصػػة
 (.1)ت يي ىا يقتض  اخطا  ال مطات المختصةوو  االئت ؼ المؤ تة غاف تنظيـ مظاى ة

بقصػ  الو ايػة ممػا  وما االخطا " غيو و يمة مف و ائؿ مما  ة الي يات النامة
 ػػ  ينػػته منيػػا مػػف ضػػ  ، ويلػػؾ بوا ػػطة تمكػػيف جيػػة اال ا ة منػػ  اب ليػػا بػػالنـز ممػػى 
مما  ػػػػة نشػػػػاط منػػػػيف مػػػػف منا ضػػػػتو إيا كػػػػاف ليػػػػ  م ػػػػتوغ  لمشػػػػ وط التػػػػ  يتطمبيػػػػا 

 .(2)القانوف"
اإلخطػػػا  ليػػػ  المقتػػػ ف بيػػػؽ اال ا ة غػػػ  االمتػػػ اض  اأوؿ، واإلخطػػػا  نومػػػاف

ت ػيي  المظػاى ة  وف وو  وغيو يكوف لألغ ا  يؽ تنظيـ، ت يي ىاوو  ممى تنظيـ المظاى ة
اما النوع الثان  غيو االخطا  المقت ف بيؽ اال ا ة غ  االمت اض ، انتظا  مواغقة اال ا ة
إال وف يػػػػؽ اال ا ة غػػػػ  االمتػػػػ اض مشػػػػ وط با ػػػػتيفال ، الي يػػػػةوو  ممػػػػى مما  ػػػػة اليػػػػؽ

 .(3)ليلؾ غيو يقت ب كثي ًا مف نظاـ الت خيع ،االخطا  لمبيانات الت  يتطمبيا القانوف
والواض  مف غق ات مشػ وع  ػانوف ي يػة التنبيػ  مػف الػ وي اف االخطػا  المتبػل 

 ى مما  ة يػؽ االجتمػاعواليي ييؽ غيو ل  ا ة االمت اض مم، غيو ىو مف النوع الثان 
بػػػو امػػػا  مػػػف  بػػػؿ لجنػػػة تشػػػكؿ ليػػػيا الغػػػ ض ممػػػى اف   ا ىػػػا  ابػػػؿ لمطنػػػف( 4)التظػػػاى وو 

ااًل اف الفصػؿ ال ابػل ، وكؿ يلؾ غػ  منػ ض تنظػيـ يػؽ االجتمػاع النػاـ، ميكمة الب الة
 7/اواًل منػو بػػيف ايكػاـ المػػا ة 1الخػاع بتنظػػيـ يػؽ التظػػاى  ال ػمم  صػػ ح غػ  المػػا ة 

                                                           

د. فاسٔق ػثذ انثش: دساعاخ يؼًمح فٙ حشٚح انرؼثٛش ٔاعرمالل انمضاء، دٌٔ داس ٔيكاٌ َشش ،  - 1

 .11و ، ص1226

د. يحًذ انطٛة ػثذ انهطٛف: َظاو انرشخٛض ٔاالخطاس فٙ انمإٌَ انًظش٘، يطثؼح داس  - 1

 .121و، ص1811انرأنٛف، انماْشج 

 ٓا تانحشٚاخ انؼايح، اطشٔحح دكرٕساِ يمذيحػٛغٗ ذشكٙ خهف: أعانٛة انضثظ اإلداس٘ ٔػاللر - 1

 .191، ص1211يؼٓذ انثحٕز ٔانذساعاخ انؼشتٛح، انماْشج، إنٗ 

 /أالً ٔ شاَٛاً يٍ يششٔع لإٌَ حشٚح انرؼثٛش ػٍ انشأ٘ ٔاالجرًاع ٔانرظاْش انغهًٙ .1انًادج  - 1
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مػػػف القػػػانوف والخاصػػػة بتنظػػػيـ يػػػؽ االجتمػػػاع النػػػاـ تنطبػػػؽ غق اتيػػػا ممػػػى يػػػؽ التظػػػاى  
 ال مم  ايضًا .

 الثاني المطلب 
 تثل حماية حق ال ظاهر التلمي 

ال بؿ الت  يمكننا مف خ ليا غ ض يماية لممتظاى يف  مميًا، إلى  نصؿ االف
والت  نياوؿ غييا ت ميط الضول ممى اب ز القوام  القانونية الت  توغ  بنض اليماية 

ٍع اوؿ، لممواطنيف وىـ يما  وف يقيـ بالتظاى  ال مم  والمطالبة بيقو يـ ويلؾ غ  غ  
غيما نخصع الف ع الثان  لت ميط الضول ممى اب ز ما جال بيف  غت  مش وع  انوف 
ي ية التنبي  مف ال وي واالجتماع والتظاى  ال مم  مف و ائؿ يماية ليؽ التظاى  

 ال مم ا
مةانون العقوثةات العةام ومةانون العقوثةات حماية حق ال ظاهر و ق : األولالفرع 

يػػؽ التظػػاى  كيػػؽ مجػػ   ىػػو مػػف : مةةوا األمةةن الةةدا لي العتةة ري ومةةانون عقوثةةات
اليقوؽ الت  يجب اف يتمتل بيا وي مواطف غ  ال ولة، ولكنو بييه الصفة ال يمثؿ ميؿ 

 ػانوف  ػوى االمػف وو  يتػى  ػانوف النقوبػات الن ػك يوو  يماية مف  بؿ  انوف النقوبات
المػواطنيف وىػـ يما  ػوف  القػوانيف الػث ث ب ػط يمايتيػا ممػىال اخم ، ولكف يمكف لييه 

التظػػػاى  ال ػػػمم  كػػػونيـ مواطنػػػوف يتمتنػػػوف بيمايػػػة  ػػػوانيف النقوبػػػات ال ػػػا ية غػػػ   يػػػؽ
ال ولة والت  تمنل االمت ال اليي يطاؿ مصمية ييمييا اي   ػوانيف النقوبػات، و ػنتناوؿ 

ى ن تن ض و ائؿ اليماية الت  يف ضيا  ػانوف اأول بؿ اليماية ىيه غ  غق تيف ا غ  
نقوبػػات الن ػػك ي و ػػانوف  ػػوى االمػػف الػػ اخم ، وغػػ  الفقػػ ة الثانيػػة اليمايػػة التػػ  و  ت ال

 غ   انوف النقوبات الناـ .
عقوثات و ق مانون العقوثات العت ري ومانون حق ال ظاهر حماية اواًل: 

مف الب يي  وغ  كؿ نظاـ ياكـ انو غ  ياؿ  ياـ مظاى ات  :موا االمن الدا لي 
اـ لي   ممية، اف تُتخي االج الات االيت ازية واالمنية ل  ل وي   وال كانت  ممية

مواجيات وو  امت الاتوو  نشاط لي   مم     يقوـ بو المتظاى وف،وو  خط  مي ؽ
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منيفة بيف المتظاى يف، وىيه الميمة ى  مف اختصاع الجيات االمنية التابنة أجيزة 
 منية    تكوف تابنة لوزا ة ال اخميةال ولة  يما جياز مكاغية الشغب، وىيه الجيات اال

يتى    تكوف تابنة لجية م تبطة مباش ة بمجمق الوز ال، ااَل انيا وو  وزا ة ال غاع،وو 
 غ  النياية مف النايية اال ا ية والقانونية الب  اف تتبل اي ى الوزا ات .

 وع وىيه الجيات االمنية وى  تما ق  و ىا المناط بيا غ  يفظ النظاـ ومنل و 
بنض االغناؿ المج مة،    تتص ى لممتظاى يف وو  االخ ؿ بالنظاـوو  االشتباكات

التص ي إلى  اثنال مما  تيـ ليؽ التظاى  لمنل و وع يلؾ، ولكف االم  ايا تطو 
ين  ج يمة ينا ب ممييا  انوف غيو لممظاى ات ال ممية واالمت ال ممى المتظاى يف 

 وال كاف تطبؽ ايكامو ممى منت ب  وزا ة ال غاع،  واليين ك ي الن ا   النقوبات ال
 (1)(اوالً /24غ  الما ة )جال كما ، م تكب الفنؿ م اىما اصميا غ  الج يمة اـ تبنيا

ايا كوف اأم  الصا   لتنفيي واجب م ك ي ج يمة غتت تب )اوالت  تنع ممى انو
الت  تنع ممى ( و نياً ثا/24الما ة )و ، الم ؤولية الجزائية مف ىيه الج يمة ممى اآلم (

إيا  -1-)ين  اأ نى  تبة ش يكًا غ  ا تكاب الج يمة غ  إي ى الياالت اآلتيةاااف
بو ا تكاب إيا ممـ إف اأم  اليي تمقاه يقص    -2 .تجاوز ي و  اأم  الصا   إليو

اخم  واليي تطبؽ قانوف مقوبات  وى اأمف ال اما بالن بة ل .(م نيةوو  ج يمة م ك ية
( 22ىو اآلخ  تضمف نصًا مماثً  غ  الما ة )مو ممى منت ب  وزا ة ال اخمية، ايكا

ينا ب باليبق اآلم  اأممى  تبة غ  إي ى اليالتيف منو ييث نصت ممى اف ا)
 اآلتيتيفا

 منفنة شخصية ال م  ة ليا بالوظيفة.وو   وف القياـ بيمماؿ ايا طمب مف الما - و
 ش ع غييا.وو  ج يمة وين  غامً  اصميًا ايا تمت وف با تكاب  ايا وم  الما - ب
 .(2)(منصباً وو    ماً وو   وف أل اض ىيا القانوف مف ىو ا ؿ  تبةايقص  بالم - ت

                                                           

 . و1221( نغُح 18يٍ لإٌَ انؼمٕتاخ انؼغكش٘ انؼشالٙ سلى ) 11انًادج  - 1

 و .1229( نغُح 11يٍ لإٌَ ػمٕتاخ لٕٖ األيٍ انذاخهٙ سلى ) 11انًادج  - 1
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وىكيا ن يظ اف كً  مف  انوف النقوبات الن ك ي و انوف مقوبات  وى االمف  
اي ىـ ممى  ال اخم  ييم ف اغ ا  القوت امنية الم ؤولية ايا ما و ل امت ال مف

 ومثؿ يلؾ االمت ال ج يمة وغؽ اي  ىييف القانونييف .، المواطنيف
وين  التص ي : حماية حق ال ظاهر و ق مانون العقوثات العرامي النا ذثانيًا: 

ا تخ اـ القوة إلى     تصؿ واالمت ال ممى المواطنيف بيية و يمةلممظاى ات امنيًا 
ج يمة جنائية تنطبؽ ممييا ويكاـ  انوف ، ييافالاغ  بنض المميتة وو  المف طة

ويمكف لمضيايا مف الج يى ، المن ؿ ـ1969( ل نة 111النقوبات الن ا     ـ )
تي يؾ ال ماوى بيؽ المت ببيف وماـ المياكـ  مجنى ممييـوالمتض  يف ويوي ال

غال موى تشمؿ ، الم اىميف منوو  مف ا تكب الفنؿ تشمؿ الم ؤولية الجنائيةو ، الجزائية
اتفؽ منو ممى يلؾ وكؿ مف كاف وو  وكؿ مف  ام ، كؿ مف وم  بإط ؽ النا 

 .  وف يلؾ اال انو لـ يتخي مف اإلج الات ما يمـز بإمكانو الييمولة
قل مقب المظاى ات الت  تواأش  خط ًا مف كؿ ما تق ـ اأمماؿ االنتقامية الت  

ض  مف ا تق اـ وو   بضووام   ا وا تص ، غ  تمؾ المظاى ات شت كيفالم تنفي ض 
إلى  باإلضاغة وى امف  اخم  وو  ال شؾ اف المنفييف مف جنو ، شا ؾ غ  المظاى ات

 يلؾ .ىـ م ؤولوف م ؤولية جنائية مباش ة مف  االوام  مف اص  
ؽ ممييا بتنطتي ي  ولي ىا وو  ض بوو  امت الوو  والج ائـ الت  و نت مف  تؿ

لييا  انوف النقوبات الن ك ي نف و غ  الما ة نصوع  انوف النقوبات الت  اياؿ ا
واف ما و ل ، (2)منو( 52الما ة )غ  و انوف مقوبات  وى اأمف ال اخم   ،(1)( منو81)

 اف لـ يطاليا  انوف النقوبات الن ك ي و انوف مقوبات  وى االمف ال اخم ج ائـ  مف
صوع القانونية الت  واف مف وىـ الن، يطاؿ  انوف النقوبات الناـ م تكبييا وال شؾ

                                                           

ٔلإٌَ يكافحح 1868نؼاو  111ذغش٘ احكاو لإٌَ انؼمٕتاخ سلى (حٛس َظد ػهٗ اٌ: - 1

ٔكافح انمٕاٍَٛ انؼماتٛح االخشٖ فٙ كم يا نى ٚشد فّٛ َض خاص فٙ 1221نؼاو  11االسْاب سلى 

 ْزا انمإٌَ(.

ٔلإٌَ االحذاز  1868نؼاو  111د ْزِ انًادج ػهٗ اٌ )ذغش٘ احكاو لإٌَ انؼمٕتاخ سلى َظ - 1

 .(فٙ االيٕس انرٙ نى ُٚض ػهٛٓا فٙ ْزا انما1891ٌَٕنؼاو  16سلى
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 -1))-االت  مف الميتمؿ اف ت تكب غ  المظاى ات ال ممية تنطبؽ ممى تمؾ الج ائـ 
 المؤ ت(.وو  مف  تؿ نف ًا مم ًا ينا ب بال جف المؤب )ج يمة القتؿ النم ا

مف امت ى مم ًا ممى -1ماىة م ت يمةا )إلى  ج يمة االمت ال المفض  -2
با تكاب وي غنؿ اخ  وو  بإمطال ما ة ضا ةوو  ننؼبالوو  بالض بوو  اخ  بالج ح

مخالؼ لمقانوف  اص ًا وي اث ماىة م ت يمة بو ينا ب بال جف م ة ال تزي  ممى 
باليبق وو  وتكوف النقوبة ال جف م ة ال تزي  ممى  بل  نوات-2خمق مش ة  نة.

 ايا نشيت مف الفنؿ ماىة م ت يمة  وف وف يقص  الجان  إي اثيا.
مف امت ى مم ا ممى -1ض   ج  يا )إلى  االمت ال المفض  ج يمة -3

با تكاب وي غنؿ آخ  وو  بإمطال ما ة ضا ةوو  بالننؼوو  بالض بوو  اخ  بالج ح
 -2م ضًا ينا ب باليبق م ة ال تزي  ممى  نة...وو  مخالؼ لمقانوف غي بب لو ويى

نشي مف االمت ال ك   ايا -....ووتكوف النقوبة اليبق م ة ال تزي  ممى ث ث  نوات 
م ض امجز المجنى مميو مف القياـ بيشغالو م ة تزي  ممى وو  نشي ايى -ب  .مظـ

 وتكوف النقوبة اليبق ايا كاف االمت ال با تنماؿ   ح نا ي...(. -3 .مش يف يوماً 
باليبق كؿ وو  ينا ب بال جف م ة ال تزي  ممى  بل  نوات)اج ائـ التي ي   -4

وو  ماؿ لي هوو  ض  نفقوو  مالووو  جناية ض  نف ومف ى   اخ  با تكاب 
 .(1)((...بإ نا  ومو  مخ شة بالش ؼ.

( وينا ب بالنقوبات 50-47)الموا  اما بالن ية لمم اىمة الجنائية غتيكميا 
اما ايا انطبقت ممى ، م تكب الفنؿوو  الت  ينا ب بيا الفامؿ االصم الجزائية مينيا 

غتطبؽ نصوصو ممييا كيلؾ وغؽ ، الج يمة الم تكبة ايكاـ  انوف مكاغية اال ىاب
 االصوؿ القانونية .
( غ  19  ا  ميـ صا   مف  مطة االئت ؼ )المنيمة(   ـ )إلى  بق  اف نشي 

ـ بوصفيا ال مطة الياكمة غ  ياؾ الو ت، واص  ت الن ي  مف االوام  10/7/2003
( مف 2ليا  وة القانوف واليقت ضمف نصوع  انوف النقوبات، غنصت الما ة )الت  

                                                           

 و1868نؼاو  111تانرشذٛة يٍ لإٌَ انؼمٕتاخ انؼشالٙ سلى  112ٔ  111ٔ 111ٔ 121انًٕاد  - 1
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مف  انوف النقوبات والت   222و 221و 220ىيا االم  ممى تنميؽ النمؿ بالموا  
تيظ  يؽ التجمي  والتجمل والتظاى  ال مم  والتنبي  مف ال وي، وى  خطوة ايجابية 

النامة،  يما يؽ التظاى  ال مم ، غ  باب التش ينات الخاصة باليقوؽ والي يات 
ولوال اف ىيا االم  كاف    الغى ىيه الموا  الث ث لما امكننا اف نشمؿ المتظاى يف 
باليماية الجنائية المتمثمة بنصوع  انوف النقوبات، الف ىيه الموا  المنمؽ النمؿ بيا  

تى اليوـ تيظ  يؽ التظاى   مف اال اق، ومازالت ىيه النصوع منمؽ النمؿ بيا ي
بموجب ىيا االم ، وبغض النظ  مف با   الموا  االخ ى الوا  ة غ  االم  والت  ى  
ميط انتقا نا والت  نيمؿ مف المش ع ت غييا مف خ ؿ نصوع ىيا المش وع، ااًل اف 
الغال االم  بالكامؿ إلما ة تفنيؿ الموا  الث ث مف  انوف النقوبات ىو منتق  ايضًا، 

ع اف يقي  اليقوؽ والي يات النامة بما غييا يؽ التظاى  ال مم  غ  ييؽ أي شخ
 خ غًا أيكاـ ال  تو  .

يبقى ل ينا غ اغ  انون  ىنا يوؿ م ؤولية الزممال الجنائية ممف لـ يشت ؾ بصو ة 
مباش ة غ  اص ا  االوام  لمقوات االمنية اثنال التظاى  ال مم ، كيؼ يمكف تيميميـ 

وم ىـ م ؤوليف مف االمت الات الت  تصيب المتظاى يف، بال لـ الم ؤولية الجزائية 
 مف م ـ اشت اكيـ المباش  غ  اص ا  االوام  ؟

نج  كمة الجنائية ال ولية، المتنمقة بالمي 1998ويكاـ اتفا ية  وما إلى  بال جوع
الجمامية ن انية وج ائـ الي ب واإلبا ة اإل ض  يمؿ الزممال م ؤولية الج ائـانيا ت

ال تيتا  بيياتيـ و  متيـ الج  ية واالمت ال ممى المتظاى يف واال  يمة الن واف، وج
 اي ى ىيه الج ائـ ي ب نوع االمت ال الوا ل، غق  و   غيو ما نصوا تمثؿ انيا شؾ 

الشخع القائـ غنً  بيمماؿ القائ  الن ك ي وو  يكوف القائ  الن ك ي -1)
الم تكبة مف لت  ت خؿ غ  اختصاع الميكمة و ام ؤوال م ؤولية جنائية مف الج ائـ 

نتيجة لن ـ ي ب اليالة، ، جانب القوات الت  تخضل إلم تو و يط تو الفنميتيف
 .مما  ة  ميمة ممى ىيه القوات الشخع  يط تووو  ة القائ  الن ك يمما  
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يفت ض اف يكوف    ممـ وو     ممـالشخع وو  الن ك يالقائ  يلؾ ايا كاف  - و
تكوف ممى وو  ال ائ ة غ  يلؾ الييف باف القوات ت تكب ب بب الظ وؼ

 وشؾ ا تكاب ىيه الج ائـ.
والمنقولة جميل الت ابي  ال زمة الشخع وو  الن ك يايا لـ يتخي يلؾ القائ   - ب

  مل ا تكاب ىيه الج ائـ.وو  غ  ي و   مطتو لمنل
ي يؿ  1لي  الوا   وصفيا غ  الفق ة غيما يتصؿ بن  ة ال ئيق والم ؤوق  -2

ال ئيق جنائيًا مف الج ائـ الت  ت خؿ غ  اختصاع الميكمة والم تكبة مف 
لن ـ نتيجة جانب الم ؤو يف الييف يخضنوف ل مطتو و يط تو الفنميتيف 

 . ميمة مما  تو  يط ة ممى ىؤالل الم ؤو يف مما  ة 
وي منمومات تبيف بوضوح اف  وم تجاىؿ مف وو  يا كاف ال ئيق    ممـإ - و

 . (1)....(ىيه الج ائـ  اممى وشؾ اف ي تكبو وو  ي تكبوف وم ؤو ي
وتنطبؽ ىيه القوام  ممى القائ  الناـ لمقوات الم مية اف ثبت انو لـ يتخي مف         

اإلج الات ال زمة لمنل  جاؿ اأمف مف ا تكاب ج ائـ مم ية بيؽ المتظاى يف 
يتولوف  يا ة اية  وة مف  كما تنطبؽ ممى جميل القا ة الن ك ييف ممف، ال ممييف

وباإلمكاف ووغؽ ما جال غ  نظاـ  وما ، الممكف اف تشت ؾ غ   مل المظاى ات ال ممية
ايا مجز القضال ، القضال اما الميكمة الجنائية ال وليةإلى  اال ا   تق يـ جميل ىؤالل

 .الوطن  مف اخضاميـ ل مطتو 
ع مةانون حريةة ال عثيةر حمايةة حةق ال ظةاهر التةلمي و ةق مشةرو : الفرع الثالةث

 ػػانوف ي يػػة التنبيػػ  مػػف الػػ وي  طػػ ح مشػػ وع: عةةن الةةرأي واالأل مةةاع وال ظةةاهر التةةلمي
ـ، ثػػـ 2014ى غػػ  يزيػػ اف مػػاـ اأولػػو ػػ  تػػـ   التػػو لممػػ ة واالجتمػػاع والتظػػاى  ال ػػمم  

،2015كانػػت القػػ الة الثانيػػة غػػ  نيايػػة مػػاـ  وكنػػا  ػػ  نا شػػنا  ـ، ولػػـ يصػػ   يتػػى اليػػـو
مػػف البيػػث،  اأوؿالػػوا   غيػػو يػػوؿ تن يػػؼ يػػؽ التظػػاى  ال ػػمم  غػػ  المطمػػب التن يػػؼ 

واالف نياوؿ ت ميط الضول ممى م ى اليماية الت  مف المفت ض اف يوغ ىا ىيا القانوف 
                                                           

 11يا االعاعٙ نهًحكًح انجُائٛح انذٔنٛح انًؼرًذ فٙ سٔيا فٙ يٍ َظاو سٔ 1ٔ 1/  19انًادج  - 1

 و .1888ذًٕص 
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كتش يل خاع بالتظاى  ال مم  وي ية التنبي  مػف الػ وي لممػواطنيف اثنػال مما  ػة ىػيا 
ا جػػال بالن يػػ  مػػف النصػػوع التػػ  تضػػبط اليػػؽ الػػيي  يضػػمنو ليػػـ ىػػيا القػػانوف، كمػػ

  موكيـ غ  التظاى  .
ايتوى ممى يماية شبو من ومة لممتظاى يف نوه الييا تنويو غقط  وف اف    و 
وال اية مقوبات ، اية  بؿ غنمية ل  ع  االمت ال اليي يقل ممى المتظاى يفإلى  يتط ؽ

 11الما ة  تنص يثتطاؿ بنض االغناؿ الت  تمق ب  مة المواطنيف وك امتيـ، ي
وو  تكوف ال مطات االمنية م ؤولة مف توغي  اليماية لممجتمنيف -اوالً )ممىامنو 

وال يجوز ، التظاى ة    نظمت وغؽ ايكاـ ىيا القانوفوو  المتظاى يف ايا كاف االجتماع
 زمزمة االمفإلى  المتظاى يف اال ايا ا ى يلؾوو  ليا ا تنماؿ القوة لتف يؽ المجتمنيف

غ  يالة يصوؿ  -ثانياً  .مواؿاأوو  الممتمكاتوو  اأشخاعب ض ا لياؽ اأاوو 
مف ج ال االجتمامات النامة  مواؿما ية غ  االشخاع واأوو  ج  ية وض ا 

 م ؤولوف مف التنويض منيا، اما ايا تني  االىت ال ض ا والتظاى ات غاف م بب  اأ
ض مف الض   اليي اصابو وغقًا من غة الفامؿ غاف لممتض   المطالبة بالتنويإلى 

 . (لمقانوف، وال يمنل يلؾ مف تي يؾ ال موى الجزائية.
ايا ممى ض و ة توغي  اليماية ال زمة لممتظاى يف ىيه الما ة  تغق  نص إياً 

ولكف ممى شكؿ ممى م ـ ا تخ اـ القوة ض ىـ، و نظمت التظاى ة وغؽ ىيا القانوف، 
تت تب ممى اغ ا  ال مطات ع ممى اية مقوبة لـ ين توجييات مج  ة مف الجب ، غيو

خ غا لنع  اليا يـ الض   بالمتظاى يفوو  االمنية غ  ياؿ  ياميـ با تخ اـ القوة،
كما ىو من وؼ غاف لكؿ  ام ة  انونية شقيف ا جانب الف ض وجانب غىيه الما ة، 

متناع مف ينن  االم  اليي يجب ممى المكمفيف م ـ مخاغتو باال  ألانب الفرض، اليكـ
الني  اليي يجب ممى المكمفيف م ـ مخالفتو وو  اتياف الفنؿ اليي ييم  بو النع،
 إلجبا يتمثؿ بننص  الجزال ال ـز غ ألانب الح مبا تكاب الفنؿ المني  منو، اما 

الت   تن ضوا لمنقوبة ، واالَ م ـ مخالفتيابما تيم ىـ بو و المكمفيف بالقام ة ممى االلتزاـ 
اضيت ، غايا خمت القام ة القانونية مف منص  الجزال، لمفنؿ المجـ     ىا المش ع

والمش ع ىنا ، ال يمكف اجبا  المكمفيف ممى االلتزاـ بيالي  ممزمة مج    ام ة نص  
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انما ينص  اغ ا  ال مطات االمنية بتوغي  اليماية االزمة  -وغؽ ىيه القوام  النامة-
 القوة تجاه المتظاى يف .كما ينصييـ بن ـ ا تخ اـ ، لممتظاى يف

وال يجوز ليا ا تنماؿ القوة لتف يؽ مف جانب اخ  نصت الما ة ممى انو ا)
 ض ا الياؽ اأوو  زمزمة االمفإلى  المتظاى يف اال ايا ا ى يلؾوو  المجتمنيف

(، لكف لـ تي   الما ة مق ا  القوة الت  ييؽ أغ ا  مواؿاأوو  الممتمكاتوو  اأشخاعب
منية ا تخ اميا غ  ي ثت تمؾ االمماؿ المني  منيا وغؽ ىيا القانوف، غيؿ القوات اال

ييؽ ليـ ا تخ اـ القوة الب يطة اـ القوة المتو طة اـ المميتة لقمل تمؾ االمماؿ، وكاف 
ى اف تي   الما ة نوع االغناؿ و  جة خطو تيا ثـ تي   لكؿ   جة مف   جات اأولمف 

ا تخ اميا لقمل تمؾ االغناؿ، ممى  بيؿ المثاؿ اف  الخطو ة مق ا  القوة الت  يمكف
وو  وال يجوز ليا ا تنماؿ القوة لتف يؽ المجتمنيف)تنع الما ة ممى ما يم  ا
وو  اأشخاعب ض ا الياؽ اأوو  زمزمة االمفإلى  المتظاى يف اال ايا ا ى يلؾ

وو  مف االجتماعممى اف ال تكوف تمؾ القوة مف طة ااَل ايا نته  مواؿاأوو  الممتمكات
ات غيا جاز وو  الخاصةوو  النامة مواؿي ؽ اأوو  التظاى ة ج ائـ خط ة تتمثؿ بالقتؿ

 . (ا تخ اـ القوة المف طة ض  المت ببيف با تكابيا
اغ ا  القوات وو  والغ يب اف الفق ة لـ تنع يتى ممى تيميؿ الجيات اال ا ية

ل انف يـ  وف ام  صا   اليو مف جية االمنية ايا  اموا با تكاب غنؿ مجـ  مف تمقا
اممى الم ؤولية الم نية، بينما نصت الفق ة ثانيًا مف نفق الما ة ممى م ؤولية 

 وض ا المواطنيف الم نية مل امكانية تي يؾ ال موى الجزائية، غ  ت ببيـ بيصوؿ 
ب بب التظاى ات،  مواؿاأوو  تقل ممى الممتمكاتوو  ما ية لألشخاعوو  ج  ية
بنض الم يظات، غتنع الما ة ممى اف )غ  يالة  11ؿ الفق ة ثانيًا مف الما ة ويو 

مف ج ال االجتمامات النامة  مواؿما ية غ  االشخاع واأوو  ج  ية وض ا يصوؿ 
 م ؤولوف مف التنويض منيا، اما ايا تني  االىت ال ض ا والتظاى ات غاف م بب  اأ

ة بالتنويض مف الض   اليي اصابو وغقًا من غة الفامؿ غاف لممتض   المطالبإلى 
تيميؿ المت بب بالض   م ؤولية م نية، اما غ  يالة تني  إلى  لمقانوف(، غي  تيىب

من غة الفامؿ شخصيًا غاف لممتض   المطالبة بالتنويض مف الض   وغؽ إلى  االىت ال
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كيؼ  -وي غ  يالة كوف المت بب بالض   من وغاً –ى اأولالقانوف، طيب غ  اليالة 
تكوف المطالبة مف  بؿ المتض   اليق وغؽ القانوف ؟ وايا كاف ىيا القانوف      ـ 
ط يقًا اخ  لي  ط يؽ القانوف الم ن  ال تيفال التنويضات مف مت بب  الض   كاف 
مف المف وض اف يوض  تمؾ االلية ضمف نصوع القانوف، غق  غ  ت لما ة بيف يالت  

 وف اف  – غة الفامؿ وغ  يالة م ـ من غة الفامؿ وي غ  يالة من –يصوؿ الض   
 نج  مب   يقيق  لمتف  ة، و وف اف نج   بب  انون  غنم  مف و ال تمؾ التف  ة .

كما ن يظ ممى نفق الفق ة الصيالة ال كيكة ولي  ال  يقة والت  نتمنى ممى 
، مف يلؾ المش ع الك يـ ت غييا غ  الق الات المقبمة لمخ وج بنصوع  انوف  صينة

وو  ما ية غ  االشخاعوو  ج  ية وض ا غ  يالة يصوؿ )نصيا ممى مبا ة 
المظاى ات( وى  مبا ات لي  وو  مف ج ال االجتمامات النامة مواؿاأوو  الممتمكات

الوا نة ونوميا، اما النبا ة  ض ا  انونية، وانما مبا ات خب ية ت ؿ ممى بياف يجـ اأ
ة وممى اي مصمية ييمييا القانوف لتي   نوع الم ؤولية القانونية غتيتـ ببياف كيفي

ي يؿ م نيًا االشخاع )والنقوبة المنا بة، ليا ن ى اف تكوف صيالة النبا ة كاآلت  
والممتمكات  مواؿتقل ممى اأوو  تقل ممى االشخاع وض ا المييف يت ببوف بو وع 

قانوف، وال يمنل يلؾ مف النامة والخاصة ولممتض  يف المطالبة بالتنويض منيا وغؽ ال
تي يؾ ال موى الجزائية(، وغ  الو ت ياتو ي غل التف  ة بيف يالت  من غة م بب  
الض   مف م مو أنو ال نفل مف  ال يلؾ، غف  يالة م ـ من غة المت بب بالض   

 كيؼ يمكف لممتض   المطالبة بالتنويض وممف .
القيو  والنقوبات الت  تت اوح  ن يظ اف المش ع ا يب بف ض ااَل اننا وبالمقابؿ

مش ة مميوف  ينا   10000000مبمغ إلى  بيف ال جف واليبق والغ امات الت  تصؿ
إلى  14كما اياؿ وغؽ الما ة ، (/اوال وثانيا13) لمتظاى يف بنع الما ةم ا   ممى ا
وال بيق اف كاف ل ض المش ع ىو منل نوف النقوبات غيما لـ ي   بو نع، نصوع  ا

النتياكات واالمماؿ الت  تض  بالنظاـ الناـ واآل اب النامة وتت بب بو وع و وع ا
ج ائـ، ولكف ممى المش ع ايضًا توغي  اليماية ال زمة لممواطنيف وتج يـ جميل االغناؿ 
الت  تمثؿ امت اًل يطاليـ، ويقل مف وي جية كانت ومف وي غ   كاف، وتيميميـ 
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 ة ُت جى مف  انوف ينط  لممواطنيف ي ية التظاى  الم ؤولية الجزائية مف يلؾ، غ  غائ
والتنبي  مف ال وي بي ، وييخيىا منيـ بيٍ  وخ ى مف خ ؿ ال ماح لمقوات االمنية 

 بقمنيـ وا تكاب الج ائـ ض ىـ  وف اف يطاليـ النقاب .
من ما الغى وم   مطة االئت ؼ المنيمة  الخمط اليي و ل غيو مش وع القانوف اال اف

ـ الخاع بي ية ال وي واليي الغى نع الما ة 10/7/2003الصا   غ   19  ـ 
كاف اش  وطئ مف م ـ النع ممى  مف  انوف النقوبات الن ا   222و221و220

( 15نصوع تجـ  االغناؿ الت  تقل ممى المتظاى يف وتمثؿ ج ائـ، ويلؾ بنع الما ة )
غ   انوف النقوبات والت  تيـ  النصوع الوا  ة  منو كما ا مفنا القوؿ، غيو مف باب يمغ 

ومف باب اخ  ينط  يؽ التظاى  ال مم  لممواطنيف بموجب يؽ التجمي  والتظاى ، 
وىيا التنا ض ال نج  لو مب    وى غ ض المزي  مف القيو  ممى ، نصوع ىيا القانوف

 الي يات النامة تيت م مى  انوف ي ية التنبي  مف ال وي واالجتماع والتظاى  ال مم  .
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 ال ا مة
وختامًا ن  ج بنض اال تنتاجات والتوصيات يوؿ الموضوع آمميف مف المش ع 
الك يـ اخيىا بنظ  االمتبا  ييف صيالة نصوع مش وع  انوف ي ية التنبي  مف 

 ال وي واالجتماع والتظاى  ال مم  بشكؿ نيائ  مف ثـ ص و ه ونفايه، وكما يم  ا
 االت ن األات:

ومنيا مش وع ، منيا الفقيية ومنيا القانونية، اى  ال مم تن  ت تنا يؼ يؽ التظ -1
تجمل )ال وي واالجتماع والتظاى  ال مم ، واليي م غو بينو ا انوف ي ية التنبي  مف 

المطالبة بيقو يـ الت  كفميا وو  م   لي  مي و  مف المواطنيف لمتنبي  مف آ ائيـ
واليي ب و ه انتق ناه مف م ة (، القانوف الت  تنظـ وت ي  غ  الط ؽ وال ايات النامة

وجوه واىميا اىمالو لنع ممى وجوب توغي  ويماية ىيا اليؽ مف  بؿ ال مطات 
 المختصة .

تجمل م   مف المواطنيف  -يتكوف يؽ لتظاى  ل مم  مف ث ث مناص   ئي ية ا و-2
اف ينطبؽ ممى المكاف اليي  -ب، ممى اخت ؼ بيف القوانيف مف مق ا  ىيا الن  

 ي غيو التظاى  ال مم  وصؼ )ماـ( وايضًا ممى اخت ؼ بيف القوانيف غ  تي ي  يج
او اي ىما ممى اخت ؼ )وجوب ا تيصاؿ اخطا  وت خيع  -ج، الم ا  بييا الوصؼ

 بيف القوانيف( مف ال مطات اال ا ية المختصة .
النػاـ غػ   لمش وع  انوف ي ية التنبي  مف ال وي الن ا   لـ يوض  ما الم ا  بالمكاف-3

ولكنو غ  اطػا  تقنػيف يػؽ االجتمػاع النػاـ يظػ  مقػ ه غػ  االمػاكف التاليػة ا ، التنا يؼ
وو  ، ااَل ايا كانػػػػت مياضػػػػ ة(23)( وائػػػػ  ال ولػػػػة، المػػػػ ا ق والجامنػػػػات، )امػػػػاكف النبػػػػا ة

ومػػػف مفيػػػـو المخالفػػػة غػػػاف كػػػؿ مامػػػ ا المياضػػػ ات ، منا شػػػة ينقػػػ  االجتمػػػاع مػػػف اجميػػػا
اي اف يػػػؽ التظػػػاى  ، لتجمػػػل مػػػف اجميػػػا غػػػ  مثػػػؿ ىػػػيه االمػػػاكفوالمنا شػػػات ييضػػػ  ا

 ال مم  ييظ  مما  تو وغؽ ىيا المش وع غ  مثؿ ىيه االماكف .
ف يكػػػوف مػػػ   المػػػواطنيف المتجمنػػػيف ليػػػ   ػػػانوف ي يػػػة التنبيػػػ  مػػػف الػػػ وي ا اشػػػت اط-4

لك   غما ىو الن   اليي يجب اف يصمو المتجمي وف، تنبي  لي    يؽ اوالً وىو مي و ًا 
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ثػػـ اف اشػػت اط النػػ   ليػػ  الميػػ و  يننػػ  اف ، يصػػب  ليػػ  ميػػ و ًا غػػ  نظػػ  ىػػيه المػػا ة
وي مػػانيـ مػػف ىػػيا ، القػػانوف ي ػػم  لمنػػ   الميػػ و  بػػالخ وج والتجمػػل لممطالبػػة بيقػػو يـ

 اليؽ .
ا المػ ا  بالمكػاف النػاـ ػػػمش وع  انوف ي ية التنبي  مف ال وي الن ا   لـ يوضػ  ماف -5

ولكنو غ  اطا  تقنيف يؽ االجتماع الناـ يظ  مق ه غ  االمػاكف التاليػة ، غ  التنا يؼ
منا شػة وو  ااَل ايا كانػت مياضػ ة ( وائػ  ال ولػة، الم ا ق والجامنػات، ا )اماكف النبا ة

ومف مفيوـ المخالفػة غػاف كػؿ مامػ ا المياضػ ات والمنا شػات ، ينق  االجتماع مف اجميا
اي اف يػػؽ التظػػاى  ال ػػمم  ييظػػ  ، يه االمػػاكفييضػػ  التجمػػل مػػف اجميػػا غػػ  مثػػؿ ىػػ

 مما  تو وغؽ ىيا المش وع غ  مثؿ ىيه االماكف .
اليي ع مش وع  انوف ي ية التنبي  مف ال وي ىو مف النو  اف االخطا  المتبل غ -6

التظاى  مف  بؿ لجنة تشكؿ وو  ييؽ غيو ل  ا ة االمت اض ممى مما  ة يؽ االجتماع
وكؿ يلؾ غ  من ض ، ا ىا  ابؿ لمطنف بو اما ميكمة الب الةلييا الغ ض ممى اف    

ااًل اف الفصؿ ال ابل الخاع بتنظيـ يؽ التظاى  ال مم  ، تنظيـ يؽ االجتماع الناـ
مف القانوف والخاصة بتنظيـ يؽ  7/اواًل منو بيف ايكاـ الما ة 1ص ح غ  الما ة 

 ايضًا .االجتماع الناـ تنطبؽ غق اتيا ممى يؽ التظاى  ال مم  
ميمة ضبط  موؾ المتظاى يف واليفاظ ممى االمف ى  مف اختصاع الجيات اف -7

وىيه الجيات االمنية    ، االمنية التابنة أجيزة ال ولة  يما جياز مكاغية الشغب
يتى    تكوف تابنة لجية م تبطة مباش ة وو  ،وزا ة ال غاعوو  تكوف تابنة لوزا ة ال اخمية

انيا غ  النياية مف النايية اال ا ية والقانونية الب  اف تتبل اي ى  االَ ، بمجمق الوز ال
وىيه الجيات االمنية وى  تما ق  و ىا المناط بيا غ  يفظ النظاـ ومنل ، الوزا ات

   تتص ى ، بنض االغناؿ المج مةوو  االخ ؿ بالنظاـوو  و وع االشتباكات
إلى  ولكف االم  ايا تطو ، ع يلؾلممتظاى يف اثنال مما  تيـ ليؽ التظاى  لمنل و و 

ين  ج يمة ينا ب ممييا غيو التص ي لممظاى ات ال ممية واالمت ال ممى المتظاى يف 
وو  ،واليي تطبؽ ايكامو ممى منت ب  وزا ة ال غاع انوف النقوبات الن ك ي الن ا   
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 يمة  وال كاف م تكب الفنؿ م اىما اصميا غ  الج،  انوف مقوبات  وى االمف ال اخم 
 لت  تيكـ الوزا ة الت  يتبنونياغيمكننا تيميميـ م ؤولية جزائية وغؽ القوانيف ا، اـ تبنيا

    تصؿ واالمت ال ممى المواطنيف بيية و يمةين  التص ي لممظاى ات امنيًا كما -8
ج يمة جنائية تنطبؽ ممييا ، ييافالاغ  بنض المميتة وو  ا تخ اـ القوة المف طةإلى 

ويمكف لمضيايا مف ، المن ؿ ـ1969( ل نة 111النقوبات الن ا     ـ ) ويكاـ  انوف
تي يؾ ال ماوى بيؽ المت ببيف وماـ المياكـ  مجنى ممييـالج يى والمتض  يف ويوي ال

غال موى تشمؿ ، الم اىميف منوو  مف ا تكب الفنؿ تشمؿ الم ؤولية الجنائيةو ، الجزائية
اتفؽ منو ممى يلؾ وكؿ مف كاف وو  وكؿ مف  ام ، كؿ مف وم  بإط ؽ النا 

 .  وف يلؾ اال انو لـ يتخي مف اإلج الات ما يمـز بإمكانو الييمولة
يمكف تيميؿ القا ة والم ؤوليف ممف لـ يشت كوا بصو ة مباش ة غ  اص ا  االوام  -9

 بال جوعوم ىـ م ؤوليف مف االمت الات الت  تصيب المتظاى يف ، الم ؤولية الجزائية
نج  انيا ييث ، المتنمقة بالميكمة الجنائية ال ولية ـ1998ـ اتفا ية  وما ويكاإلى 

الجمامية وج يمة اإلن انية وج ائـ الي ب واإلبا ة  ض  تيمؿ الزممال م ؤولية الج ائـ
انيا واالمت ال ممى المتظاى يف واال تيتا  بيياتيـ و  متيـ الج  ية ال شؾ ، الن واف
 نوع االمت ال الوا ل . اي ى ىيه الج ائـ ي بتمثؿ 
ايتوى ممى يماية شبو  اما بالن بة لمش وع  انوف ي ية التنبي  مف ال وي غق -10

اية  بؿ غنمية ل  ع  إلى  من ومة لممتظاى يف نوه الييا تنويو غقط  وف اف يتط ؽ
وال اية مقوبات تطاؿ بنض االغناؿ الت  تمق ، االمت ال اليي يقل ممى المتظاى يف

 . منو 11الما ة  تنص ييث، مواطنيف وك امتيـب  مة ال
 المق رحات 

اال  اع بإص ا   انوف ي ية التنبي  مف ال وي واالجتماع والتظاى  ال ػمم  بوصػفو -1
 5غمشػػػ وع القػػػانوف  يػػػ  القػػػ الة منػػػي ، يقػػػًا مػػػف يقػػػوؽ المػػػواطنيف الطبينيػػػة وال  ػػػتو ية

اجػػ ال التنػػ ي ت الميمػػة تػػيخي  اصػػ ا ه بنػػ  إلػػى  وال نجػػ   ػػبب يػػ مو،  ػػنوات مضػػت
 مميو طبنًا .
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غػ  التن يػؼ الػيي او  ه مشػ وع  ػانوف ي يػة التنبيػ   اف اشت اط الن   لي  الميػ و -2
، ي م  لمن   المي و  بالخ وج والتجمل لممطالبة بيقو يـال ينن  اف القانوف  مف ال وي

 يػات واليقػوؽ غمػف يػؽ اي مػواطف مما  ػة الي، وىيا ض  المبا ئ الوا  ة غ  ال  ػتو 
، ومف يقو التنبي  مف  ويو والتظاى  لممطالبة بيقو المشػ وع، الممنوية لو غ  ال  تو 

 ى اف تكوف الما ة كاآلت  ا)تجمل م   مف المواطنيف واف كاف مي و ًا( .اأولوكاف 
مبػػا ة )المطالبػػة بيقػػو يـ التػػ  كفميػػا القػػانوف( وىػػيا يننػػ  اف اليػػؽ الػػيي يػػ ـو اف -3

المطالبة بو ولـ يكف ميكو ًا غ  القػانوف غػ  ي ػم  ىػيا القػانوف ليػـ بمما  ػة  المواطنوف
، وىػػيا ينػػ  مػػف  بيػػؿ تقييػػ  الي يػػات ولػػيق تنظيميػػا، يػػؽ التظػػاى  ال ػػمم  لممطالبػػة بػػو

غالقانوف ميما كاف مممًا ال يمكنو اف يغط  كاغة اليقوؽ الطبينية الت  لكؿ مواطف يؽ 
خػػ ؿ مطالبػػة ال ػػمطات المختصػػة بتوغي ىػػا مػػف ط يػػؽ لتمتػػل بيػػا واليصػػوؿ ممييػػا مػػف 

، غغالبػػًا مػا تػػنع ال  ػاتي  والقػػوانيف ممػى اليقػػوؽ اال ا ػية غقػػط، يػؽ التظػػاى  ال ػمم 
 وليق مننى يلؾ انو ال ييؽ لممواطنيف المطالبة بغي ىا مف اليقوؽ الطبينية .

)ىػػو تجمػػل : نقتػػ ح اف يكػػوف التن يػػؼ ليػػؽ التظػػاى  ال ػػمم  كتن يػػؼ جػػامل كػػاآلت -4
المطالبػػة بيقػػو يـ الطبينيػػة وو  مػػ   واف كػػاف ميػػ و  مػػف المػػواطنيف لمتنبيػػ  مػػف آ ائيػػـ

متيػػػ ؾ وو  غػػػ  مكػػػاف مػػػاـ بشػػػكؿ ثابػػػتويقػػػو يـ التػػػ  نػػػع ممييػػػا ال  ػػػتو  والقػػػوانيف 
اليفػػػاظ ممػػػى النظػػػاـ النػػػاـ الػػػزاـ المتظػػػاى يف بوتيػػػت يمايػػػة ال ػػػمطات المختصػػػة مػػػل 

 اـ باي غنؿ ين  ج يمة مف وجية نظ  القانوف(.واآل اب النامة وم ـ القي
ممى المش ع ايضًا توغي  اليماية ال زمة لممواطنيف وتج يـ جميل االغناؿ الت  تمثؿ -5

وتيميميـ الم ؤولية الجزائية ، ويقل مف وي جية كانت ومف وي غ   كاف، امت اًل يطاليـ
التظاى  والتنبي  مف الػ وي  غ  غائ ة ُت جى مف  انوف ينط  لممواطنيف ي ية، مف يلؾ

وييخيىا منيـ بيٍ  وخ ى مف خػ ؿ ال ػماح لمقػوات االمنيػة بقمنيػـ وا تكػاب الجػ ائـ ، بي 
 ض ىـ  وف اف يطاليـ النقاب .

ي ػػيؿ مػػ نيًا االشػػخاع المػػييف )الفقػػ ة اواًل كػػاآلت  ا/11نقتػػ ح اف يكػػوف نػػع المػػا ة -6
والممتمكػػػات النامػػػة  مػػواؿممػػػى اأ تقػػلوو  تقػػػل ممػػى االشػػػخاع وضػػ ا يت ػػببوف بو ػػػوع 
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وال يمنل يلؾ مػف تي يػؾ ، والخاصة ولممتض  يف المطالبة بالتنويض منيا وغؽ القانوف
 ال موى الجزائية( .

توغي  اليمايػة ال زمػة لممتظػاى يف مػل تي يػ  مقػ ا  القػوة لتػ  يجػوز لمقػوات االمنيػة -7
ف ونقت ح نػع المػا ة كػاآلت  ا تخ اميا غ  ياؿ ي وث ج ائـ خط ة مف  بؿ المتظاى ي

التظػػػػاى  وو  المختصػػػػة باليفػػػػاظ ممػػػػى ي ػػػػف  ػػػػي  االجتمػػػػاع االمنيػػػػةالقػػػػوات تكػػػػوف )ا
التظػاى ة  ػ  وو  المتظاى يف ايا كػاف االجتمػاعوو  م ؤولة مف توغي  اليماية لممجتمنيف

وو  وال يجػػػوز ليػػػا ا ػػػتنماؿ القػػػوة لتف يػػػؽ المجتمنػػػيف، نظمػػػت وغػػػؽ ايكػػػاـ ىػػػيا القػػػانوف
وو  باأشػػػػخاع ضػػػػ ا اليػػػػاؽ اأوو  زمزمػػػػة االمػػػػفإلػػػػى  اى يف اال ايا ا ى يلػػػػؾالمتظػػػػ

وو  ممػػى اف ال تكػػوف تمػػؾ القػػوة مف طػػة ااَل ايا نػػته مػػف االجتمػػاع مػػواؿاأوو  الممتمكػػات
ات غيػا جػاز وو  الخاصػةوو  النامػة مػواؿيػ ؽ اأوو  التظاى ة ج ائـ خطػ ة تتمثػؿ بالقتػؿ

 .( ببيف با تكابياا تخ اـ القوة المف طة ض  المت
نقتػػػػػ ح ا  اج الػػػػػنع التػػػػػال  غػػػػػ  مشػػػػػ وع القػػػػػانوف إلكمػػػػػاؿ  ػػػػػبؿ اليمايػػػػػة الواجبػػػػػة -8

االجتمػػػاع ا)غػػ  يػػاؿ  يػػػاـ القػػوات االمنيػػػة وو  لممتظػػاى يف اثنػػال  ػػػي  التظػػاى  ال ػػمم 
المتظػػاى يف  وف وجػػو   ػػبب مػػف اال ػػباب الموجبػػة وو  با ػػتخ اـ القػػوة ضػػ  المجتمنػػيف

إلػػػى  اؿ الم ػػػؤولوف مػػػف ا ػػػتخ اميا ومػػػف صػػػ   االمػػػ  با ػػػتخ امياال ػػػتخ اـ القػػػوة ييػػػ
 المياكـ المختصة لنيؿ النقاب المنصوع مميو  انونًا .

ومػ   ػمطة االئػت ؼ المنيمػة  تالغػ مػف مشػ وع القػانوف والتػ  12الغال نع الما ة -9
ـ الخاع بي ية ال وي واليي الغى ب و ه نع الما ة 10/7/2003الصا   غ   19  ـ 
 . مف  انوف النقوبات الن ا   222و221و220
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 المل ي:
ت الت  تجتاح الش ؽ االو ط والبم اف الن بية بشكؿ مل ا تفاع موجات المظاى ا

اضيى لزامًا ممى جميل ال وؿ تش يل  وانيف تيخي ممى ماتقيا تنظيـ يؽ ، خاع
وكيلؾ توغي   بؿ اليماية ، وكيفية مما  تو مف  بؿ المواطنيف، التظاى  ال مم 

ف ال وي ال زمة لممتظاى يف وىـ يما  وف يقيـ غ  التظاى  والتجمل والتنبي  م
والن اؽ ، والمطالبة بيقو يـ الطبينية واليقوؽ الت  نع ممييا ل  تو  والقوانيف االخ ى

كبا   البم اف يجب اف يش ع  انوف خاع بيؽ التظاى  ال مم  غكاف مش وع  انوف 
ـ 2014ي ية التنبي  مف ال وي واالجتماع والتظاى  ال مم  اليي لـ ي  النو  مني ماـ 

ممنا نفي  ، و   م  نا ببنض نصوصو بش ل مف التيميؿ والنقاش ،ويتى يومنا ىيا
ما اننا ، المش ع بصيالة ىيا القانوف وتوجييو الوجو الصييية الت  ا ي  لو اف ينيجيا

بؿ امتم  ممى با   القوانيف غ  ، لـ نج  بيف نصوصو يماية غنمية لممتظاى يف
و  ممى المواطنيف وغ ض و ل غ  جانب غ ض القي -بالمقابؿ-اال انو ، توغي ىا

  اموا با تكاب غنؿ ين  ج يمة .وو  النقوبات ممييـ ايا ما ت ببوا بو وع ض  
 ي ية التنبي ، االجتماع، التظاى  ال مم ، يماية ال لمات المف احية:
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ABSTRACT: 

With the rise of the waves of demonstrations sweeping the 

Middle East and Arab countries in particular, it is imperative for 

all countries to enact laws that take it upon themselves to regulate 

the right to peaceful demonstrations, and how to exercise it by 

citizens, as well as to provide the necessary protections for 

demonstrators exercising their right to demonstrate. And assembly 

and expression of opinion and the demand of their natural rights 

and the rights stipulated by the constitution and other laws, and 

Iraq like other countries should legislate a law on the right to 

peaceful protest was a draft law freedom of expression of opinion 

and meeting and peaceful demonstration, which has not been seen 

since 2014 and even Today, we have passed some of its texts with 

some analysis and discussion, publicly we are asking the legislator 

to draft this law and direct it the right face that I want him to 

approach, since we did not find among his texts effective 

protection for the demonstrators, but relied on the rest of the laws 

in providing them, but on the other hand he expanded on the side 

of imposing restrictions on To the citizens and to impose sanctions 

on them if they cause harm or commit an act is a crime. 

Keywords: Freedom of expression, assembly, peaceful 

demonstration, protection 

 


