
 
 

  

2022أغسطس   

 نجاد البرعي

 المحامي بالنقض

2022أغسطس   

اإلستراتيجية الوطنية لحقوق اإلنسان 

 )املستهدفات واملعوقات(

ي  ةقراء
 
ف

اتيجية ال  ستر
الوطنية لحقوق 

نسان ودور ال 
ي 
 
لمان ف التر
تحقيق 

 مستهدفاتها



 1 

 

 

 

 

 نسان ستراتيجية الوطنية لحقوق اإلاإل 

 املستهدفات واملعوقات. 
 

  نسان ودور البرملان في تحقيق مستهدفاتهاستراتيجية الوطنية لحقوق اإلفي اإل ةقراءه

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 نجاد البرعي  
 محام بالنقض  



 2 

 مقدمة .

 ةنسان كأول استراتيجية وطنيستراتيجية الوطنية لحقوق األاإل  طالقإعلن الرئيس عبد الفتاح السيس ي أ ٢٠١١سبتمبر  ١١في 

 من نوعها تعلنها الحكومة املصرية . 

ن كافة الحقوق أقال الرئيس في خطابه " إن الرؤية املصرية لحقوق اإلنسان تستند على عدد من املبادئ األساسية، أبرزها 

ا وثيًقا بين الديمقراطية وحقوق اإلنسان، مع أهمية تحقيق التوازن 
ً
بين الحقوق والحريات مترابطة ومتكاملة ، وأن ثمة ارتباط

لتزام اإلن "أكد سيادته أ" ؛ و .والواجبات، وبين حق الفرد واملجتمع وضرورة مكافحة الفساد لضمان التمتع بالحقوق والحريات

بصون الحقوق والحريات وتعزيز احترامها يتحقق من خالل التشريعات والسياسات العامة من جانب، ومن خالل ما تقوم به 

آخر، وهي الجوانب التي اهتمت  الوطنية من إنفاذ لتلك التشريعات والسياسات من جانبمختلف املؤسسات واآلليات 

تند جهود الدولة إلى ستراتيجية الوطنية لحقوق اإلنسان بمراعاتها جميًعا، فعلى صعيد التشريعات والسياسات العامة تساإل 

عية كبيرة في هذا الخصوص، إذ رسخ مبادئ املواطنة لتزامات الدستورية والقانونية، ولقد حقق الدستور نقلة نو املبادئ واإل

كما يكفل الدستور .والعدالة واملساواة في الحقوق والواجبات دون أي تمييز وجعل تكافؤ الفرص أساًسا لبناء املجتمع

لبنية استقالل السلطة القضائية باعتبارها وسيلة اإلنصاف األساسية التي تضمن اإلنفاذ الفعلي لكافة الحقوق وتزخر ا

وقال الرئيس  ."التشريعية املصرية بالعديد من الضمانات الالزمة لتعزيز واحترام حقوق اإلنسان "فالجميع أمام القانون سواء

ن الدولة املصرية تؤكد "التزامها باحترام وحماية الحق في السالمة الجسدية والحرية الشخصية واملمارسة السياسية وحرية أ

فمصر ترحب دوًما بتعدد اآلراء، بل واختالفها ما دامت تراعي حريات  ،ت األهلية، والحق في التقاض يلتعبير وتكوين الجمعياا

وعن املجتمع املدني ودوره قال  اآلخرين، وتهدف من خالل نقد بناء وتشاركي إلى تحقيق ما هو أفضل لصالح مصر وشعبها".

بعادها السياسية واالقتصادية اية حقوق اإلنسان بكافة أيأتي املجتمع املدني كشريك أساس ي مهم في عملية تعزيز وحم"

جتماعية، ونشر الوعي بحقوق اإلنسان في املجتمع، وتشجيع ثقافة العمل التطوعي واإلسهام في جهود مكافحة التطرف واإل 

أن إسهامات وإنجازات املجتمع املدني واضحة وشراكته مع  فيه والتوجهات املناهضة لقيم مجتمعنا املصري ومما ال شك

 .١الدولة ال غنى عنها"

قوي الكلمات التي قيلت حول أوضاع حقوق االنسان وضرورة احترامها أوتعتبر تلك الكلمة  بما انطوت عليه من تقريرات من 

نها في ذاتها تحمل إشارات ال تخطئها أكما ، في مصر والعمل علي تعزيزها من شخص يحتل موقع الرأس في السلطة التنفيذية 

 إالسلطة التنفيذية إزاء الحقوق والحريات التي باتت تشكل  ةالعين تشير الي تحول طرأ علي رؤي
ً
  لتزاما

ً
 أي علىيتعين  دستوريا

 و حكومة الخضوع له والعمل علي تنفيذه . أحاكم 

و موسسة أفرار أو مجموعة أ؛ وال يمكن لجد فرد ةومتنوع ةوكبير  ةر كثي ةيجيستراتفي اإل  ةي الحقيقة فإن املستهدفات الواردوف

  ةبمهمة تنفيذها وتحقيق نتائج واضحن يقوم وحده أو تحالف من مؤسسات أ
ً
ن تعتبر كل مؤسسات أ فيها . ولكن يتعين  فعال

بمثابه دعوة  ةوغيرهم تلك اإلستراتيجي ومنظمات املجتمع املدني وكل البرملانيين ةهليوهيئاتها؛ وكل الجمعيات األ  ةالدول

  ةاملساهم إلى ةمفتوح
ً
  على في انفاذ مستهدفاتها كال

ً
 قدر معرفته .  على قدر طاقته وكال

                                                 
  E3KTBO5https://www.youtube.com/watch?v=XALAالرئيس علي الرابط التالي  ةنص كلم -  1

https://www.youtube.com/watch?v=XALA5KTBO3E
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ملجتمع وبينهم وبين فراد في اللعالقات بين األ  ةمؤمن بدوره في إرساء قواعد منضبطوكمحام مهتم بالقانون و  ةولكن في الحقيق

 . ةبالرعاي ىولهي العمل األهم واأل  ةئه في تنفيذ املستهدفات التشريعيعضاأسهام البرملان و إن أ ى ر أ؛ ةمؤسسات الدول

ن أن يعرفوا أو اختلفنا حول أدائها او أداء بعض منتسبيها يبقي من املهم أوسواء اتفقنا  ةالبرمان املصري مؤسسة قديم

نسان لو فعلوها وقدموا دعمهم لحقوق اإلنهم أو  ةراتيجيستلل  ةجل تحقيق املستهدفات التشريعيأليهم من إيتطلع  عاملجتم

 ةن مشكلته الوحيدأعتقد أمد طويل في سجل الفخار في هذا البلد الذي أ إلىمن خالل التشريع سوف يخلدون ذكرهم 

 نسان . وال تهمتم بشكل عام بحقوق اإل ةتقيم وزن للحقوق والحريات العام ن سلطاته الأهو  ةساسيواأل 

 كانت تلك الدراسة املوجزة بإختيار ما تصورت أنه عاجل ومهم من املستهدفات التشريعية لكي يتم العمل عليها بسرعة . 

ولكن فيما يتعلق باملستهدفات الثقافية والتدريبات وبناء القدرات فقد عرضناها كما هي بإعتبار أن إختيار املوضوعات 

 سيكون وفق خطط يضعها شركاء التنفيذ. 

 أربعة فصول  .  إلىقسم تلك الدراسة تن

 هميتها .أنسان قيمتها و لحقوق اإلستراتيجية الوطنية اإل عن  :الفصل األول 

نسان بشكل عام في املجتمع بعض أفكار منظومة حقوق اإل سيناقش التحديات واملعوقات التي تواجه تطبيق: الفصل الثاني

مع عرض غفالها بالقطع . إبشكل يتجاوز ما ورد بها من تحديدات مع عدم  ةستراتيجويحاول عرض تحديات تطبيق اإل  املصري .

 وطرق التغلب عليها .  نشوءهاسباب أل 

هذا الفصل مستهدفات  . سيناقشستراتيجية الوطنية لحقوق االنسانر البرملان في تنفيذ مستهدفات اإل دو  :الفصل الثالث

 تحقيقيها .  علىستراتيجية  ودور البرملان في املساعدة اإل 

ن أبعد  .ستراتيجية الوطنية لحقوق االنسانني وهيئاته ومؤسساته في تنفيذ اإل سيبحث في دور املجتمع املد :الفصل الرابع

 ةستراتيجيبدور فعال في تنفيذ اإل  ةالتي تمنعه من املشارك ةجتمع املدني واملعوقات القانونين يناقش بالطبع تعريف املأ

التي يمكن ملؤسسات املجتمع املدني أن تعمل عليها وتساهم في ستراتيجية و الواردة في اإل  ن واملستهدفاتنسالحقوق اإل ةالوطني

 تحقيقها .

ن يكونوا مع أ؛ اللذين عليهم مام أعضاء مجلس النوابأالطريق  ةكمساهمة في إنار السريعة  ةالقصير   ةقدم هذه الدراسأنني إ

 الوطنية لحقوق االنسان .  ةستراتيجياإل هداف أجل  تحقيق أومواطنيها من  ةالدول

ون والذي قام بجمع للقان ةاملتحد ةلي األستاذ حسين كامل من املجموعزمي ىلإنهي تلك املقدمة بغير تقديم الشكر أن أال يمكن 

  علىوقام  ةتلك الدراس ةالكثير من ماد
ً
 . تصحيحها أيضا

ليه من يشاء كما يعز من يشاء ويذل إجمعين ولكنه يهدي أاء لهدانا سواء السبيل ولو ش إلىوهللا من وراء القصد وهو يهدي 

 كل ش يء قدير . علىمن يشاء بيده الخير وهو 

 املحامي بالنقض 

 نجاد البرعي 

 ٢٠٢٢أغسطس  ١٧املعادي 
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الحقوق  ةإلنفاذ منظوم ةو دوليأ ةقليميإ ستراتيجيةإول" أنسان هي "لحقوق اإل املصرية الوطنية ستراتيجيةاإل ربما ال تكون 

في هذا  ةتصدرها حكومة مصري ستراتيجيةإول" أ؛ ولكنها بالقطع "و التشريعات الوطنيةأاملنصوص عليها في املواثيق الدولية 

 . ٢مستهدفات تتعهد بتنفيذها والعمل عليها؛ تلزم بها نفسها وتضع امليدان

، مـن خالل تعزيـز رض بكافـة حقـوق اإلنسـان فـي مصـرؤيـة تهـدف إلـى النهـو  علىنسان لحقوق اإل ةالوطنيستراتيجية وتقوم اإل 

املتضمنـة فـي الدسـتور  ،جتماعيـة، والثقافيـةقتصاديـة، واإل والسياسـية، واإل وحمايـة كافـة الحقـوق املدنيـة،احتـرام 

تفاقيـات الدوليـة واإلقليميـة املنضمـة إليهـا مصـر؛ تحقيًقـا للمسـاواة، وتكافـؤ الفـرص دون أي تمييـز. إلوالتشـريعات الوطنيـة وا

هي  جتماعيةواإل  ةن الحقوق اإلقتصاديأترديدها من  على ةالتنفيذي ةالتي اعتادت السلط ةالرسمي ةوهي بذلك تخالف الرؤي

ن إنجازات أو أ؛ حول موضوعات ال تهم "املواطنين" نه يتعين مراعاتها قبل الحديثأوالسياسية و  ةهم من الحقوق املدنيأ

 .!!في مصر في وضع ممتازنسان ن حقوق اإلأ علىهي دليل  ةوالحمالت الصحي ةجتماعياإل  ةفي مجاالت الرعاي ةالحكوم

يكفـل حمايـة عدد من املرتكزات يأتي في مقدمتها الدستور املصري والذي " علىنسان لحقوق اإل ةالوطني ةستراتيجوتستند اإل 

والعدالـة، ـوم علـى ترسـيخ قيـم املواطنـة، كافـة مبـادئ حقـوق اإلنسـان وحرياتـه األساسـية، إذ يؤكـد أن النظـام السياسـي يق

يجعـل ن الدستور " أكما  ." التكافـؤ فـي الفـرص هـو أسـاس بنـاء املجتمـعواملسـاواة فـي الحقـوق والواجبـات دون أي تمييـز؛ وأن 

ا التمييـز جريمـة يعاقـب عليهـا القانـون، كمـا يحظـر إدخـال أيـة تعديـات علـى النصـوص الدسـتورية املتعلقـة بمبـدأ املسـاواة، مـ

الحقـوق والحريـات اللصيقـة بشـخص املواطـن ن "أ علىكما يؤكد  ."بـدألـم يكـن التعديـل متعلًقـا باملزيـد مـن الضمانـات لهـذا امل

 ال تقبـل تعطيـ
ً
ه ألول نأهو  ةهميأمر األكثر ن األ أ على ." وال انتقاًصـا، وال يجـوز ألي قانـون تقييدهـا بمـا يمـس أصلهـا وجوهرهـاال

  – ةمره تعترف الحكومة املصري
ً
  تنفيذيا

ً
لحقوق االنسان .  ةزام باملواثيق واملعاهدات الدولياإللت ةهميأب – وليس قانونيا

  الدولية والقليمية ملصر في مجال حقوق النساناإللتزامات تعتبر  ةالوطني ةستراتيجيالدستور فإن اإل  إلى ةضافباإل ف
 
 مرتكزا

 
 
الدوليـة تفاقيات الدستور والتي منحت اإل من 93ستجابة لنص املاده إفي ظننا  يأتي ن هذا أورغم . من مرتكزاتها أساسيا

  لحقـوق اإلنسـان
ً
  وضعا

ً
 ةللدول ةنسان ملزملحقوق اإل ةالدستور العهود واملواثيق الدولي، فقد اعتبر النظام القانوني في خاصا

اإلنسـان التـي تصـدق عليهـا تفاقيـات والعهـود واملواثيـق الدوليـة لحقـوق تلتـزم الدولـة باإل" القانون بعد نشرها فقال  ةولها قو 

عمل منظم ودؤوب قامت به املنظمات  ةيأتي نتيج ى خر أ ةنه من ناحيأال إ "مصـر، وتصبـح لهـا قـوة القانـون بعـد نشـرها

. ةرشاديإفي التنفيذ وليس مجرد نصوص  ةهميأو  ةنسان قيملحقوق اإل ةالدولي ةن تجعل للشرعأجل أمن  ةاملصري الحقوقية

 إشرنا أوالتي  ةتفاقات الدوليالدستور املصري من اإلوحتي موقف 
ً
 فريد ليه ويعتبر موقفا

ً
ال إلم يأتي   ةبين الدساتير املصري ا

 ةنسان جزء من العمليبحيث أصبحت حقوق اإل ؛بعد نضال حقوقي طويل ساهم فيه تطور الفكر السياس ي املصري 

                                                 
عدد  علىردنية ة األوترتكز الخط 202٥ إلى 201٦علي سبيل المثال أصدرت األردن " الخطة الوطنية الشاملة لحقوق االنسان" لتغطي الفترة من  -2

 ٥المواد من  ةاني وخاصور األردني في الفصل الثن اإلسالم هو دين الدولة والدستأمن المرتكزات األساسية هي " مبادئ الشريعة اإلسالمية باعتبار 

لعهد الدولي للحقوق ا؛ والشرعة الدولية لحقوق االنسان وعلي األخص اإلعالن العالمي لحقوق االنسان والعهدين الدوليين األساسيين وهما  ٣2الي 

للمزيد عن  الخطة  ألردني" ني ا؛ منظومة التشريعات الوطنية إضافة الي الميثاق الوطي للحقوق االقتصادية واالجتماعيةالمدنية والسياسية والعهد الدول

 : يمكن مراجعة الرابط التالي 202٥- 201٦الوطنية الشاملة لحقوق االنسان في األردن 

images%20SystemAssets/TRC/3.0https://trc.gov.jo/EchoBusV/%االنسان/الخ20لحقوق%20الشاملة%20الوطنية%20الخطة

 pdf.202٥-20201٦اإلنسان%20لحقوق%20الشاملة%20الوطنية%20طة%

 

https://trc.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/TRC%20images/الخطة%20الوطنية%20الشاملة%20لحقوق%20الانسان/الخطة%20الوطنية%20الشاملة%20لحقوق%20الإنسان%202016-2025.pdf
https://trc.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/TRC%20images/الخطة%20الوطنية%20الشاملة%20لحقوق%20الانسان/الخطة%20الوطنية%20الشاملة%20لحقوق%20الإنسان%202016-2025.pdf
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يجعـل لم نه أمن  ةي من املواثيق واملعاهدات الدولياملصري الحالموقف الدستور  ة. وتأتي فرادةوالدولي ةالداخلي ةالسياسي

في علـى  الحقـوق والحريـات األساسـية الـواردة سبغ أ؛ ولكنه وحسب لتزاًمـا دسـتوًرًياإتفاقيـات لدولـة باحتـرام تلـك اإلالتـزام ا

 -أيًضـا–بموجـب هـذا النـص الدسـتوري  تلتـزم السـلطة التشـريعية ف.  الحمايـة  املقـررة للقاعـدة الدسـتورية ةتفاقيات الدولياإل

العديد  إلىانضمـت ن مصر قد أومن املعروف  تفاقيـات.الدولـة املقـررة بموجـب هـذه اإلبعـدم سـن أي تشـريع يناقـض التزامـات 

 عـن عـدد مـن اإلفي مجال حقوق اإل ةات الدولييتفاقمن اإل
ً
اإلقليمية في إطار املنظومتين العربية  تفاقياتنسان، فضال

 . 3واإلفريقية لحقوق اإلنسـان

 ضافإ
ً
التـي ستراتيجية " وهي ال 2030رؤية هداف " أنسان أن تحقيق ستراتيجية الوطنية لحقوق اإلذلك فقد اعتبرت اإل إلي  ة

؛ والتي تؤكد  باملسـاواة والتوزيـع العـادل لفوائـد التنميـةتسـعى إلـى تحقيـق التنميـة الشـاملة مـن خـالل بنـاء مجتمـع عـادل يتميـز 

 
ً
تعزيـز التوجـه القائـم علـى احتـرام وتعزيـز حقـوق اإلنسـان ودمـج أهـداف ومبـادئ حقـوق اإلنسـان فـي السياسـات ن " أ أيضا

مصر  "رؤي ةوثيقتسندها مبادئ تقوم عليها  األساسيةوهذه املرتكزات من تحقيق أهدافها . يتجزأ" هو جزء ال  العامـة للدولـة

للتجزئة  حقوق اإلنسان متأصلة في الكرامة اإلنسانية، وهي عاملية، مترابطة ومتشابكة وغير قابلةن " أوعلي رأسها " 3٠-٢٠"

؛ نسانئ حقوق اإلمباد ةبعاملي ةحكومي ةالتي تعترف فيها وثيق ىولاأل  ةن تلك هي املر أ ةويتعين مالحظ ."إذ يعزز كل منها اآلخر

" ةوالديني ةن "خصوصيتنا الثقافيأفحتي وقت قريب كان الخطاب السياس ي املصري يقوم علي أساس  . ةوعدم قابليتها للتجزئ

 مبادئ حقوق اإل ةعتراف بعاملياإل  ىبأت
ً
البدء " بالحقوق  إلىقتصادي ومستوي التعليم لدينا يدفع ن وضعنا اإلأعن  نسان فضال

                                                 
وغيرها. وهذه  ليةالدو ةالجنائي ةعن نظام روما للمحكم ختياري فضالا إووبروتكول  ةساسيه وفرعيأتفاقيه دوليه إعشر  ةتسع إلىانضمت مصر   -٣

  : تفاقيات هياإل

 19٥٣والبروتوكول المعدل لالتفاقية الصادر عام  192٦االتفاقية الخاصة بالرق سنة ( 1)

 1948اتفاقية مكافحة جريمة إبادة الجنس البشري والجزاء عليها لعام (2)

 19٣0باري لعام ( الخاصة بالسخرة والعمل اإلج29اتفاقية العمل الدولية رقم )( ٣)

 1949اتفاقية حظر االتجار باألشخاص واستغالل دعارة الغير سنة ( 4)

 19٦٦ييز العنصري سنة االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التم( ٥)

 197٣االتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها لعام ( ٦)

 19٦7ع الالجئين والبروتوكول الملحق بها لعام االتفاقية الدولية الخاصة بوض( 7)

 19٥2اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة لعام ( 8)

 1979اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام ( 9)

 19٦٦العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام ( 10)

 19٦٦العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام ( 11)

 1984قوبة القاسية أو الإلنسانية أو المهينة لعام اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو الع( 12)

 1989قوق الطفل لعام اتفاقية ح( 1٣)

 198٥االتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في األلعاب الرياضية لعام ( 14)

 1990االتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام ( 1٥)

 أسوأ أشكال عمل األطفال بشأن حظر 1999لسنة  182اتفاقية العمل الدولية رقم ( 1٦)

 بشأن حظر بيع األطفال واستغاللهم في البغاء وفي المواد الخليعة 2000البروتوكول االختياري األول التفاقية حقوق الطفل والمعتمد عام ( 17)

 بشأن حظر اشتراك األطفال في النزاعات المسلحة 2000البروتوكول االختياري الثاني التفاقية حقوق الطفل والمعتمد عام ( 18)

  (200٦قة )نيويورك االتفاقية الدولية لحماية االشخاص ذوي االعا( 19)

 ا  يمكن مراجعه هذا الموقع المهمللمزيد عن تلك اإلتفاقيات ومحتواه

https://genderiyya.xyz/wiki/.#اتفاقيات_دولية_واقليمية_لحقوق_االنسان_منضمة_لها_مصر.AA.D8.D7.A8.D9.84.D7.A8D
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والتعليم والنضج  ةكبر من الثقافأقدر  إلىوالسياسية والتي تحتاج  ةالحقوق املدني إلىقبل الوصول  ةجتماعيواإل  ةقتصادياإل

 والتفتح".

" الحقوق والحريات اللصيقة باإلنسان ال ضمن مرتكزاتها اإلقرار بأن من ن أنسان الوطنية لحقوق اإل ةستراتيجيتعتبر اإل و 

 وال انتقاًصا، وال  تقبل
ً
يجوز ألي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها. وال يجوز تعطيال

أن يوضع من القيود على ممارسة الحقوق والحريات إال تلك التي  ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية لحماية األمن 

 أو اآلداب العامة،  أو لحماية حقوق اآلخرين وحرياتهم" .مة العامة، أو النظام العام، أو الصحة العامة، ال القومي ،أو الس

ن أال إالعليا منذ تسعينات القرن املاض ي  ةالدستوري ةكثر من حكم للمحكمأقراره في إن هذا املبدأ سبق أوعلي الرغم من 

 مر أنسان يعتبر لحقوق اإل ةالوطني ةلخطة الدول ةساسياف به واعتباره ضمن املرتكزات األ عتر اإل 
ً
  ا

ً
 . 4 مشجعا

فضل من أنسان في موقف حقوق اإلل ةالوطني ةستراتيجتضع اإل  التفصيليةتلك املستهدفات واملرتكزات فإن  ةوفي الحقيق

  ةردنيمثيلتها األ 
ً
 ةن "الشريعأتعتبر  هانأفي األردن نجد  ٢٠٢٥-٢٠١٦نسان الوطنية الشاملة لحقوق اإل ةالخط ة. فبمراجع مثال

ربع مرتكزات أ علىثل ومبادئ  ترتكز تتضمن م   ةسالميالشريعة اإل  أن الرغم من وعلى. ةمرجعيات الخطول أاإلسالمية هي 

 ةالتشريعات الوطني ةنسان ومنظوملحقوق اإل ةالدستور األردني والشرعة الدولي ثممبادٔي الشريعة اإلسالمية  هي ةساسيأ

في دور  ةاملصري ةالوطني ةتفصل اإلستراتيجيفبينما  ؛تراتيجيتانسويالحظ هنا الفرق بين اإل . ٥ ثم امليثاق الوطني األردني

                                                 
ا من ضمن المرتكزا -  4 بمراعاة الظروف  إطار مراجعة الجرائم األشد خطورة التى توقع عنها عقوبة اإلعدام"  ت األساسية لالستراتيجية أيضا

التمييز، وكفالة  وعدم المجتمعية والدراسات المتخصصة وبما يتفق مع اإلتفاقيات الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسان التى صدقت عليها مصر.

قضاء، واستقالل ال ن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة،أمن المساواة، وتكافؤ الفرص، واحترام مبدأ المواطنة. و حقوق اإلنسان في إطار

وسياسات،  وحصانته، وحيدته ضمانات أساسية لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية، وتلتزم الدولة بتحقيق ذلك من خالل تشريعات،

ن تعزيز أر". كما تعتبر عزز كل منهما اآلخن " الديمقراطية وحقوق اإلنسان مترابطان، ويأ ةستراتيجيوتعتبر اإل  أحكام قضائية فعالة.وأنظمة ،و

ن " الحق أ. كما تعتبر ن والحريات األساسيةكيد للتمتع بحقوق اإلنساأقيم النزاهة والشفافية هي ضمان  الحكم الرشيد، ومكافحة الفساد، وإرساء

ائد هذه والتمتع بعو حقوق اإلنسان، وبموجبه يحق لكل إنسان ولجميع الشعوب المشاركة واإلسهام في تحقيق التنمية الشاملة،في التنمية حق من 

 التنمية .

 اسية واحترامها،األس ستراتيجي المتمثل بصون كرامة اإلنسان وحماية وتعزيز حقوقه وحرياتهييه بحصر اللفظ " تحقيق الهدف اإلتفاققالت اإل  -٥  

جاءت الشريعة : الشريعة اإلسالمية: مبادئ ٔاوالا  :رتقاء بمكانة األردن كنموذج متقدم في مجال حقوق اإلنسان، وذلك استناداا ٕالى المرجعيات التاليــــةواإل

لك كان اإليمان باهلل يع، لذاإلسالمية رعاية للحقوق وحماية لها، حيث ٕان اإلسالم هو دين الدولة والشريعة اإلسالمية هي المصدر الرٔييسي للتشر

ة هي مبادٔي ٔاساسية في الدين واحترام القيم والتمسك بالمثل العليا بشٔان المساواة والعدالة والسالم والتسليم بحق كل ٕانسان في الحياة الحرة الكريم

ظلم والطغيان ويمقت الغلو سالم المتسامح الذي ينبذ الالحنيف باعتبارها منطلقات ٔاساسية لتطور المجتمع نحو األفضل، مما يعكس الصورة الحقيقية لإل

  .والتطرف ويدعو ٕالى تعزيز مسيرة حوار األديان والثقافات والحضارات بعيداا عن التعصب وبروح من التسامح وقبول اآلخر

ا: الدستور األردني :تنص المــــــواد )  ـوق األردنيين وواجباتهم مشكلة بذلك وتعديالته على حقمن الفصل الثاني من الدســتور األردني  ( 32 – ٥ثانيا

موجب منظومة تشريعية ضمانات دستورية إلرساء مبادٔي حقوق اإلنسان المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعيــة والثقافية وصونها وحمايتها ب

 تراعي ما تضمنه الدستور وتكفل التطبيق الفعلي لــه

ا: الشرعية الدول . رساها الدين اإلسالمي أ ية لحقوق اإلنسان تلتزم الدولة بتوفير الحماية لحقوق اإلنسان من حيث صون كرامته وحرياته التي ثالثا

المي لحقوق اإلنسان وجميع الشرأيع السماوية وتعمل على ٕاجراء ٕاصالحات تشريعية وقضأيية وتنفيذية تكفل ذلك وتراعي، ما تضمنه اإلعالن الع

المواثيق واالتفاقيات  لي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وجميعوالعهد الدو

  .الدولية الصادرة عن األمم المتحدة التي صادقت عليها المملكة األردنية الهاشمية

ا: منظومة التشريعات الوطنية :تحكم وتنظم العالقات  ج ٕالى تعديالت لتطويرها بين السلطة والمجتمع مجموعة من القوانين واألنظمة وبعضها يحتارابعا

اء الحكومي حيال حقوق وجعلها ٔاكثر مواءمة للمعايير الدولية والممارسات الفضلى في مجال حماية وتعزيز حقوق اإلنسان، لتسهم في االرتقاء باألد

  .ية القانونية والقضأيية واإلدارية لحقوق اإلنسان وكرامته وحرياته األساسيةاإلنسان في البالد، وتوفر مزيدا من الحما

وازنها خامسا:الميثاق الوطني األردني" ينص الميثاق الوطني على ٔان احترام حقوق اإلنسان وتعميق النهج الديمقراطي وضمان التنمية واستمرار ت

ساسية تقتضي العمل على وحدة النظام اإلداري للدولة األردنية وربط الهئيات المحلية بالسلطات وتحقيق الكفاية اإلدارية في المملكة ٔاهداف وطنية أ 

والمحافظات،  المركزية ألغراض التوجيه والرقابة، وتقوية البناء االجتماعي والسياسي واالقتصادي للدولة بتعزيز مفهوم اإلدارة المحلية في األقاليم
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  ة؛الدستور واملواثيق الدولي
ً
التي  ةسالمياإل  ةعن استبعادها الشريع وتذكرها وتوضح أسباب كونها ذات مقام رفيع ؛ فضال

كثر في املرتكزات التي تستند عليها ؛ وربما أ ةالخطة األردنية متحفظ لخالفات بشأن بعض القضايا ؛ تبدون تثير بعض اأيمكن 

 أ
ً
 .  للتجزئةنسان وعدم قابليتها حقوق اإل ةعاملي إلىتجاه مع اإل قل توافقا

عها مكتب املفوض السامي لحقوق ن وضأالتي سبق و  ةستراتيجيخر مع اإل آو بأبشكل  ةمتفق ةالوطني ةستراتيجيوتبدو اإل 

 ىوهو ما يجعل قياس مستهدفاتها ومدكبر أتتسم بتفصيل  ةالوطني ةستراتيجيكانت اإل ن إو  ٢٠٢٢ – ٢٠١9من  ةنسان للفتر اإل

 أنجاحها 
ً
  كثر يسرا

ً
الخاصة بمكتب املفوض السامي  ةستراتيجين كانت  اإل إ. و  ةملستهدفات التشريعيفي مجال ا ةخاص ؛وسهولة

تنفيذ "  علىات حقوق االنسان  حيث تنص كثر غني في الجزء الخاص برصد انتهاك أ للشرق األوسط تبدو لحقوق االنسان 

 البيئة املدنية بهدف التعاون 
ً
  رصد ممنهج ومنتظم لحالة حقوق اإلنسان في املنطقة، خصوصا

ً
مع السلطات في التصدي مجددا

يتعلق بحالة إوعداد تقارير عامة عادية في ما .توثيق الحاالت في قاعدة البيانات والتحقق منها؛ و نتهاكات أو منع تكرارهالل 

كثر أ ةالتي تبدو موجز  ةستراتيجين تلك اإل أ" ....كما حقوق اإلنسان من شأنها أن تتضمن وضع الحريات األساسية في املنطقة

تضع ضمن أهدافها " التعاون مع الجهات الفاعلة من املجتمع املدني في ما يتعلق بنشاطات  ةستراتيجية الوطنيبكثير عن اإل 

 في مجال دعم
ً
مية مع أخذ املنظور الجنساني نتقاالشبكات الوقائية ضد األعمال اإل  بناء القدرات واملساعدة التقنية، خصوصا

وعقد اجتماعات فصلية  .٢٠١8املنشأة في عام  تنظيم اجتماعات لشبكة املدافعات عن حقوق اإلنسان و؛ عتبارباإل 

ز املدني والحقوق اإل للمنظمات غير الحكومية واملؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان تتضمن نقاشات قتصادية بشأن الحيَّ

 ٦ .جتماعية والثقافيةواإل 

عن بشكل كبير عندما تتحدث  ةهدافها ومرتكزاتها لم تكن موفقأفيما يتعلق ب الوطنية ستراتيجيةاإل نه بقدر توفيق أعلي 

 نسان في مصر . حقوق اإل ةالتحديات التي تواجه تعزيز وحماي

ت حقـوق اإلنسـان والحريـا تواجـه تعزيـز وحمايـة  ةتحديات رئيسي ةربعأن هناك أنسان لحقوق اإل الوطنية ستراتيجيةاإل قالت 

قتصادي الصعب الذي املشاركة في الشأن العام؛ والوضع اإلان ونقص نسضعف ثقافة حقوق اإل " هي األساسـية فـي مصـر

  ةالسكاني ةما يتعلق منه بالزياد ةوخاص يواجه التنمية املستهدفة 
ً
 . "ضطراب اإلقليمياإلرهاب واإل  وأخيرا

الواقع العملي نسان في أفكار حقوق اإلبالتحديات التي تواجه تطبيق األول الخاص نستبق نتائج الفصل  أن وفي الحقيقة ودون 

عدد من السياسات الحكومية  إلىو أواضح  يتقصير حكوم إلىتلك املعوقات ترجع   ن كثير منأجمالي إاملصري فإننا نقرر بشكل 

السياسية يرجعان بشكل أساس ي  ةنسان وضعف نسب املشاركحقوق اإل ة. فعلي سبيل املثال فإن ضعف ثقافغير الرشيدة 

 ةي سلمي وتشجع األفكار ذات الطبيعاألحزاب وتقمع أي احتجاج سياس  ةات التعبير وحركتقيد حريسياسات حكومية  إلى

                                                 
سة الشعب حقه في ٕادارة شٔوونه بنفسه، ويضمن استمرار التعاون بين الجهود الحكومية واألهلية وتوثيقها، وئودي ٕالى بما يوفر الفرص العملية لممار

 . ترسيخ العمل الديمقراطي وتمكين المواطنين من المشاركة وتحمل المسٔوولية في ٕاطار من التوازن بين الحقوق والواجبات

 : للمزيد راجع الرابط

images%20SystemAssets/TRC/3.0https://trc.gov.jo/EchoBusV/%االنسان/الخ20لحقوق%20ة%الشامل20الوطنية%20الخطة

  pdf.202٥-20201٦اإلنسان%20لحقوق%20الشاملة%20الوطنية%20طة%
human-region/un-africa-north-east-https://www.ohchr.org/ar/countries/middle- ة: لإلطالع علي االستراتيجية كامل - ٦

africa-north-east-middle-in-rights  

https://trc.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/TRC%20images/الخطة%20الوطنية%20الشاملة%20لحقوق%20الانسان/الخطة%20الوطنية%20الشاملة%20لحقوق%20الإنسان%202016-2025.pdf
https://trc.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/TRC%20images/الخطة%20الوطنية%20الشاملة%20لحقوق%20الانسان/الخطة%20الوطنية%20الشاملة%20لحقوق%20الإنسان%202016-2025.pdf
https://www.ohchr.org/ar/countries/middle-east-north-africa-region/un-human-rights-in-middle-east-north-africa
https://www.ohchr.org/ar/countries/middle-east-north-africa-region/un-human-rights-in-middle-east-north-africa
https://www.ohchr.org/ar/countries/middle-east-north-africa-region/un-human-rights-in-middle-east-north-africa
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من السياسات املعروفة والتي  وغير ذلك  ؛الحكم إلىن أصحابها ال يحاولون الوصول ألحقوق االنسان طاملا  ةواملعادي ةالسلفي

 إلىنسان الوعي بقضايا حقوق اإل ةخطوات لزيادو أ ةمن مستهدفات تشريعي ستراتيجيةاإل ما ورد في ربما يساهم تطبيق 

  .نتصار عليها بشكل تلقائي اإل 

اور ول هو كيف تم التشمر األ ساسيان . األ أمران أ إلىبغير التطرق  ستراتيجيةلل ن ننهي هذا التقييم السريع أنه ال يمكن أ على

 مر الثاني من هي الجهة املنوطة بالتنفيذ . حولها واأل 

نهًجـا تشـاوًرًيا موسـًعا فـي عمليـة نها اتبعت "أ؛  ٧ستراتيجةاإل  علىتقول اللجنـة العليـا الدائمـة لحقـوق اإلنسـان والتي عملت 

واملسـتوى : فيمـا بيـن الـوازارت والجهـات املعنيـة بالدولـة، املسـتوى األول ،وذلـك علـى مسـتويين متوازييـن؛  ستراتيجيةلل اإلعـداد 

تـم عقـد سـت جلسـات  " . كما "مـن خالل حـوار مجتمعـي واسـع النطـاق -بمفهومـه الواسـع–: مـع ممثلـي املجتمـع املدنـي ثانـيال

، ضمـت ممثليـن عـن املجلـس القومـي لحقـوق ستراتيجيةاإل اسـتماع لتلقـي مختلـف املقترحـات ذات الصلـة باإلعـداد ملسـودة 

واملراكـز البحثيـة  ،والنقابـات املهنيـة والعماليـة واملؤسسـات األهليـة مـن مختلـف املحافظـات، اإلنسـان، والجمعيـات

ما املستوي الثاني من أ ."والجامعـات، واتحـادات الغـرف التجاريـة وجمعيـات رجـال األعمـال، والشـخصيات العامـة واملثقفيـن

عقـد جلسـة اسـتماع مـع لجنـة حقـوق اإلنسـان بمجلـس النـواب، وجلسـة اسـتماع مـع ممثلـي املجلـس التشاور فإنه تم من خالل " 

القومـي لحقـوق اإلنسـان وعـدد مـن منظمـات املجتمـع املدنـي والشـخصيات العامـة السـتعراض أبـرز مالمـح مسـودة 

طراف بما في ذلك كل األ  إلىستماع التشاور مرضية فقد تم اإل  ةقعام فإن طريوبشكل . "، ونتائجهـا املسـتهدفةستراتيجيةاإل 

في املحافظات واملراكز  مع الجمعيات واملؤسسات  ةن يكون التشاور أوسع  خاصأكنا نحب  أننا على. أصحاب املصلحة 

 علىنسان . وق اإلالوعي بحق ةيادأوسع خاصة فيما يتعلق بمستهدف ز  ةستراتيجة رؤين يعطي اإل أكان يمكن املختلفة فذلك 

  أنه
ً
 إرونا " وما ارتبط به من إجراءات ن انتشار وباء "كو أالبد من اإلقرار  أيضا

ً
  حترازية كان سببا

ً
وعمق  ةفاعلي ةمن زياد مانعا

 التشاور . 

بمهمـة هي من سيضطلع اللجنـة العليـا الدائمـة لحقـوق اإلنسـان نها جعلت أاألضعف في تلك االستراتيجية ن النقطة أعلي 

؛ ليس هدفة منهـامتابعـة وتقييـم التقـدم املحـرز فـي تحقيـق الرؤيـة التـي ترتكـز عليهـا اإلسـتراتيجية؛ للوصـول إلـى النتائـج املسـت

 أعين عليهم هم وقد أصبحت ملك أصحابها يت ةن الرؤيأمن املفترض  هنفقط أل 
ً
ن أل  ن يتابعوا التقدم املحرز فيها ولكن أيضا

  ةن تقوم وزارات كاملأضمن هذه الرؤية أمور يجب  هناك من
ً
ييم دور املجتمع املدني والبرملان في عمليتي التق عن بتنفيذها فضال

 والتنفيذ . 

  ةالتنفيذ لجن ةن يقوم بمتابعأمن هنا فربما كان من األفضل 
 
عن  يترأسها رئيس الوزراء ويكون من بين أعضائها فضل

س القومي لحقوق لاملجو  ةهليتحاد العام للجمعيات األ أعضاء من ال ؛نسانلحقوق ال ةالدائميا العل ةعضو ممثل للجن

ن واألطباء كاملحامي ةة ذات الصليوربما ممثلين عن النقابات املهن ؛نسان بمجلس النوابنسان ولجنة حقوق الال

 أفيذ املستهدفات مر الذي يجعل تناملعلمين . األ  ةعلي لإلعلم ونقابوالصحفيين واملجلس األ 
 
 . ةوسهول كثر يسرا

 
                                                 

 إلى: نشطتها يمكن الرجوع أدفاتها ولحقوق االنسان وتشكيلها ومسته ةالعليا الدائم ةللمزيد عن اللجن -  7

https://sschr.gov.eg/ar/about/background/  

https://sschr.gov.eg/ar/about/background/
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تواجـه تعزيـز وحمايـة حقـوق اإلنسـان   ةرئيسي ربع تحدياتأستراتيجة الوطنية لحقوق االنسان قد أوردت ن اإل أعلي الرغم من 

قتصادي ان ونقص املشاركة في الشأن العام؛ والوضع اإلنسهي"ضعف ثقافة حقوق اإلو والحريـات األساسـية فـي مصـر 

  ةالسكاني ةما يتعلق منه بالزياد ةي يواجه التنمية املستهدفة  وخاصالصعب الذ
ً
 ى". وعلضطراب اإلقليمياإلرهاب واإل  وأخيرا

ات الرئيسية" التي ليست كل "التحدي ةها في الحقيقولكن ةن ما سبق هو "تحديات" رئيسيأالرغم من اتفاقنا بشكل عام مع 

 نسان في مصر . تواجه حقوق اإل

 ليهما إنها لم تشر أالرغم من  علىاألقل يعرقالن عمليه التنفيذ  علىو أ ةستراتيجيساسيان يعيقا تطبيق تلك اإل أهناك تحديان 

 . ويتعين فهمهما ومعرفه طرق التعامل معهما 

 . ستراتيجية فيهتطبيق اإل  هو املناخ السياس ي الذي يجر  التحدي األول : 

 ستراتيجية . تطبيق تلك اإل ل ةيتعلق بمدي حماس أجهزة معين:التحدي الثاني 

ليها بش ئ من إستراتيجية ذكرناها من قبل وسنتطرق وردتها ال أ ى خر أربع أوبجانب هذان التحديان توجد تحديات 

 التفصيل .

 ستراتيجية فيه . تطبيق ال  التحدي األول : املناخ السياس ي الذي يجر  

 ةجتماعي السائد في مصر منذ فتر نسان هو املناخ السياس ي واإل لحقوق اإل ةالوطني ستراتيجيةاإل تنفيذ  هتحدي يواجهم أن إ

في  ةن مساحات الحريأ. فالشك  الثورةبعد هذه  مختلفةاستمر بدرجات إن و  ٢٠١١يناير ةما قبل ثور  إلىتمتد حتي  ةطويل

 ت كثير لصمصر قد تق
ً
 ةفي الدول ى في ذلك املسئولين رفيعوا املستو  بما ؛مر يعترف به الجميعأوهو  ةفي السنوات السبع املاضي ا

 ةف ملجتمع ال تتوافر فيه حرية حرك. فكينسان في مصرالتي ترصد وتحلل أوضاع حقوق اإل ةواملحلي ةعنه التقارير الدولي أوتنب

؛ نسانحقوق اإل ةدني الناشطة في كل املجاالت وخاصلألحزاب السياسية وللنقابات املهنية وملؤسسات املجتمع امل ةواضح

 
ً
 ةبداء الرأي عليها تهمإن أصبح أ ةدرج إلىقييد جتماعي تعاني من التإحتكار" ووسائل تواصل عالم يعاني من "اإل إعن  فضال

 
ً
تقتض ي منه  ةحترازيإفراج عنه بتدابير كثر ثم يتم اإل أعامين و  إلىحتياطي قد تصل في الحبس اإل  ةطويل يقض ي صاحبها مددا

 .ال يمكن التكهن بنهايتها !! ةأمواله ملد على؛ والتحفظ الذي يتبع له سكنه؛ ثم يتم منعه من السفر ةيتابع مع قسم الشرطأن 

 
ً
افة ثقكيف يمكن والحال كذلك نشر وتقوية  ىو حتأ؟ ة نسان فيه غير ضعيفن تكون ثقافة حقوق اإلأ كيف لهذا املجتمع مثال

 ةسئلأ؟  ةالفئات املستهدف إلىوكيف سيصل  ،وكيف سينفذها ة،من سيحمل تلك املسئوليجتمع ؟ املذا نسان في هحقوق اإل

وهي تحدي "ضعف ثقافة  ةستراتيجيليها اإل إشارت أالتحديات الهامة التي  حدالتصدي أل  ةكالت التي تواجه محاولتش ي باملش

كتحدي ضمن   ستراتيجيةاإل ليها إوالتي أشارت  املتقلبة قتصاديةاإلنه حتي األوضاع أستطيع الزعم بأنني إبل  نسان ".حقوق اإل

 املنتخبة الديمقراطيةمام الهياكل أبواب ن مواجهتها بغير فتح النوافذ واأل ال يمكستراتيجية ، التحديات الرئيسية التي تواجه اإل 

ضخ استثمارات وتشجيع ؛ فهذا وحده كفيل بوالحريةمام املجتمع املدني بهيئاته ومنظماته للمزيد من النشاط أ؛ و للعمل

 . لخبرة واالحضور وتقديم الدعم  علىترغب في العمل في مصر  ةمؤسسات دولي

املستوى فعلى  .٢٠١4نسان في مصر بشكل متسارع منذ عام إلتزايد استهداف النشاط املؤسس ي والفردي للدفاع عن حقوق ا

منظمة حقوقية، ضمت بينها أكثر  3٧القضائي بدأت التحقيقات الجنائية في أكبر قضية استهدفت قيادات وأعضاء أكثر من 

ا في البالد، ووجهت لهم تهًما بتلقي تمويالت أجنبية دون موافقة السلطات، والعمل دون ترخيص، 
ً
املنظمات استقاللية ونشاط

 عن اتهامات أخرى تتعلق باإلضرار با
ً

من العام والتخابر مع جهات أجنبية. وفي إطار هذه القضية صدرت قرارات بمنع ألفضال
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مالك الشخصية واملؤسساتية ألموال واألنسان، وتم التحفظ على اإلدافعات عن حقوق اسفر عشرات من أبرز املدافعين وامل

ج عنه بالضمان فرابعضهم واإل  علىحتياطي ضد بعضهم وبالقبض صدور قرارات بالحبس اإل  إلىمر بل وصل األ    .لبعضهم

ت الجوهرية على كم ونوع نشاط نسان عدًدا من التداعياإلمنية ضد منظمات حقوق األجراءات القضائية واإلتركت ا . املالي

نسان في مصر. حيث استجاب قطاع داخل منظمات حقوق اإلنسان لهذا الوضع من خالل إجراءات إلمنظمات حقوق ا

 .منية والتشريعية الجديدة؛ بغرض استعادة مساحات داخل املجال العام ألللتكيف مع املتغيرات ا

لقاء إتم  قدعدد من النشطاء السياسيين  أن إلىوصلت التي  ةالدرج إلى  شكل كبيرباألحزاب السياسية  ةكما تقلصت حرك

علي بعض مقاعد  ةمل " بهدف املنافسسم "تحالف األ إنشاء تحالف انتخابي تحت إ فيفكروا  ألنهم إال ؛القبض عليهم ال لش ئ

 البرملان . 

 ٥٠٠و غيرها قدر عددها بأكثر من أ ةيخبار اإل  ةمن املواقع الصحفي ةعداد ضخمأحجب  ى وجر  ةعالميوانتكست الحريات اإل 

 موقع . 

 اإلعالن عنها في مناخ غير منفتح ويعتبر ى نسان قد جر لحقوق اإل ةستراتيجيه الوطنيدون استطراد ال داعي له ؛ فإن اإل وهكذا و 

منظمات ع حقوق االنسان دون لتحسين أوضا ةستراتيجيإنه ال يمكن تطبيق أ؛ إذ هو التحدي األساس ي في مواجهتها هذا

 حرار ومجتمع مدني حي ومتنوع . أونشطاء حقوقيين شجعان و  ةمستقل ةحقوقي

 تطبيق االستراتيجيه الوطنيه لحقوق االنسان . لمدي حماس أجهزة معينه  :التحدي الثاني

العليا لحقوق االنسان  ةمن كيان حكومي بالكامل هو اللجن ةنسان مقدملحقوق اإل ةالوطني ةستراتيجياإل  أن علي الرغم من 

كما ورد في  – ةوالوزارات املعني ةجهز للتشاور مع األ  ةكامل ةستراتيجيإنها قد اتبعت في وضعها أمل و حكومية بالكا ةوهي لجن

 . ل معها بإخالصو التعامأ ةستراتيجيغير متحمسة لتطبيق اإل  ةداخل الحكوم ةكثير  ةجهز أ نأنه من الواضح أال إ –مقدمتها 

 ةالداخلي ةكوزار  ؛في صلب عمل عدد من الوزارات والهيئات ةومستهدفاتها تدخل مباشر  ةستراتيجين تلك اإل أالرغم من  وعلى

  ؛العدل ةووزار 
ً
 أنه إال ،جتماعي وغيرهمالتضامن اإل  ةوزار  إلىإضافة  ة،والتعليم والتعليم العالي والبيئ ةعن وزارات التربي فضال

 على؛ التنفيذ ةلعملي ةو حتي وضع خطط مستقبليأ ةستراتيجيتلك الوزارات لم تتقدم لتنفيذ اإل من  ةن أي وزار أمن املالحظ 

ن أعتبرت قد ا ةجيستراتياإل  أن الرغم من وعلى . 8البدء في تطبيقها  ةعالن رئيس الجمهوريإ علىالعام  ةالرغم من مرور قراب

واملسار الثالث  ؛واملسار الثاني هو مسار التطوير املؤسس ي ؛املسار األول هو املسار التشريعي ،للتنفيذ ةهناك مسارات ثالث

  ىنه لم يتم العمل علأن املؤكد أال إ ،نسانف وبناء القدرات في مجال حقوق اإلهو مسار التثقي
ً
 ةمن تلك املسارات بفاعلي أيا

  ةستراتيجيالحكومية املنخرطة في تلك اإل ن املؤسسات أو 
ً
 .  عليهافي الغالب للعمل  ال تتحمس كثيرا

 ةتسند متابع ى خر أ ةنقله نوعي إلىمر يحتاج ن األ أظن أالتنفيذ ولكني  ةبمتابع ةنها هي املعنيأ ةالعليا الدائم ةتقول اللجن

 كثر صرامة . أن تكون أيمكن  ةجه إلىالتنفيذ 

 نسان في املجتمع .ف ثقافة حقوق الضع :التحدي الثالث

"العديـد مـن املمارسـات التـي تشـكل انتهـاكات لحقـوق اإلنسـان ترجـع إلـى ضعـف ثقافـة حقـوق اإلنسـان، ن أ ستراتيجيةال تقول 

 عـن اسـتمرار وجـود حاجـة إلـى تنميـة قـدرات 
ً
وبعـض املوروثـات الثقافيـة الخاطئـة التـي تتعـارض مـع قيمهـا ومبادئهـا، فضال

                                                 
ما خال بعض  ةستراتيجيبدء تطبيق اإل ىلإشارات إنترنت" تبين عدم وجود أي إ"ة شبكه المعلومات الدولي ىعل ةالرسمي ةاللجن ةصفح إلىبالرجوع   -8

   https://sschr.gov.egعن قيام وزارات باستحداث وحده لحقوق االنسان فيها !!.بارخاأل

https://sschr.gov.eg/
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لتـزام علـى أرض الواقـع بالضمانـات التـي مجـال حقـوق اإلنسـان لتعزيـز اإلفـي قطاعـات الدولـة املختلفـة فـي  الكـوادر الوطنيـة

مي اإلسال  هلكثير من موضوعات الفق ةالتفسيرات املنغلق ةنتيج هفإن ةوالحقيق يكفلهـا اإلطـاران الدسـتوري والقانونـي".

ير من التعارض بين أفكار ينشأ كث ة،الشريف ةو لألحاديث النبويأاء للقرآن الكريم سو  ةالتفسيرات املاضوي ةوالتمسك بحرفي

  ةسالم نفسه "كثقافكان اإل  ةعاملي ةنسان بما تشكله من ثقافحقوق اإل
ً
  " رافدا

ً
حقوق  ة. لذلك تواجه حركمن روافدها  أساسيا

 اإل
ً
تطورت مع الزمن وتشربت  ة،بما تتضمنه من مبادئ عاملي ؛نسانوالت املوائمة بين ثقافة حقوق اإلبين محا نسان مأزقا

 ةشار املجتمع . ويمكن اإل  ىسالم والتي يجري فرضها علالضيقة لل  ةوبين بعض التفسيرات الثقافي ةاملختلف ةنسانيالثقافات اإل

الوالية الكبرى والوالية  ىنمعارك كلها تدور حول تفسير مع إلىب القضاء في مصر والتي احتاجت منص رأةتولي امل ةفكر  ىلإهنا 

 إلىع يخص النساء من طريقة ملبسهن كل موضو  إلىمر نفسه القضاء؛ وينسحب األ  ةومدي أهلية النساء لتولي والي ى؛الصغر 

 ةير من األحيان املوروثات الثقافيالسياسية تغلب في كث ةردااإل  خر فإنآنه من جانب أ ىعل. التعليم املناسب لهن ةطريق

ن أالقضاء ونرجوا  ةبتولي النساء والي ةذلك في القرارات الصادر  ى؛ وقد رأينا مثال علةاملتأخر  ةالتفسيرات الديني وأ ةالخاطئ

 .  ى خر أنراه في أمور 

  ؛ن ذلك ليس العائق الوحيدأ ىعل
ً
  ىعات علاملجتم ةعدم قدر  فهناك أوال

ً
ونبذ التعصب والدعوة  تبني ثقافة حل النزاعات سلميا

 .9ال وجود لها  ةوالصادم ةف والتسامح إزاء اآلراء املخالفختال قبول اإل  ةالكراهية؛ والزالت ثقاف إلى

 التحدي الرابع : نقص املشاركة في الشأن العام . 

تبـرز أهميـة معالجـة عوامـل ضعـف مسـتوى نسان في القسم الخاص بالتحديات "لحقوق اإل الوطنية ستراتيجيةاإل تقول 

اب فـي فـي الشـأن العـام، بمـا فـي ذلـك ضعـف التواجـد املجتمعـي الفعـال لألحـزاب السياسـية، وعـدم انخـراط الشـباملشـاركة 

املدنـي  والحاجـة إلـى زيـادة فاعليـة القنـوات املؤسسـية للتشـاور مـع منظمـات املجتمـع ،ـل الحزبـي علـى النحـو املأمـول العم

ا أسا
ً
الشـأن العـام  سـًيا فـي عمليـة تعزيـز وحمايـة حقـوق اإلنسـان بكافـة أبعادهـا. كمـا أن تعزيـز املشـاركة فـيباعتبارهـا شـريك

سـية بشـكل تسـتدعي زيـادة املشـاركة علـى املسـتوى املحلـي، والتصـدي ملشـكلة الفقـر بمـا يضمـن ممارسـة الحقـوق املدنيـة والسيا

ة فعالـة التنفيذيـة يعـد فرصـة لبنـاء شـراك والئحته ٢٠١9قانـون تنظيـم ممارسـة العمـل األهلـي لعـام فعـال. وال شـك أن صـدور 

  ."ومسـتديمة مـع منظمـات املجتمـع املدنـي تسـتند إلـى احتـرام الدسـتور والقانـون 

ها تعزيز املشاركة في الشأن العام سؤال مفصلي طرحته عن الكيفية التي يمكن عن طريق علىستراتيجية الوطنية جابت اإل أ

 ". قوق املدنية والسياسية بشكل فعالالفقر بما يضمن ممارسة الح ةن ذلك يكون عبر التصدي ملشكلإبقولها " 

جانب النقص  فإلى. ن إشكالية بناء املؤسسات في مصرنقص املشاركه في الشأن العام بمعزل عفي الحقيقة فإنه ال يمكن فهم 

غلب املؤسسات أ؛ وقيام  ةنيان مؤسس ي مستقر وله آليات واضحالفادح في بناة املؤسسات املوهوبين والقادرين علي إقامة ب

يمكن للمواطنين  ةبناء مؤسسات مستقل ىالقانونية في مصر ال تساعد عل ةفإن البنيشخاص تنهار فيما لو انسحبوا منها ؛ أ ىعل

ام تزداد ضغوط التي تعرقل عمل املؤسسات املدنية بشكل ع ةجانب البيروقراطي ىفإلي الشأن العام ف ةلها املشاركمن خال

  ةدرج إلىتلك املؤسسات  ىالجهات األمنية عل
ً
  قد تقعدها تماما

ً
 ةالدافعيو نقص أانعدام  عن العمل . ويرتبط بهذا العامل أيضا

                                                 
 .  1997 –قديم بهي الدين حسن ت –لدراسات حقوق االنسان  ةمركز القاهر –نسان لحقوق اإل ةالعربي ةتحديات الحرك –للمزيد راجع   -9
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. كل ذلك يؤدي في املجتمع املصري  ةغياب الثقافة املدني ةو أهميته نتيجأ؛ والشعور بعدم جدواه املشاركة في الشأن العام  ىلإ

 نسان . ستراتيجية الوطنية لحقوق اإلالعام ويشكل تحدي الفت لتطبيق اإل في الشأن  ةضعف املشارك ىلإ

 
ً
 الديمقراطية قـد شـهدت "تطـو  ن العمليةأمن  ةستراتيجية الوطنيمع ما تقوله اإل  وال نتفق كثيرا

ً
تجسـد فـي تلبيـة  را

سـتحقاقات الدسـتورية مـن دوريـة عقـد انتخابـات رئاسـية وبرملانيـة، وآخرهـا انتخابـات مجلسـي النـواب والشـيوخ، والتوجـه اإل 

ق فـي نحـو انتخـاب املجالـس املحليـة، وهـو مـا يسـهم فـي دفـع جهـود الدولـة للتغلـب علـى املعوقـات ذات الصلـة بإعمـال الحـ

 ن العامـة، والـذي يعـد ضرور املشـاركة فـي الشـئو 
ً
ن ذلك كله يتسم أ ى زالنا نر إلعمـال حريـات التعبيـر، والتجمـع، والتنظيـم " فال  يا

 ".ديمقراطيه بشكل عامالتوجه نحو ال ة"شكلي ةستراتيجيمعوقات تطبيق اإل  ىلإن يضاف أيمكن  ةفي الحقيق هنأبطابع شكلي و 

 . التنميةالتي تواجه تحقيق  قتصاديةالالتحديات : الخامسالتحدي 

سـتقرار حالـة عـدم اإل ن من ضمن التحديات الهامة التي تواجه تطبيقها "أنسان ستراتيجية الوطنية لحقوق اإلاعتبرت اإل 

علـى ثر سلبي بالغ أوالتي كان لها  ٢٠١١ضطـراب اإلقليمـي منـذ عـام ، وحالـة اإل ٢٠١4السياسـي التـي شـهدتها مصـر قبـل عـام 

ورغـم أن االقتصـاد املصـري نه أ" ستراتيجية وقالت اإل . " قتصاديـة الكليـةاإل ختالالتاإل أدت إلـى زيـادة و  النشـاط االقتصـادي 

 
ً
ـا التـي نفذته الحيةاإلصعلـى ضـوء اإلجـراءات والسياسـات -قتصـاد الكلـي تحسـًنا نسـبًيا فـي مؤشـرات اإل قـد شـهد مؤخـرا

لتعزيـز جهـود إعمـال الحقـوق إال أنـه ال تـزال هنـاك حاجـة  -قتصاديـة املسـتدامةجتماعيـة واإلالحكومـة لتحقيـق التنميـة اإل 

ببعـض الفئـات جتماعيـة، والثقافيـة. كمـا أنـه علـى الرغـم مـن بـذل جهـود مكثفـة ملواجهـة األضـرار التـي لحقـت قتصاديـة، واإل اإل

 فـي املجتمـع مـن جـراء التضخـم وذلـك مـن
ً
جتماعيـة، إال أن األمـر يتطلـب اتخـاذ املزيـد خالل تنفيـذ برامـج للحمايـة اإل  األكثـر فقـرا

ليـم، وصحـة،  جتماعيـة، ال سـيما أن ارتفـاع تكلفـة املعيشـة مـن مسـكن، ومـأكل، وتعبيـر لتعزيـز تحقيـق العدالـة اإل مـن التدا

قتصاديـة. باإلضافـة إلـى ذلـك فمـن الضـروري تضييـق الفجـوة فـي تحقيـق النمـو ى زيـادة الفجـوة املجتمعيـة واإلينعكـس علـ

ع املتـوازن جغرافًيـا، وذلـك مـن خالل مواصلـة ضـخ اسـتثمارات فـي املناطـق الحدوديـة واملناطـق األخـرى التـي تعانـي مـن ارتفـا

معـدالت الفقـر فيهـا، ومنهـا بعـض املناطـق بالصعيـد، وسـيناء، ومطـروح، ومنطقـة النوبـة، واسـتكمال تنفيـذ املشـروع القومـي 

 ."لتنميـة وتطويـر القـرى املصريـة

مليـون  ١٠٠د سـكان مصـر الزيـادة السـكانية املطـردة التـي تجـاوز معهـا عـدن " أنسان ستراتيجية الوطنية لحقوق اإلواعتبرت اإل 

 نسـمة لتمثـل عائق
ً
 أمـام جهـود توفيـر املـوارد االزمـة لكفالـة حـق جميـع املصرييـن فـي التمتـع بمسـتوى معيشـي مالئـم  ا

ً
كبيـرا

ار سـتثمحركـة اإل  ـوادث اإلرهابيـة، علـىوللتخفيـف مـن حـدة الفقـر. وال يمكـن إغفـال التأثيـر السـلبي لألزمـات الطارئـة، كالح

ق اإلسـتراتيجية مـع التداعيـات املختلفـة التـي تفرضهـا أزمـة جائحـة ال قتصاديـة. كمـا يتزامـن إطـوالسـياحة ومجمـل األحـوال اإل

ـا التحـدي قتصـادي وعلـى التمتـع بالحقـوق املختلفـة. وممـا يجـب أخـذه فـي الحسـبان أيضً وتأثيرهـا علـى النمـو اإل، ١9 –كوفيـد 

 صيـب الفـرد مـن امليـاه سـنو املتعلـق باألمـن املائـي ملصـر مـع اسـتمرار انخفـاض ن
ً
 ، بمـا يشـكل تهديـديا

ً
 لجهـود التنميـة  ا

ً
مباشـرا

حـق فـي ميـاه بمجاالتهـا العديـدة، ويؤثـر علـى نحـو سـلبي علـى إعمـال حقـوق اإلنسـان بشـكل عـام، وبخاصـة الحـق فـي الحيـاة، وال

 الشـرب اآلمنـة، والحـق فـي الغـذاء .
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إن التصـدي لكافـة تلـك الصعوبـات يتطلـب توفيـر مخصصـات ماليـة كبيـرة بحيـث تنعكـس مؤشـرات النمـو املتصاعـدة بشـكل 

 ."ـيةمباشـر علـى حـق كل شـخص فـي مسـتوى معيشـي كاٍف لـه وألسـرته، يوفـر مـا يفـي بحاجتهـم األساس

ناتج عن سياسات اقتصادية ن بعضها أكما  ولكن ليس التغلب عليها معجزه .  ةغلب تلك التحديات حقيقيأوفي الحقيقة فإن 

 إلىوالذي وصل  ٢٠٢٢و ٢٠٢١الل عام قتصادي خالنمو اإل ةفلم تستثمر الحكوم. ١٠جتماعي بشكل مناسب لم تراع البعد اإل 

٥ 
ً
ولكنها استمرت في وغيرها والتعليم  ةجتماعي كالصحفي دعم املشروعات ذات الطابع اإل  كورونا ةرغم وجود جائح ٪ تقريبا

من بينها مشاريع السكك الحديدية والطاقة ؛ وتوسيعها بمشاريع ضخمةالتحتية  ةتحديث البني ىلإها الرامية سياسات

الدوالرات من خالل ضمانات من ليارات املالكهربائية واملياه واإلسكان والبتروكيماويات. وقد خصصت الدولة لها عشرات 

التي يقدمها صندوق النقد الدولي واملؤسسات القروض  ىعتماد علوقد بالغت الدولة في اإل واستثمارات خاصة وقروض أجنبية. 

لرئيسية البنوك املركزية اويساعد على هذا السخاء سياسات التيسير النقدي التي تتبعها .  املالية الغربية األخرى بسخاء ملصر

حتياطي الفيدرالي األمريكي والبنك املركزي األوروبي، ما يجعل الفوائد منخفضة وخدمة الديون أقل تكلفة. ومع مثل اإل 

ستثمار العالية في السندات الحكومية تقدمها البنوك املصرية وعوائد اإل استقرار الجنيه املصري وارتفاع نسبة الفائدة التي 

باملائة من مجمل  ١٥شكلت  ٢٠٢١مليارات دوالر خالل العام  ٦استثمارات من الخارج بحدود الخاصة بمشاريعها، تدفقت 

الرغم من استطاعة مصر تخفيض تبعات جائحة كورونا وتخفيض نسبة  ىوعل .ستثمارات املتدفقة إلى القارة األفريقيةاإل 

عامل باملائة. وهو األمر الذي يشكل  3٠بحدود  تحت خط الفقر ال تزال عاليةن نسبة املصريين أ إال باملائة، 3 ىلإالبطالة 

 ستقرار اإل خطر على نمو مستدام وعلى اإل 
ً
  جتماعي والسياس ي. ويزيد من خطورته الضغوط التضخمية املتزايدة محليا

ً
 وعامليا

 ٦عالية في إطار معدل تضخم وصل إلى  بمعدالتستهالكية سعار املواد اإل أ ويدل على ذلك ارتفاع .منذ أواخر الصيف املاض ي

 .نه في ازدياد أة ويبدو باملائ

 جعل  ىلإوقد أدت تلك املعدالت  
ً
وإضعاف القوة الشرائية للفئات محدودة الدخل والطبقة الوسطى التي  الفقراء أكثر فقرا

 من تبعات ذلك جعل الوضو  فقدت الكثير من مكانتها خالل السنوات العشر املاضية.
ً
ومناخ  ع السياس ي أقل استقرارا

  ستثمار أقل جاذبية.اإل 
ً
 . مقابل ذلك٢٠١8والر عام مليار د ١٠٠مقابل  ١3٠ علىما يزيد  ىلإ وقد ارتفع حجم املديونية حاليا

 وفي الحقيقة . مليار دوالر 4٢إلى  38حتياطات األجنبية من العمالت الصعبة ما تزال متوسطة الحجم وهي تتراوح بين فإن اإل 

 أالتوازن بين الواردات والصادرات حداث إ ةثم محاول ةمشروعات ذات طبيعة مظهري علىنفاق الزائد فإن اإل 
ً
 ىلإ ديا فعليا

قتصادية الحقوق اإل ىنفاق عل.  وبالتالي فتحميل انخفاض اإل ةنفاق غير رشيدإقتصادية بفعل سياسات اإل ةزمتعميق األ 

  ئات األكثرجتماعية للفواإل 
ً
ستقرار السياس ي الذي شهدته البالد يعتبر من قبيل العجز عدم اإل  ىلإو أ لفيروس كورونا ضعفا

 عن مواجهة األسباب الحقيقية.

ارتفع عدد سكان .   حصاءواإل  ةالعام ةتي أصدرها الجهاز املركزي للتعبئوال ٢٠٢١السكان في مصر  ةحدث بيانات حالأوفق و 

 لتعداد عام  ٧٢.8مصر من 
ً
مليون نسمة  ١٠١.٥، وإلى ٢٠١٧مليون نسمة فى تعداد عام  94.8ثم إلى  ٢٠٠٦مليون نسمة وفقا

                                                 
-والنمو-المصري-االقتصاد-تحديات-تحليل/https://www.dw.com/arإبراهيم محمد  – 2022قتصاد المصري والنمو المستدام تحديات اإل -  10

 a-2022/60442860-عام-في-المستدام

 

https://www.dw.com/ar/تحليل-تحديات-الاقتصاد-المصري-والنمو-المستدام-في-عام-2022/a-60442860
https://www.dw.com/ar/تحليل-تحديات-الاقتصاد-المصري-والنمو-المستدام-في-عام-2022/a-60442860
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 ١٠٦.١٪ إناث(، وبلغت نسبة النوع 48.٥٪ ذكور،٥١.٥مليون نسمة عن بيانات آخر تعداد، ) ٧.١بزيادة قدرها  ١/١/٢٠٢١في 

 وعلي  .أنثى ١٠٠ذكر لكل 
ً
سنة(  ١٥حيث تشكل الفئة العمرية )أقل من  الرغم من ذلك فإن املجتمع املصري يعتبر مجتمع فتيا

 ٦٥، بينما قدرت نسبة السكان كبار السن )%٦١.9سنة(  ٦4: ١٥٪ ونسبة الفئة العمرية )34.٢بة حوالى ثلث السكان بنس

 .٢٠٢١٪ فقط في بداية عام 3.9سنة فأكثر( 

اإلعالة . ويشكل معدل ٪ ٥٧.١٪ بينما بلغت نسبة سكان الريف 4٢.9 فيه الحضر كنسي حيث ازن متو  شبه مجتمع نهأ كما 

ن أوهو عدد معقول للغاية يؤكد  فرد ٦٢فرد يعولون حوالي  ١٠٠، أي أن كل ٢٠٢١٪ في يناير٦١.٦العمرية إلجمالي الجمهورية 

 ةعالاإل  ةو في مرحلأو تتلقي معاش شهري أالعمل  ىعل ةقادر و أما تعمل إنها أذلك  ىمن السكان تعيل نفسها ومعن ةكبير  ةنسب

ارتفع متوسط العمر املتوقع عند كما  وهي مرحلة تبدأ منذ امليالد وتنتهي في مرحله سنية أقصاها واحد وعشرين عام .  ةالفعلي

سنة عام  ٧٥.9إلى  ٢٠١٧سنة عام  ٧4.3، وللناث من ٢٠٢١سنة عام  ٧3.4إلى  ٢٠١٧سنة عام  ٧١.9امليالد للذكور من 

 .٢٠٢٠لكل ألف نسمة عام  ٢٢.٦إلى  ٢٠١٧لكل ألف نسمة عام  ٢٦.8  انخفض معدل املواليد في مصر منكما  .٢٠٢١

بلغ تقدير حجم قوة العمل كما  .٢٠٢٠عام  %١.٦إلى  ٢٠١4عام  %٢.٥انخفض معدل الزيادة الطبيعية لسكان مصر من 

مليون نسمة من اإلناث(، وبلغ  4.8مليون نسمة من الذكور،  ٢3.٧مليون نسمة ) ٢8.٥سنة فأكثر(  ١٥من إجمالي السكان )

 .١١٪ بين الذكور ٦٪ مقابل ١٧.٧، ويرتفع هذا املعدل بين اإلناث ليصل إلى ٢٠٢٠٪ عام ٧.9معدل البطالة اإلجمالي 

 
ً
 ن تكون تحدي ذي بال فيما لو أالسكانية ال يمكن  ةلهذه األرقام فإن الزياد ووفقا

 
نسبه القادرين  ة. فزياد احسن استخدامهأ

 علىنفاق تحسين اإل  ىلإ؛ تحتاج فقط ةحقيقي ةتنمي ةطويلة يجعل منهم قو  ةالعمل واستمرارهم في سوق العمل ملد ىعل

 . ١٢مصر الحقيقية  ةالتأهيل لتنطلق وتعتبر ثرو  ةعادإالتعليم و 

 رهاب واالضطراب القليمي . ال التحدي السادس : 

نه نتيجة أ ربعه تواجه تطبيقها وقالت بالنص "أحد تحديات أنسان  اإلرهاب باعتباره ستراتيجية الوطنية لحقوق اإلوضعت اإل 

در قضيـة دعـم اسـتقرار الدولـة ووحدتهـا تتصـ" فإن " تزايـد نشـاط الجماعـات اإلرهابيـة فـي مصـر ودول الجـوار اإلقليمـي

ألساسـية؛ اخطـر اإلرهـاب يهـدد تمتـع األفـراد بحقوقهـم وحرياتهـم ن " أبما  هنأستراتيجية اإل اعتبرت و  ."أولويـات العمـل الوطنـي

رهاب ا لل ن مصر تنطلق في مكافحتهأستراتيجية وتقول اإل " . ال يتجـزأ مـن حمايـة حقـوق اإلنسـان ءً إن تدابيـر مكافحتـه تعـد جـزفـ

سـان رهـاب والقضـاء علـى الجماعـات اإلرهابيـة يدخـل فـي صلـب حمايـة حقـوق اإلنمـن رؤيـة واضحـة بـأن التصـدي لخطـر اإل  "

ات أمنيـة وضمـان حيـاة آمنـة لكافـة املصرييـن. وتتخـذ مصـر، شـأنها فـي ذلـك شـأن العديـد مـن الـدول، تدابيـر تشـريعية وسياسـ

ن حالـة الطـوارئ تحـرص مصـر علـى أن تتسـق تلـك التدابيـر تفرضهـا ضـروارت مكافحـة اإلرهـاب. وفـي ظـل تجديـد إعـال 

  ."واإلجـراءات مـع الدسـتور والتزاماتهـا بموجـب القانـون الدولـي لحقـوق اإلنسـان 

محوريـن أساسـيين، األول يسـتهدف " ىصر تعتمد في مكافحتها للرهاب علن مأنسان ستراتيجية الوطنية لحقوق اإلاإل  ى وتر 

التصـدي للعناصـر والكيانـات اإلرهابيـة، والثانـي يهـدف إلـى تحقيـق التنميـة الشـاملة ملعالجـة العوامـل الكامنـة التـي تسـبب 

                                                 
11 - 2021/7/19.com/story/7https://www.youm/٥٣9٦210مصر/-في-السكان-حالة-يكشف-اإلحصاء-جهاز-نقاط-10-في  
يمان إ.د.  2018-1977المستدامة في مصر  ةالسكانية المتسارعة علي التنمي ةثر الزيادأ" ةة السكانية وتحدياتها يمكن مراجعللمزيد عن المشكل   -12

  _pdf1f862bf05d601a55393acb46dbf9e50_f88219https://aja.journals.ekb.eg/article.مصطفي 

https://www.youm7.com/story/2021/7/19/في-10-نقاط-جهاز-الإحصاء-يكشف-حالة-السكان-في-مصر/5396210
https://aja.journals.ekb.eg/article_88219_f50e9dbf46acb55393a601d05bf862f1.pdf
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 تـم كذلـك مـن خالل محاربتـه فكريأن التصـدي للرهـاب يستراتيجية " " . كما تؤكد اإل اإلرهـاب
ً
ى ذلـك بوضـوح فـي تبنـي ، ويتجلــا

تفاق وفي الحقيقة فإنه رغم اإل ."املؤسسـات الدينيـة واملدنيـة تطويـر الخطـاب الدينـي للتوعيـة ضـد األفـكار املتطرفـة ومحاربتهـا

في  ةاملبالغن أ ى ننا نر أال إنسان . ه هي في النهاية دفاع عن حقوق اإلن مكافحتأاإلرهاب هو عدو أساس ي للحريات و  كون  ىعل

تحقيق  ىنه "يساعد جماعة إرهابية علأداؤها بأكومه من النقد ووصم كل من ينتقد بغرض حماية الح ةفرض إجراءات متشدد

 ةوبذريع ةطر اإلرهاب . وفي السنوات املاضيللمجتمع من خ ةنسان وال يشكل حمايه فعالأهدافها هو في حقيقته ضد حقوق اإل

 األساسية . الحقوق والحريات  ىعل ةعدد من القوانين التي شكلت خطور  عبر البرملان ةقرت الحكومأاإلرهاب  ةمحارب

عدها املحامي األستاذ طارق خاطر  بعنوان "قوانين اإلرهاب في مصر وتغلغل القمع " أورد فيها بداية أ ةمهم ةقانوني ةوفي دراس

 ةطلق عليه وقتها " قانون مكافحأالذي  ١99٢لسنه  9٧بالقانون  ١99٢دخول مصطلح اإلرهاب في التشريع املصري في عام 

وتدل .  ٢٠٢٠ة لسن ١٥و ١4إلرهاب حتي القانون ا ةجل مكافحأقد حقوقي للقوانين التي صدرت من اإلرهاب " وقام بتقديم ن

 ةملتابع ةيجري استخدام هذا املصطلح كذريع ن هناك خلل كبير فيما يتعلق بمكافحة اإلرهاب حيثأ على ةاملوثق الدراسةتلك 

نتهاك ا ىعل جعبما يش ةمان املتهمين من حقوقهم القانونيلحر  ةكذريع ةمختلف . كما يتم اتخاذ تلك التهمكل صاحب رأي 

 . ١3نسان ويحد من تداول املعلوماتحقوق اإل

                                                 
ا للغاية من حيث ظهوره فى التشريع المصرمصطلح اإلن أيمة بالنص" يقول طارق خاطر في تلك الدراسه الق  -1٣ ى حيث كان أول رهاب يعد حديثا

عامة  علي سم قانون مكافحة اإلرهاب. وأورد في دراسته اهم أوجه االعتراضات الإتحت 1992لسنة 97عندما صدر القانون 1992ظهور له عام 

 –هذا القانون يانه فيما يلي: 

بما يحويه من نصوص لمجابهة جرائم العنف  ئية( كاف  انون اإلجراءات الجناق –الجنائى العام المصرى )قانون العقوبات أن القانون  -1

وانين استثنائية تخرج )اإلرهاب( وليست هناك حاجة إلصدار قانون جديد كون هذا األمر يتخم البنية التشريعية فوق تخمتها الزائدة باألساس بق

 الحقوق والحريات العامة للمواطنين. عن المألوف وتحد من

ر لم يصدر كقانون منفصل كونه قانون استثنائي وجوده وزواله مرهون بالحالة االستثنائية بل صد 1992لسنة  97ن قانون اإلرهاب رقم أ -2

المصرى بتجزئة  قانون العقوباتفى تعديل أدخل على 1992لسنة  97بطريق التعديل في القانون العام )قانون العقوبات(.حيث تمثل القانون 

 حتى نهاية الباب. 89الثانى بدءاا من المادة  89حتى 8٦الباب الثانى إلى قسمين األول من المادة 

ن الصياغة التى صدر بها قانون اإلرهاب جائت على نحو تضمن تعبيرات غامضة ومعاني فضفاضة ال تخضع للضبط القانونى.كما أنها أ -٣

ا لتوجهات وطبيعة ومرجعيات السلطات القائمة على تطبيقه وهي بمعنى أدق )النظام الحاكم(.هوتقبل تفسيرات متعد أمر يخالف أصول  دة طبقا

لرجال الشرطة  التشريع، حيث أنه قد أستقر القانون المصرى والدولى على أن القانون الغامض يفوض على نحو غير مقبول الشؤون السياسية

 فى.ئة على أساس معيار ذاتي لديهم هم. وهو ما يفضي بالضرورة إلى مخاطر وأهوال التطبيق التعسوالقضاء للبت فى مسألة ناش

لذكر أن ديباجة لمكافحة اإلرهاب ؛ مؤكدا ان " المالحظة الجديرة با 201٥لسنة  94القانون بعد ذلك الي  ثم عرض طارق خاطر في دراسته 

ا لتنظيم1992لسنة  98القانون لم تشر من قريب أو بعيد إلى القانون  ا تشريعيا ذات الجرائم وهو أمر  الخاص بمكافحة اإلرهاب مما يعد إزدواجا

ا منهم لمبدأ المسا واة أمام القانون". واجملت غير متعارف عليه في فقه المنظومات التشريعية ويتيح االنتقائية للقائمين على تطبيق القانون خرقا

 لقانون فيما يلي:اإلنتقادات العامة لمواجهة االدراسة 

 فيذ القانونالتوسع الشديد والغير مبرر فى التجريم، وباستخدام مصطلحات تتصف بالعمومية تخضع في التفسير لهوى القائمين على تن. 

 الجريمة اء وقعت إهدار القواعد العامة فى القانون وذلك بمساواة عقوبة الشروع فى الجريمة بالجريمة التامة والعقاب على التحريض سو

 .المدعى التحريض عليها أو لم تقع

  ا فى قانون العقوبات  .باإلضافة إلى اإلسراف فى تغليظ عقوبات تلك الجرائم‘تكرار تجريم أفعال مؤثمة سابقا

 ال تنطوي ن ألفعال اإلفتئات على حريات الرأى والتعبير والحق فى المعرفة وتداول المعلومات والحق فى التجمع السلمي عبر تجريم القانو

 .على أى خطورة إجرامية. مثل. ترويج األفكار أو المعتقدات. على الرغم من أنها ال تدعو إلى أعمال العنف

 الدفاع عن النفس والمال تأمين اإلفالت من العقاب للقائمين على تنفيذ القانون عند إستخدام القوة حتى لو كانت قاتلة بذريعة أداء الواجب و

 .إعفائهم من المسؤلية الجنائية وذلك بإقرار القانون

 لمدد تصل إلى إبتداع القانون لمصطلح )التحفظ( بديالا لمصطلح )القبض( وهو ما يتيح القبض على المواطنين بشكل عشوائى أو ممنهج و

 .فى تحايل فاضح على الضمانات التى قررها الدستور وقانون اإلجراءات الجنائية… ثمانى أيام 

 سالمة المجتمع  –مصالح المجتمع  –لحات فضفاضة للغاية ومن العمومية يصعب وضع تعريف لها مثل )الوحدة الوطنية إستخدام القانون مصط– 

ا )إمداد أو تمويل بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها (النظام العام اإلعداد لها أو التحريض تكب بقصد تحقيق جريمة إرهابية أوكل سلوك ير-وأيضا
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 ىلإنها تكافح اإلرهاب هي في حقيقتها تؤدي أال نصوص يق ىن انطوت علإن البنية القانونية املصرية و أوهكذا يمكن القول ب

 املقررة في الدستور .  ةن التمتع بالحقوق والحريات العامنتقاص ماإل 

وهي بنية تستند في حالة مصر  ؛رهابالبنية الفكرية لل  ةمن مكافح ةالحكوم ىلد ةن هناك خشية واضحأكما يمكن القول 

 راؤها دون آبداء إمن  ةوالسماح لكل التيارات املدني ةطالق الحريات العامإال بإسلفية ال يمكن مواجهتها  ةمرجعيات ديني ىلإ

 سرة املصرية وغيرها . قيم األ  علىقانون العقوبات وغيره من عقوبات إذدراء األديان والحفاظ  ةتخوف وتنقي

 أنسان لحقوق اإل ةالوطني ةستراتيجيبكثير من التحديات التي تقول اإل  نه مع التسليمأوهكذا يمكن القول 
ً
 نها تشكل تحديا

ن يتم تنفيذ أيمكن فيما لو تخففت منها  ةخطوات وسياسات تتخذها الحكوم ىلإغلبها يرجع أن أفإن الواضح  ،مام تطبيقهاأ

 . ةبسالسة وسرع ةستراتيجياإل  تلك

 

 

 

                                                 
 .من القانون 2,٣لبنكية والمالية( المواد النظم المعلوماتية وا –اإلقتصاد الوطنى  –أنها اإلضرار باالتصاالتعليها إذا كان ش

 … نوهو أمر يجافي طبيعة القوانين الجنائية لعدم انضباطها وتمكن القائمين على تفسير القانون من تجريم كل أشكال السلوك اليومي للمواطني

 .ت الدولة وتوجهاتهاوأيضا كل سلوك يعارض سلطا

 حو يساوى عقوبة أهدرت نصوص القانون القواعد المتبعة فى العقاب من حيث التناسب بين الجريمة والعقاب المقرر لها فجاء القانون على ن

أثر هذا لى وتقرر العقاب على التحريض على إرتكاب جريمة إرهابية سواء وقعت الجريمة ع.الشروع فى الجريمة بعقوبة الجريمة التامة

لعقوبات وما أقرته االتحريض أو لم تقع بذات العقوبة المقررة للجريمة. )المادة السادسة(. وهذا النهج بخالف أنه يتصادم مع قواعد قانون 

عدوله من له حال أالمحكمة الدستورية ، فإنه يشجع هذا المحرض على اإلستمرار فى تحريض األخرين وإتمام الجريمة اإلرهابية حيث ال مالذ 

مة المتفق سواء وقعت الجري…. وتراجعه.كما يعاقب القانون كل شخص على اإلشتراك فى إتفاق جنائى كان غرضه إرتكاب جريمة إرهابية 

كم الذي قضى بعدم ( من قانون العقوبات وهو الح48وهو ما يخالف صراحة حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة )….عليها أم لم تقع 

رتبة الشروع المعاقب ية العقاب على اإلتفاق الجنائى النتفاء الركن المادى المفترض فى أى جريمة جنائية وأن اإلتفاق ال يرقى حتى لمدستور

أفعال ال  (٣٥,  29,  28عليه.كما ان القانون فيه تغول واضح علي  حريات الرأي والتعبير وتداول المعلومات جرمت نصوص القانون )

ا )على خالتنطوى على أى  ف مبدأ المسؤولية خطورة إجرامية مثل: الترويج لألفكار والمعتقدات بزعم أنها تدعو إلى أعمال العنف،وقررت أيضا

إذاعة أو  الشخصية عن الجريمة( مسؤولية الشخص االعتباري عما يحكم به من تعويضات أو غرامات مالية(.كما جرم القانون أى نشر أو

بخالف أن هذا ويانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع. عرض أو ترويج أخبار أو ب

 التجريم يخل بالحق فى تداول المعلومات فهو لم يلزم الجهات الرسمية بنشر المعلومات.

ئم الكيانات الصادر لتنظيم قوا 2015لسنة  8القانون رقم  وبتعديل قانون مكافحة اإلرهاب 2020لسنة 15القانون رقم  ةكما تناول بالدراس

 -:اإلرهابية واإلرهابيين والذي اجمل بعض االعتراضات عليه في انه 
الصياغة المطاطية والفضفاضة فى تعريف الكيان أو الشخص اإلرهابى لتقبل التطويع وتملك األجهزة األمنية من مالحقة  إستخدام ذات -1

 .المعارضين السلميين

ا الحق فى التعبير عن الرأي والحريات الصحفية.ت -2  فريغ الحق فى التجمع السلمى وتكوين الجمعيات من مضمونه وأيضا

 دلة.ون ألثار تعسفية على قرار اإلدراج فى غياب أى تحقيق قضائى جاد أو توافر ضمانة الدفاع وضمانات ومعايير المحاكمة العاترتيب القان -٣

اشرة الحقوق السياسية حال صدور حكم نهائى فى عدد من ( من قانون مباشرة الحقوق السياسية التى أوردت حرمان من مب2)مخالفة المادة  -4

 ة أوردها المشرع على سبيل الحصر.الجرائم الجنائي

 س نيابى.ح ألي مجلبينما يكتفي قانون الكيانات اإلرهابية بمجرد قرار فقط ليفقد الشخص شرط حسن السمعة والسلوك ويحرم من الترش

 مثل القانون إهداراا للضمانات الدستورية لحقوق وحريات المواطنين ويخل بشدة بالتزامات مصر الدولية.ي -٥

 الناشر الشبكة العربية لملعومات حقوق االنسان . –طارق خاطر المحامي -للمزيد "قوانين اإلرهاب في مصر وتغلغل القمع "

8195https://qadaya.net/?p=  

 

https://qadaya.net/?p=8195
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 .لثالفصل الثا

 ستراتيجيةلل  التشريعية  ستهدفاتامل البرملانيين في تنفيذدور 

 . الوطنية لحقوق االنسان 
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 مقدمة.

ن أ ىلإستراتيجية وقد اعترفت اإل  ،أولها هو مسار التطوير التشريعي ؛ستراتيجية ثالث مسارات لتحقيق مستهدفاتهاتضع اإل 

لتزام بها هو الفيصل في ت الزمـة، ومراعـاة احترامها واإليرتبـط بهـا مـن إنشـاء آليـارض الواقع ، ومـا أ ىعال للقوانين علفنفاذ الاإل 

ا أساسـيتحقيق اإلسـتر 
ً
 اتيجية ألهدافها، وشـرط

ً
الرغم من  ىوعل ،ثانيها هو مسار التطوير املؤسس ي لتعزيز سـيادة القانون. ا

ع كافـة ال اضطـن "أال إ؛ لتعزيـز احتـرام وحمايـة حقـوق اإلنسـانبنيـة مؤسسـية ثريـة " متالك مصراب ستراتيجيةإقرار اإل 

تهـا املؤسسـية ار ة وتنفيـذ السياسـات وتطويـر قداملؤسسـات ذات الصلـة بواليتهـا بكفـاءة وفاعليـة، بمـا فـي ذلـك اقتـراح وبلـور 

 إيجابومنهجيـة عملهـا وأدواتهـا سـينعكس 
ً
مسار   ما املسار الثالث واألخير فهوأ .“رتقـاء بأوضـاع حقـوق اإلنسـان علـى اإل  ـا

الركيـزة األساسـية التـي تقـوم عليهـا كل  ستراتيجية "والذي تعتبرهما ال  التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق النسان

 لثقافـة مـن شـأنه أن يوفـر جهـودمنظومـة حقـوق اإلنسـان، ومـن ثـم فـإن التوسـع فـي نشـر وترسـيخ هـذه ا
ً
الحقـة فـي حمايـة  ا

روثـات الثقافيـة حقـوق اإلنسـان وحرياتـه األساسـية، ويعيـن علـى التصـدي أليـة انتهـاكات وبخاصـة تلـك التـي تنتـج عـن بعـض املو 

 الخاطئـة. وأيض
ً
الـة وحمايـة حقـوق اإلنسـان، أمـر ال غنـى عنـه لتعزيـز فـإن بنـاء وتطويـر قـدرات الكـوادر الوطنيـة املنـوط بهـم كف ـا

 ."ل برامـج ودوارت للتدريـب املسـتمر فـي هـذا املجـال الاحتـرام حقـوق اإلنسـان وحرياتـه األساسـية، ويأتـي ذلـك مـن خـ

لتلك  ةنسان ؛ فمراجعة سريعالوطنية لحقوق اإل ةستراتيجيالعقد في اإل  ةطهي واس –ينا أفي ر  –تبدوا املستهدفات التشريعية 

 ةعادإو أ ةقوانين قائم ىلإمواد  ةضافإمستهدف تشريعي سواء عن طريق  (4٢) ىن هناك ما ال يقل علأيتبين  ةستراتيجياإل 

في  فمسار التطور التشريعي .ةاملنظومة التشريعية القائم ىلإ ةقوانين جديد ةضافإو أ ةالنظر في نصوص قوانين قائم

 ىلإن البنية القانونية املصرية الزالت تحتاج أب ةستراتيجيوقد اعترفت اإل  ،هم مسارات التنفيذأستراتيجية هو واحد من اإل 

وبين  ،في الدستور  ةلقوانين الوطنية واملبادئ الواردتعزيز بين الول ة؛بها الستكمالها من ناحي ةالبناء علي الضمانات املوجود

 . ةو استحداث قوانين جديدأ ةدخال تعديالت تشريعيإكان ذلك عن طريق أنضمة لها البالد سواء امل ةتفاقات الدولياإل

اإلعدام وقصره  ةالنظر في عقوب ةعادإمثل  ةموضوعات تعتبر ذات حساسية مجتمعيتطرح التشريعية املستهدفات  بعض  

 وتعزيز حقوقها والتحرش بها في أماكن العمل واألماكن العامة ةأبوضع املر والتشريعات الخاصة  ،الجرائم األكثر خطورة ىعل

 ىلإ؛ إضافة نزالء املصحات ودور الرعايةحماية مثل القوانين الخاصة باملسنين و  ةكبير  ةهميأوغيرها؛ كما بعضها يعتبر ذا 

تاحة إنتيجة عدم اتفاق حولها من بعض الجهات ذات الطبيعة الخاصة مثل قانون  ٢٠١١منذ ما قبل  ةقوانين معلق

  .املعلومات
ً
ن أب مع التسليم و  الحقيقة مثل "قانون حماية املبلغين والشهود ". ىلإعن قوانين تعتبر أساسية للوصول  فضال

ستراتيجية من مستهدفات تشريعية ن ما وضعته اإل أ ى ننا نر أال إستراتيجية ستهدفات التشريعية الغائبة عن اإل هناك بعض امل

 كثر من ممتاز فيما لو تم تنفيذه .أون سيك

اللجنة العليا الدائمة لحقوق  بإنشاءالثالثة من قرار السيد رئيس مجلس الوزراء  املادةمن  العاشرة الفقرةن أوعلي الرغم من 

ن ذلك أال إ نسان "تعلقة بمجال دعم وتعزيز حقوق اإلوالتعديالت التشريعية املنسان قد جعل من حقها " اقتراح القوانين اإل

مر األ  ،ر سلطة اقتراح مشروعات القوانين من بين من ناط بهم الدستو  ن أعضاء البرملان همأ فاألصليظل استثناء من األصل. 

 .االستراتيجية التشريعية لتلك  في تنفيذ املستهدفات الذي يجعلهم من الالعبين األساسيين 
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ختصاصات جانب عدد من اإل  ىلإمن الدستور هو من يتولى "سلطة التشريع "  (١٠١) املادةوفق  كمؤسسةفمجلس النواب  

لعامة واملوازنة ا ؛ جتماعيةواإل ؛ قتصاديةوالخطة العامة للتنمية اإل ؛إقرار السياسة العامة للدولةواملهام األخرى من بينها " 

 (١٢3)وهي سلطة ينافسه فيها رئيس الجمهورية والذي أعطته املادة  ."أعمال السلطة التنفيذية ىويمارس الرقابة عل ؛للدولة

 .عتراض عليها "صدار القوانين واإل إمن الدستور الحق " في 

من  (١٢٢) املادةل ؛ فتقو ة ومجلس الوزراء اقتراح القوانينجانب رئيس الجمهوري ىلإن من حق أعضاء مجلس النواب أكما 

ويحال كل مشروع قانون مقدم .ولكل عضو في مجلس النواب اقتراح القوانين ،وملجلس الوزراء، لرئيس الجمهوريةن "أالدستور 

 ىلإلفحصه وتقديم تقرير عنه  ،ان النوعية املختصة بمجلس النوابمن الحكومة أو من عشر أعضاء املجلس إلي اللج

 .ذوي الخبرة في املوضوع ىلإويجوز للجنة أن تستمع  ،املجلس

ووافق  ،جازته اللجنة املختصة باملقترحاتإال إذا أ ،اللجنة النوعية ىلإقتراح بقانون املقدم من أحد األعضاء وال يحال اإل

 فإذا رفضت اللجنة اإل ،املجلس علي ذلك
ً
 .قتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسببا

 .١4"نعقاد نفسهاإل ال يجوز تقديمه ثانية في دور  ،أو اقتراح بقانون رفضه املجلسون وكل مشروع قان

قتراحات ثالث منها والذي جاء بعنوان " اإلفي الفصل ال ملجلس النواب حق النواب في التشريع  ةالداخلي ةوقد فصلت الالئح

يضاحية تتضمن تحديد نصوص إ ةيرفق به مذكر ن أقتراح وشكله وتلزم بطريقة تقديم اإل (١8١).فتحدد املادة ١٥بقوانين" 

 ةوليرئيس املجلس الحق في املراجعة األ ل (١8٢) ةالدستور املتعلقة باالقتراح واملبادئ األساسية التي يقوم عليها. وتعطي املاد

 للعضو الحق فيبمخالفته للدستور والقانون؛ حين تعطي املادة نفسها قتراح كتابة خطار النائب مقدم اإلإللمقترح املقدم و 

وعند  ةقتراح مخالف للدستور وفي هذه الحالن اإلأن يقرر أمكتب املجلس الذي له  ىتقديم مذكرة بوجهة نظره تعرض عل

 ١٦مر علي املجلس. رأيه يعرض األ  ىإصرار مقدم االقتراح عل

ن تسير فيه أوجدت لها الالئحة طريق يمكن لها أقد  ،قل من عشر أعضاء املجلسأقتراحات بقوانين واملقدمة من بل حتي اإل

قتراحات والشكاوى لفحصها وإعداد تقرير إلى لجنة اإل قتراحات "ن يحيل  تلك اإلأمنها رئيس املجلس ب (١83)مرت املادة أف

اح ألسباب قتر ولها أن تشير على املجلس برفض اإلقتراح، أو رفضه أو إرجائه، جواز نظر اإل في الرأيعنها للمجلس، يتضمن 

قتراح نة املختصة. وإذا رفضت اللجنة اإلقتراح أحاله إلى اللجمة، فإذا وافق املجلس على نظر اإلتتعلق باملوضوع بصفة عا

 بقانون 
ً
قتراح على مكتب لجنة الشئون الدستورية رض اإلويجب على اللجنة املختصة ع   ،، وجب أن يكون قرارها مسببا

 ".غة وتنسيق مـواده، وذلك قبل تقديم تقرير اللجنة األصلية للمجلسوالتشريعية إلبداء رأيها فى صيا

                                                 
  /2014-عام-الصادر-المصري-الدستور/https://masaar.net/egypt_lawsالدستور المصري علي الرابط التالي   -14
  /1636https://manshurat.org/nodeمراجعة الالئحة الداخلية علي الرابط التالي  يمكن  -1٥
استيفائه ه الدستوَر، أو عدم من الالئحة الداخلية لمجلس النواب علي انه " لرئيس المجلس أن يخطر مقدم االقتراح كتابةا بمخالفت 182المادة  تنص   -1٦

تراح على رأيه وجب عليه فإذا أصر مقدم االق.الشكَل المطلوب، أو وجود األحكام التي تتضمنها مواده في القوانين النافذة ويجوز له أن يطلب تصحيحه

جلس. ويخطر المتقديم مذكرة مكتوبة لرئيس المجلس بوجهة نظره، في ضوء ما تم خالل سبعة أيام من إخطاره، ويعرض الرئيس األمر على مكتب 

ألمر على اعرض الرئيس  الرئيُس مقدَم االقتراح كتابةا بما يقرره المكتب فى هذا الشأن، فإذا أصر مقدم االقتراح خالل سبعة أيام على وجهة نظره،

 .المجلس"

 

https://masaar.net/egypt_laws/الدستور-المصري-الصادر-عام-2014/
https://manshurat.org/node/1636
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 ليس فقط في تقديم مقترحات بقوانين  ؛ن للبرملانيين دور كبيرأ ىعل
ً
؛ وهو ما يجعلهم العب أساس ي في متابعة التنفيذ ولكن أيضا

 تنفيذ ومتابعة تنفيذ  للغاية في 
ً
ستراتيجية ن  اإل أالرغم من  ىاملؤسس ي والتثقيف وبناء القدرات. وعل من مساري البناء كال

متابعـة وتقييـم التقـدم املحـرز املسئولة عن مهمة  لحقـوق اإلنسـان هي؛ تجعل اللجنة العليا الدائمة نسانالوطنية لحقوق اإل

اللذين نواب الشعب ن ذلك ال يمنع أإال  ؛املسـتهدفة منهـا ستراتيجية؛ للوصـول إلـى النتائـجالرؤيـة التـي ترتكـز عليهـا اإل  فـي تحقيـق

و سؤال أو طلب أكانت استجواب أمن الدستور استخدام أدوات الرقابة املتعددة سواء  (١39) ىلإ (١٢9)يملكون بحكم املواد 

نفيذية للمهام استجابة السلطة الت ىوبالتالي متابعة مد؛ عمال السلطة التنفيذيةأ ىحكام الرقابة علإجل أو غيره من أحاطة إ

 . ١٧ستراتيجية الوطنية وتنفيذها املنوطة بها في اإل 

نسان من خالل متابعة تنفيذ اللجنة اإل ستراتيجية الوطنية لحقوق متابعة تنفيذ اإل  ىلإوبالتالي فإن نواب الشعب مدعوون 

تتبع  ةو هيئأ ةفي كل وزار  ستراتيجيةاملعنية بتنفيذ اإل  ألطر املؤسسيةمتابعة اخالل ؛ ومن من ناحيةملهامها  ةالعليا الدائم

؛ ١8 ةناحية ثالث ستراتيجية منبتنفيذ مستهدفات اإل الوزارات املعنية ثم عن طريق متابعة ؛ من ناحية ثانية   ةالتنفيذي ةالسلط

 .ستراتيجية وتنفيذ مستهدفاتها ول األول عن تلك اإل ئن مجلس النواب هو املسأ ىمر الذي يؤكد علاأل 
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 2016لعـدل الُمنشـأة فـي عـام اوهـي تحـل محـل اللجنـة الرئيسـية لحقـوق اإلنسـان بـوازرة )  2018العليـا الدائمـة لحقـوق اإلنسـان فـي نهايـة عـام 

ـن الدسـتوري والتشـريعي ليشـكل إضافـة هامـة فـي هـذا الشـأن، وليعكـس وجـود إرادة سياسـية أكيـدة لتفعيـل اإلطاري (بعضويـة الجهـات المعنيـة

ان. فبجانـب اختصـاص صـر، ولتعزيـز تنفيـذ االلتزامـات الدوليـة واإلقليميـة لمصـر فـي مجـال حقـوق اإلنسـلحمايـة الحقـوق والحريـات فـي م

ة ذات الصلـة بتعزيـز حقـوق اإلنسـان اللجنـة العليـا بإعـداد اإلسـتراتيجية الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان، وباقتـراح التدابيـر واإلجـراءات التشـريعية االزمـ

ـا بإعـداد التقاريـر الوطنيـة المقدمـة إلـى اآلليـات الدوليـة واإلقليميـالسـا ة لحقـوق اإلنسـان ومتابعـة تنفيـذ بق اإلشـارة إليهمـا، فهـي تختـص أيضا

إلنسـان، وإعـداد الـردود االتوصيـات الصـادرة عـن تلـك اآلليـات، وبإعـداد تقاريـر دوريـة ترصـد وتحلـل القضايـا الموضوعيـة ذات الصلـة بحقـوق 

رات الوطنيـة فـي مجـال حقـوق الرسـمية علـى المراسـالت الـواردة مـن اآلليـات الدوليـة واإلقليميـة لحقـوق اإلنسـان، ووضـع خطـة عمـل لبنـاء القـد

نسـان التـي تـم إنشـاؤها دارات المختصـة بحقـوق اإلاإلنسـان. وتضطلـع اللجنـة العليـا بهـذه االختصاصـات بالتعـاون والتنسـيق مـع الوحـدات واإل

أت وازرة الداخليـة أنشـ 2012فـي كافـة الـوازارت والمحافظـات والجهـات ذات الصلـة. وتجـدر اإلشـارة فـي هـذا الخصـوص إلـى أنـه فـي عـام 

توجـد أقسـام لمكافحـة  ، والطفـل، وذوي االحتياجـات الخاصـة كمـاقطاعاـا لحقـوق اإلنسـان وهـو يضـم إدارة متابعـة جرائـم العنـف ضـد المـرأة

 2002ـة للطفـل، وفـي عـام اإلدارة العامـة للحمايـة القضاي 1997العنـف ضـد المـرأة بكافـة مديريـات األمـن، كمـا أنشـأت وازرة العـدل فـي عـام 

ا لحقـوق اإلنسـان والمـرأة والطفـل. ولقـد إلـى الوصـول ٕٕالـى  تبنـت الحكومـة كذلـك رؤيـة متكاملـة إلصـالح اإلداري تهـدف أنشـأت قطاعـا

ة، ويعلـي مـن رضـاء المواطنيـن جهـاز ٕٕاداري كـفء وفعـال ،يتسـم بالحكـم الرشـيد ويخضـع للمسـاءلة ُويُسـاهم فـي تحقيـق األهـداف التنمويـة للدولـ

 ـاءة وعدالـة ودون تمييـز.عـن مختلـف الخدمـات المقدمـة بكف

ـان، باعتبـاره المؤسسـة كمـا تضـم البنيـة المؤسسـية لتعزيـز وحمايـة حقـوق اإلنسـان فـي الدولـة كالا مـن المجلـس القومـي لحقـوق اإلنس

ـي لألشـخاص ذوي اإلعاقـة. والمجلـس القوم الوطنيـة المسـتقلة لحقـوق اإلنسـان، والمجلـس القومـي للمـرأة، والمجلـس القومـي للطفولـة واألمومـة،

عملهـا، كمـا ينـص علـى  وينـص الدسـتور علـى اسـتقالية هـذه المجالـس وعلـى دورهـا فـي إبـالغ السـلطات العامـة عـن أي انتهـاك يتعلـق بمجـال

 أخـذ رأيها فـي مشـروعات القوانيـن واللوائـح المتعلقـة بهـا .

ى، والباغـات، ت النيابة العامة، وهي جزء من السلطة القضائية، إدارة عامة لحقوق اإلنسان تختـص بتلقـي الشـكاوأنشأ 2017وفي عام 

وق اإلنسـان التـي تصـدق عليهـا والتقاريـر المتعلقـة بحقـوق اإلنسـان، ومتابعـة تطبيـق القواعـد المقـررة فـي االتفاقيـات الدوليـة واإلقليميـة لحقـ

ا عـن تلقيهـا تقاريـر التفتيـش الـدوري والمفاجـئ علـى السـجومصـر في ن وأماكـن االحتجـاز األخـرى مـا يدخـل فـي اختصاصـات النيابـة العامـة، فضـا

امتـداداا لقسـم حقـوق اإلدارة  الـواردة مـن النيابـات، ودراسـتها وإبـداء المالحظـات عليهـا بشـأن مـدى تطبيـق قواعـد معاملـة السـجناء، وتعـد هـذه

نسـان بـإدارة المدعـي العـام أنشـأت هيئـة القضـاء العسـكرى فرعاـا لحقـوق اإل 2018. وفـي عـام 200٥اإلنسـان الُمنشـأ بالنيابـة العامـة منـذ عـام 

 ص القضـاء العسـكري.ـائه وتدخـل فـي اختصـاالعسـكري يختـص بكافـة الموضوعـات والمسـائل المتعلقـة بحقـوق اإلنسـان، التـي وردت بقـرار إنش

ـوق اإلنسـان وعلـى مسـتوى السـلطة التشـريعية، فيضـم مجلـس النـواب لجنـة لحقـوق اإلنسـان، كمـا يضـم مجلـس الشـيوخ لجنـة حق

 والتضامـن االجتماعـي.
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 الوطنية لحقوق االنسان .ستراتيجية في ال  ةاملستهدفات التشريعي. 1

تعديالت  لكي تتوائم مع  ىلإ؛ التشريعات التي تحتاج نسانالوطنية لحقوق اإلستراتيجية قصد باملستهدفات التشريعية في اإل ي

ن القوانين الحالية ال أنسان تبين تواجه مشكالت تتعلق بحقوق اإللكي و أ ة،لتزامات مصر الدولية من ناحيإالدستور و 

وفي الغالب  ،حقيقية للحقوق والحريات ةوال تقدم حماي ةنها ليست عادلأثبتت أن التطبيقات العملية أو أ ،تستطيع مواجهتها

ق تفاقيات والعهود واملواثيق الدولية لحقو تلتزم الدولة باإل من الدستور فإنه " (93). وفق نص املاده  ةحريات العامتنتهك ال

 لألوضاع املقررة"
ً
 ة التشريعي ةوبالتالي فإن البني .اإلنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا

  ىلإاملصريه تحتاج 
ً
. ةيثان ةمن ناحي ةليلتزامات مصر الدو إم لكي تواكب ث ،املزيد من التنقيح لكي تتفق مع الدستور املصري أوال

 هم موادأمن  (93) ىلإ (٥١)ويتضمن املواد من   ة"الحقوق والحريات والواجبات العامويعتبر الباب الثالث للدستور واملعنون " 

 في ضمان الحقوق والحريات العامه للمواطنين. ةالزاوي رالدستور والتي تشكل حج

جميع " ةفي مستهدفاتها التشريعي نسان قد أوردتالوطنية لحقوق اإل ةستراتيجين اإل أن نقول أنصاف نه من اإل أ ىعل

ثم  – جتماعيةواإل قتصاديه واإل –والسياسية  ةنسان  "املدنيوتتعلق بحقوق اإل و إصدارهاأالتشريعات املطلوب تنقيحها 

 البيئية  وغير ذلك ".

  .ستراتيجيةفي ال  ةض املستهدفات التشريعية الوارد. عر ١-١

 ةللستراتيجي ةاللجنة العليا كمستهدفات تشريعي مستهدف تشريعي  رئيس ي وضعتهم (4٠)كثر من  أن هناك أيمكن  القول 

 ىما علتشريع واحد ولكن رب ىال تنطوي عل ةن بعض تلك املستهدفات التشريعيأعتبار خذنا في اإل أخالل خمس سنوات؛ وإن 

 يد بالقطع عن ذلك بكثير . ز " فإن الرقم سي ةوتشريعات مستحدث ةربعه تعديالت تشريعيأ

 للستراتيجيه فيما يلي .   ةالتشريعيهدفات هم املستأ إيرادويمكن 

 الحق في السلمة. 

ات سـتفادة مـن إطـار مراجعـة الجرائـم األشـد خطـورة التـى توقـع عنهـا عقوبـة اإلعـدام بمراعـاة الظـروف املجتمعيـة والدراسـاإل . ١

 .تفاقيـات الدوليـة واإلقليميـة لحقـوق اإلنسـان التـي صدقـت عليهـا مصـراملتخصصـة وبمـا يتفـق مـع اإل

ـن غيـر القادريـن مالياسـتحداث تعديـل تشـريع. ٢
ِّ
مك 

 ي ي 
ً
مـن الطعـن أمـام محكمـة النقـض علـى األحـكام الصـادرة عليهـم  ا

 علـى محكمـة النقـض بموجـب القانـون  األوراقتقـوم بـه النيابـة العامـة لعـرض  باإلعـدام، إضافـة إلـى اإلجـراء الـذي
ً
وجوبـا

 السـاري.

 دعـاءات ذات الصلـة وحمايـة حقـوق الضحايـا صـوره وأشـكاله والتحقيـق فـي اإل اسـتمرار مناهضـة التعذيـب بجميـع . 3
ً
 اتساقا

 لتزامـات مصـر الدوليـة.إمـع الدسـتور و 
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جتماعيـة، ودور األيتـام، ودور رعايـة املسـنين، ونـزالء املصحات النفسية، ومصحات لحمايـة لنـزالء دور الرعايـة اإل زيـز اتع. 4

أجسـادهم، وإحالـة املخالفيـن إلـى  وسالمةاإلدمان؛ للحيلولة دون وجود أي انتهاكات لحقهم في الحيـاة اآلمنـة، وحرمـة  عالج

 جهـات التحقيـق املختصـة.

  الحق في الحرية. 

 حتياطـي الـواردة فـي القوانيـن الوطنيـة .ومـدد الحبـس اإل  ومبرراتتعزيـز الضمانـات ذات الصلـة بضوابـط . ١

 للحبـس االحتياطـي، والعمـل علـى تفعيـل النظـر فـي تضميـن قانـون اإلجـراءات الجنائيـة مزيـد مـن البدائـل . ٢
ً
املتطـورة تكنولوجيـا

 البدائـل الـواردة فيـه.

  ملبرراتوضـع نظـام قانونـي مغايـر . 3
ً
  جـاوز خمسـة عشـر عامالحبـس االحتياطـي إذا كان املتهـم طفـال

ً
بمـا يشـدد مـن الشـروط  ا

 الواجـب توافرهـا للحبـس.

تصـال حتياطـي الـذي يتيـح للقاضـي اإلتعميـم تنفيـذ مشـروع  النظـر عـن بعـد فـي أوامـر الحبـس اال  ىعلاصدار تشريع يساعد . 4

 
ً
 باملتهـم املحبـوس احتياطي مباشـرة

ً
بحضـور محاميـه، عبـر دائـرة تليفزيونيـة مغلقـة ومؤمنـة، بمـا يمكـن املتهـم مـن إبـداء كل أوجـه  ا

 نتقـال إلـى املحكمـة.ر حبسـه، دون اإل مـر إخـالء سـبيله أو اسـتمرادفاعـه عنـد النظـر فـي أ

اقـب عليهـا الجانـي وجوبًيـا بعقوبـات سـالبة للحريـة، وتعظيـم عقوبـة الغرام. ٥ ع  ـة تبنـي سياسـة تشـريعية ملراجعـة الجرائـم التـي ي 

 يـة شـديدة للجانـي.خاصـة فـي الجرائـم البسـيطة التـي ال تنبـئ عـن خطـورة إجرام

 عالقاتدراسـة إجـراء تعديـل تشـريعي بإيجـاد عقوبـة بديلـة للعقوبـة السـالبة للحريـة عنـد عـدم سـداد الديـون الناشـئة عـن . ٦

 تعاقديـة.

علـى الحريـة  عتـداءنيـة بالتقـادم بشـأن كل صـور اإل ملبـدأ عـدم سـقوط الدعوييـن الجنائيـة واملد التشريعيالتنظيـم . ٧

 خصية، فـي حـال كـون الجانـي موظالشـ
ً
  فـا

ً
 أو مكل عامـا

ً
 وظيفتـه. باستغاللبخدمـة عامـة وارتكـب جريمتـه بسـبب أو بمناسـبة أو  فـا

 عتـداء علـى الحريـة الشـخصية فـي إقامـة الدعـوى الجنائيـة.ئـم اإل إقـرار حـق املضـرور مـن جرا. 8

 .قانونيـة تسـمح للمدمنيـن املحتجزيـن باملصحـات الخاصـة بالتظلـم مـن قـرار حجزهـمإيجـاد آليـة . 9

  الحق في التقاض ي وتعزيز ضمانات املحاكمة املنصفة. 

 صدور قانون يتيح استئناف األحكام الصادرة في الجنايات من جميع أنواع املحاكم.. إ١
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املنازعـات املعروضـة علـى املحاكـم املدنيـة ومحاكـم الجنـح، واملنازعـات اإلداريـة، التقليـل مـن كـمِّ اصدار تشريع يساعد علي . ٢

ـات اإلداريـة، مـن خـالل التوسـع فـي األخـذ بالطـرق البديلـة لفـض املنازعـات املدنيـة والتجاريـة ذات القيمـة املتدنيـة، وكـذا املنازع

 والتوسـع تشـريعي
ً
 ائـي لتخفيـف الضغـط علـى محاكـم الجنـح.فـي نظـام األمـر الجن ا

 إعداد وإصدار قانون حماية الشهود، واملبلغين، واملجني عليهم.. 3

 تعزيز النظام القضائي الخاص باألطفال الشهود.اصدار تشريع ل. 4

 حصر الجرائم التي تختص بها محاكم الطوارئ في أدق صورة.. ٥

مـن قانـون  (١٦)ميـم شـرط تسـبيب الـرأي فـي فحـص التظلمـات، الـوارد فـي املـادة النظـر فـي تعصدار تشريع يساعد علي . إ٦

 سـتعجال.جنحة، ويسـتثنى من ذلك حاالت اإل  الطوارئ، سـواء كانت الجريمة جناية أو

 تعديل قانون اإلجراءات الجنائية على نحو يلزم بتبصرة املتهم بحقه في الصمت.. ٧

  حرية التعبير. 

 املعلومات والبيانات واإلحصاءات الرسمية وتداولها. ىقانون لتنظيم حق الحصول علصدور . ١

الدستور والقوانين  نتهاكات في إطارإرسة حرية التعبير عن الرأي والتصدي ألية االحق في ممالتشريعات التي تضمن  تعزيز . ٢

 ضمان كفالة ممارسة ، واملراجعة الدورية لتلك القوانين لاملنظمة لذلك
ً
 لتزامات مصر الدولية.إللدستور و  هذا الحق وفقا

  إليها  نضماموال حق تكوين النقابات املهنية 

صـدور تعديـالت تشـريعية منظمـة لعمـل النقابـات املهنيـة استرشـاًدا بأحـكام املحكمـة الدسـتورية العليـا بشـأن مسـائل فـرض 

 انعقـاد الجمعيـات العموميـة وغيرهـا. الحراسـة القضائيـة واملنازعـات املتعلقـة بصحـة

  الحق في الخصوصية. 

لتـزام الدسـتوري بحمايـة حرمـة الحيـاة الخاصـة للمجنـي عليهـم والشـهود مـن إنفـاذ اإلتعديـل قانـون اإلجـراءات الجنائيـة بمـا يض

 واملتهميـن واملبلغيـن.

  الحق في الصحة. 

 في قانون البيئة والقوانين ذات الصلة. صدور تعديل تشريعي بتشديد العقوبات

  الحق في التعليم. 

 صدور التشريعات الخاصة بتكريس وتنظيم الحق في املعرفة.

  الحق في الغذاء. 
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وجـودة منتجـات الغـذاء املحلـي واملسـتورد، وتطويـر معاييـر الجـودة  سالمةتحديـث التشـريعات واللوائـح املنظمـة لضمـان 

 الغـذاء. لسالمةواملواصفـات القياسـية للعديـد مـن سـلع املنتجـات الزارعيـة، وتعزيـز قـدرات ودور الهيئـة القوميـة 

  الحق في السكن اللئق. 

 تغالل والسـكن لوحـدات اإلسـكان االجتماعـي.ساإل تشـديد وتفعيـل العقوبـات الخاصـة بمخالفـة شـروط 

  الحقوق الثقافية. 

 تطوير التشـريعات املتعلقة بحماية امللكية الفكرية والتنافسـية؛ لتوفير بيئة تمكن الصناعات الثقافية.

  حقوق املرأة. 

تفعيـل القوانيـن التـي تحمـي املـرأة العاملـة وتضمـن حقوقهـا، والعمـل علـى إجـراء مزيـد من اإلصالحات التشريعية لتعزيز حق . ١

جـازة أبـوة مدفوعـة األجـر، والنـص أجازات األمومة فـي القطاعيـن العـام والخـاص، واقتـراح أاملرأة فى العمل، مثل توحيد 

لتمييـز القائـم علـى الجنـس فيمـا يتعلـق بالوصـول إلـى القـروض والتمويـل ،وكذلـك تسـهيل اإلجـراءات ملراعـاة صراحـة علـى منـع ا

 ة األكثـر احتياجالظـروف الخاصـة للمـرأ
ً
 واملـرأة املعيلـة، والنـص علـى مبـدأ املسـاواة فـي األجـر عـن العمـل ذي القيمـة املتسـاوية. ـا

إصـدار قانـون شـامل لحمايـة املـرأة مـن العنـف يتضمـن تعديـات علـى قانـون العقوبـات وقانـون اإلجـراءات  العمـل علـى. ٢

جـرم جميـع أشـكال العنـف ضـد املـرأة. ي   الجنائيـة فيمـا يخـص املـواد التمييزيـة، و 

للطفـل، وييسـر حصـول املـرأة علـى كافـة حقوقهـا وحقـوق  عديـل القوانيـن بمـا يعـزز حقـوق املـرأة، ويضمـن املصلحـة الفضلـى. ت3

 أطفالهـا كاملـة دون تأخيـر.

  تعديـل قانـون العقوبـات لجعـل التحـرش باملـرأة فـي وسـائل املواصـالت. 4
ً
 مشـدد العامـة أو فـي مـكان عملهـا ظرفا

ً
 للجريمـة. ا

 منع الزواج القسري واملؤقت.إصدار قانون منع زواج األطفال، وتعزيز إجراءات . ٥

 حقوق الطفل.  

جتماعيـة مـن قانـون الطفـل؛ لضمـان تمتـع ـاب الثالـث الخـاص بالرعايـة اإل دراسـة تعديـل بعـض مـواد الفصـل الثانـي مـن الب

 األطفـال كريمـي النسـب واألطفـال املعثـور عليهـم بكافـة حقوقهـم والسـيما حقـي الصحـة والتعليم.

 حقوق كبار السن. 

 إصدار تشريع متكامل يعزز حقوق كبار السن.
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 . املستهدفات التشريعية ذات األولوية. ١-2

ريعي فيها سواء تدخل تش ىلإ ةن الحاجأثبت الواقع العملي أاملستهدفات التشريعية ذات األولوية هي تلك املستهدفات التي 

ولكن  ؛وضروري ليس فقط للتطابق مع املواثيق واملعاهدات الدولية مر ملحأ ةو سن تشريعات جديدأ ةبتعديل نصوص قائم

 
ً
في  الواردة التشريعيةن كل املستهدفات أب بإيماننا. وال يخل هذا عدالة تلزم بوضعها ضمن األولوياتن قواعد الأل  أيضا

تدخالت  بعد ة؛ خاصضرورةصر ن اإلصالح التشريعي الشامل لكثير من التشريعات في مأبيماننا إوال في  ةمهم ستراتيجيةاإل 

 صابت البناء القانوني بالترهل ووصمته بعدم العدالة. أتمت خالل السنوات األخيرة  منضبطةغير  ةتشريعي

علي جدية  ن البدء فيها سيعطي مؤشرأمن املستهدفات التشريعية وجدت  اتموضوع ةعشر  ةاملوجز  ةاختارت هذه الدراس

 . نسان ؛ هذه املوضوعات هيان" في دعم الديمقراطية وحقوق اإلالوطنية وعلي جدية "البرمل ستراتيجية"الحكومة" في تطبيق اإل 

 شد الجرائم خطورة . أ علىعقوبة اإلعدام وقصرها . ١

 التعذيب .. ٢

 . واملنع من السفر والتنقل حتياطي ومشكالته الحبس اإل . 3

 حماية الشهود واملبلغين واملجني عليهم .. 4

  املدة .  ةللعقوبات القصير  ةالبديلالعقوبات . ٥

 حق الحصول علي املعلومات والبيانات . . ٦

 مفوضية التمييز.. ٧

  . ةدق صور أحصر الجرائم التي تختص بها محاكم الطوارئ في . 8

 ةالجريمكانت أمن قانون الطوارئ سواء  (١٦)في املاده  ةالنظر في تعميم شرط تسبيب الرأي في فحص التظلمات الوارد. 9

 و جنحة .أجناية 

 حكام محاكم الطوارئ. أالصادرة في  ةبفحص التظلمات املسبِّ  ةخطار ذوي الشأن بنتيجإل  ةوضع آلي. ١٠

 . عقوبة العدام .١-١-2

شد أطار إن مراجعة عقوبة اإلعدام في أنسان جية الوطنية لحقوق اإلفي بيانها ملستهدفاتها في املحور األول أوردت االستراتي

 هو ضمن تلك املستهدفات وذكرت في شأن تلك العقوبة مستهدفان رئيسيان .  ةالجرائم خطور 

سـتفادة مـن إطـار مراجعـة الجرائـم األشـد خطـورة التـى توقـع عنهـا عقوبـة اإلعـدام بمراعـاة الظـروف املجتمعيـة اإل : األول 

 يـة واإلقليميـة لحقـوق اإلنسـان التـي صدقـت عليهـا مصـر.تفاقيـات الدولات املتخصصـة وبمـا يتفـق مـع اإلوالدراسـ
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ـن غيـر القادريـن مالياسـتحداث تعديـل تشـريع: الثاني
ِّ
مك 

 ي ي 
ً
رة عليهـم مـن الطعـن أمـام محكمـة النقـض علـى األحـكام الصـاد ا

 
ً
 علـى محكمـة النقـض باإلعـدام، إضافـة

ً
 الساري.  نون ابموجب الق إلـى اإلجـراء الـذي تقـوم بـه النيابـة العامـة لعـرض األوارق وجوبـا

 
 
 : ما معني الجرائم األشد خطورة؟.أوال

نـه "ال يجـوز فـي الـدول الدولي للحقوق املدنية والسياسية مـن العهـد  (٦)مـن املـادة  ٢تـنص الفقـرة 
ٔ
التـي لـم تلـغ عقوبة علـى ا

شد الجرائم خطورة
ٔ
حكم بهذه العقوبة ٕاال جزاًء على ا ن ي 

ٔ
هنا هي تلك  ةشد الجرائم خطور أن أ" ويمكن القول  . اإلعدام، ا

والجرائم السياسية ختطاف وجرائم املخدرات . فاإل  ى خر أية جرائم أرواح فقط دون زهاق حقيقي لأل إ إلىالجرائم التي تؤدي 

  .١9عدام باإل من الجرائم التي تبيح الحكم  وغيرها ال يمكن اعتبارها ةوجرائم التهرب من الخدمة العسكري ةقتصاديإلوالجرائم ا

 
 
 عدام في القانون املصري ؟. التي تعاقب بال  القانونية: ما هي املواد ثانيا

 للمجموعة املتحدة  ةفي دراس
ً
  ،اإلعدام ةالقوانين  التي تتضمن عقوب بعضحددت فيها  ٢٠٠8صدرت عام  نسبيا

ً
عن  فضال

وهو القانون العقابي  ١93٧لسنة  ٥8قانون العقوبات رقم ومن بينها  ،ظم تلك العقوبةنها تنأعدد من الطوائف التي قالت 

ملعدل بالقانون ا ١9٦٠لسنة  ١8٢العام الحاكم ألغلب الجرائم الجنائية التي تقع في املجتمع املصري،  وقانون املخدرات رقم 

 تعلق بمكافحة املخدرات وتنظيم اإلوامل ١989لسنة  ١٢٢
ً
 394من قانوني األسلحة والذخيرة  رقم  تجار فيها ، كما تضمن كال

الذي يخضع له  ١9٦٦لسنة  ٢٥واملتعلقة بحيازة األسلحة واستعمالها وقانون األحكام العسكرية رقم  ١9٥4لسنة 

القوانين  علىجريمة موزعة  ٥٢ هو  الجرائم املعاقب عليها بعقوبة اإلعدامن عدد "أ ةراسوقد قالت تلك الد، "العسكريين.

الطائفة الثانية ؛ الجرائم املضرة بأمن الحكومة من الخارج ى،الطائفة األول ،وهي جرائم تنتظمها خمس طوائفسالفة الذكر، 

تجار ائفة الرابعة جرائم اإلالط؛  الجرائم املضرة بآحاد الناس الطائفة الثالثة؛  الجرائم املضرة بمصلحة الحكومة من الداخل

 ٢٠".الجرائم العسكرية الطائفة الخامسة ؛في املخدرات

                                                 
 المعنيـة بحقـوق اإلنسـان علــى ٔان الـدول وٕان كانــت ليســت ملزمـة بإلغــاءكـدت اللجنـة أ  -لتحديـد المقصـود بعبـارة "ٔاشـد الجـرائم خطـورة"  - 19

ا، فإنها تظل ملزمة بالحد من استخدامها وتفسير العبارة المذكورة بمعناها الضيق على  حو يقصر توقيعها على ٔاشد الجرائم نعقوبــة اإلعـدام ٕالغــاءا تامــا

لجنة ٕالى هذا المعنى في شكوى فقد ٔاشارت ال .مـادة التي جعلت عقوبة اإلعدام تدبيراا استثنائيا ال يجوز التوسع فيهخطورة، وبما يتفق مـع روح هـذه ال

ذ خلصـت اللجنــة إ  -مــل ســالح "لوبوتو" ضد زامبيا، التي جـاء فيهـا ٔان الشــاكي تــم الحكــم عليــه باإلعــدام الرتكابــه ســرقة بــإكراه مــع ح

ا للمادة  حـداا لـم يقتـل ٔاو يجـرح، وبـالرغم ) من العهد، وذلك ألن أ 2(٦فيهـا ٕالــى ٔان توقيـع عقوبــة اإلعـدام فــي ظـروف هــذه القضـية يعــد انتهاكا

.مـن ذلـك  فالمحكمة لم تأخذ هذه العناصر في اعتبارها عند ٕاصدار الحكم
 

لمجلـس االقتصـادي اى قـرار ومن األهمية اإلشارة في هذا الصدد ٕالـ

شـخاص الـذين يواجهـون ، الصــادر فــي شــأن قواعــد الحمايــة الدوليــة المتعلقــة باأل1984ينــاير  2٥بتــاريخ  ٥0/1984واالجتمـاعي رقـم 

ب عليها جاوز مفهوم الجـرائم الدوليـة التـي يترتـلـذي يـنص علـى ٔانـه يتعـين تحديـد عبارة "ٔاشد الجرائم خطورة" على نحوال يتا -الحكـم باإلعـدام

.ٕازهاق األرواح، ٔاو ٔاخطر النتائج
 
ء واإلعــدام التعســفي ٔايضا في تقرير ٔاعده مقرر األمم المتحدة الخاص المعني باإلعدام خارج نطاق القضا 

دام كجـزاء لهـا بيـد ٔانهـا ئم تنص قوانين بعض الدول علـى عقوبـة اإلعـوبــإجراءات مــوجزة، خلــص ٕالــى ٔان هنــاك مجموعــة واســعة مــن الجرا

ـاد المـالي والجــرائم المتصـلة ال تفـي بمعيـار اشـد الجـرائم خطـورة، منهـا االختطـاف الـذي ال يـؤدي ٕالـى المـوت والتحـريض علـى االنتحـار والفسـ

 ن عقوبــة اإلعدام يمكن فرضها ـرب مــن الخدمــة العســكرية والجــرائم السياســية. ؤاوضــح المقــرر أ بالمخــدرات، والجـرائم االقتصــادية والتهـ

.في التي تظهر فيها نية قتل ٔادت ٕالى خسائر في األرواح
   

وما بعدها والمراجع  18. ص 2014رة القاه –ركز هردوا لدعم التعبير الرقمي م –للمزيد راجع عقوبة اإلعدام في مصر بين المواثيق والتشريع 

المار اليها بالهامش . 
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عدام في القانون املصري الجرائم التي يعاقب عليها باإل ، ٢٠١4عدها عام أ ةفي دراسللعالم الرقمي وقد حصر مركز هيردوا 

ة لسن ١8٢مواد في قانون املخدرات  ةعشر  إلى ةضافإعدام في قانون العقوبات تعاقب باإل  ةماد (3٥)ستين مادة منها فوصلت 

 ة سلحواحدة في قانون األ  ةوماد ةحكام العسكريفي قانون األ  ةماد و أربعة عشر،  ١989ة لسن ١٢٢املعدل بالقانون  ١9٦٠

 . ٢١ ١98١ة لسن ١٥والذخائر رقم 

                                                 
 كانت تلك الجرائم علي النحو التالي :  -  21

  :العقوباتقانون 

  :ٔاوالا: جرائم االعتداء على ٔامن الدولة من جهة الخارج المعاقب عليهـا باإلعدام

  :يعاقـب المشـرع المصـري علـى عـدد مـن جـرائم االعتـداء علـى ٔامـن الدولـة مـن جهـة الخارج وهى كاألتي

 عقوبات 77، ٔاو ســالمة ٔاراضــيها مادة جريمــة العمــل علــى المســاس باســتقالل الــبالد، ٔاو وحــدتها

 عقوبات " أ " 77مادة ، جريمة االلتحاق بقوات دولة في حالة حرب مع مصر 

 عقوبات " ب" 77مـــادة ، جريمـــة الســـعي ٔاو التخـــابر الســـتعداء دولـــة ٔاجنبيـــة علـــى مصـــر 

جريمــة التــدخل  ، قوباتع " جـ′′77مادة ، جريمــة الســعي ٔاو التخــابر مــع دولــة معاديــة لمصــر لمعاونتهــا فــي عملياتهــا الحربية 

 " أ " 78مادة  ،ومة عنده لمصــلحة العــدو لزعزعــة ٕاخــالص القــوات المســلحة، ٔاو ٕاضــعاف روحها ٔاو روح الشعب المعنوية ٔاو قوة المقا

خول دجريمة تسهيل  -7 .، عقوبات "ب" 78مــادة ، جريمــة تحــريض الجنــد علــى االنخــراط فــي خدمــة دولــة معاديــة  -٦ ، عقوبات

 ، عقوبات" هـــ" 78مـادة  ،دفاع جريمـة اإلتـالف ٔاو التعييــب ٔاو التعطيـل المتعمـد لوســائل الـ -8 ، عقوبات " جـ" 78مادة ، العدو في البالد 

جريمـة اإلخـالل  -10 ، عقوبات 80ادة م، جريمة تسـليم ٔاسـرار الـدفاع لدولـة ٔاجنبيـة، ٔاو التوصـل ٕاليهـا بقصـد ٕافشـائها ٔاو ٕاتالفها لمصلحتها  -9

  . عقوبات 81ادة م، المتعمـد بعقـد توريـد ٔاو ٔاشـغال ارتـبط بـه مـع الحكومـة لحاجـات القوات المسلحة 

 " ب" 82مادة ، لخارجي اجريمة االتفاق الجنـائي، ٔاو التحـريض علـى االتفـاق علـى جـرائم محـددة مـن جـرائم االعتداء على ٔامن الدولة   -11

العقوبـات ٕاذا وقعـت بقصـد  لقـانوناإلعـدام كجـزاء الرتكـاب ٔايـة جريمـة ممـا نـص عليـه فـي البـاب الثـاني مـن الكتـاب الثـاني  -12 ، عقوبات

عانـــة العـــدو، ٔاو اإلضـــرار بالعمليــات المسـاس باسـتقالل الـبالد ٔاو وحـدتها ٔاو ســـالمة ٔاراضـــيها، ٔاو ٕاذا وقعـــت فـــي زمـــن الحـــرب بقصـــد إ 

تى كـان قصـد الجـاني ملك الجنايــات والجنح المنصوص عليها في الباب األول الحربيــة، وكــان مــن شــأنها تحقيــق الغــرض المــذكور. وكــذ

  . عقوبات "أ " 8٣مادة ، لمذكورامنهـا ٕاعانـة العـدو ٔاو اإلضــرار بالعمليــات الحربيــة للقــوات المســلحة، وكــان مــن شــأنها تحقيــق الغــرض 

ا: جـرائم االعتـداء علــى ٔامـن ا  لدولـة مــن جهـة الـداخل المعاقــب عليها باإلعدامثانيـا

و القـوانين، ٔاو منـع ٕاحـدى جريمة تكـوين تنظيمـات غيـر مشـروعة يكـون الغـرض منهـا الـدعوة بأيـة وسـيلة ٕالـى تعطيـل ٔاحكـام الدسـتور أ   -1

هــا مــن الحريــات والحقــوق االعتداء على الحريـة الشخصـية للمـواطن، ٔاو غيرمؤسسـات الدولـة ٔاو ٕاحـدى السلطات العامة من ممارسة ٔاعمالها، ٔاو 

ــان اإلرهــاب مــن الوســائل التــي كمتــى  ...العامــة التــي كفلهــا الدســتور والقــانون، ٔاو اإلضــرار بالوحــدة الوطنيــة ٔاو الســالم االجتمــاعي

ريمــة ٕاجبــار ٕانســان ج  -2 .)عقوبات "أ "مكرراا  8٦مادة (األغـراض التـي تـدعو ٕاليهـا المنظمـة غيـر المشـروعة  تستخدم في تحقيـق ٔاو تنفيـذ

 .)عقوبات” ب“مكرراا  8٦دة ما)علــى االنضــمام ٕالــى منظمــة غيــر مشــروعة، ٔاو منعــه مــن االنفصال عنها التي يترتب عليها موت المجني عليه 

صابة مسلحة، ٔاو تـولى عجريمة تأليف   -4 .)عقوبات ”جــ“مكـرراا  8٦مـادة )جريمة السعي، ٔاو التخابر للقيـام بأعمـال ٕارهابيـة ضـد مصـر  -٣

تأثير على السلطات حق؛ بغية ال جريمة القبض على ٕانسان دون وجه  -٥، )عقوبات 87مادة ) زعامـة ٔاو قيـادة فيهـا لمحاولـة قلـب نظـام الدولة بالقوة 

فيــذ ٔاحكــام البــاب األول مــن جريمــة التصــدي علــى ٔاحــد القــائمين علــى تن  -٦ ،)مكرراا عقوبات 88مادة )العامـة ٕاذا نجم عنها موت ٕانسان 

جريمــة تــأليف عصــابة هاجمــت   -7 ، )عقوبات ”أ “مكـــرراا  88مــادة )البــاب الثــاني لقــانون العقوبــات ٕاذا نجــم عنهـــا مــوت المجنــي عليــه 

ة التخريـب المتعمـد للمبـاني جريمـ  -8 ، )عقوبات 89طائفــة مــن الســكان، ٔاو قاومــت بالســالح رجــال السلطة العامة في تنفيذ القوانين (مادة 

حــتالل المبــاني واألمــالك جريمــة محاولــة ا - 9 ،)عقوبات 90مادة )  في تلك األماكنواألمـالك العامـة ٕاذا نجـم عنهـا مـوت شـخص كان موجوداا 

  .)مكرراا عقوبات 90مادة ) العامــة بــالقوة ٕاذا وقعــت مــن عصــابة مسلحة 

ة ٔاو مينـاء ٔاو مدينـة بغيـر ٔاو نقطـة عسـكري جريمة قيادة فرقة ٔاو قسم من الجيش ٔاو قسـم مـن األسـطول ٔاو سـفينة حربيـة ٔاو طائرة حربية  -10

ات المسـلحة ٔاو البـوليس جريمـة طلـب مـن لـه حـق األمـر مـن ٔافـراد القـو  -1 ، )عقوبات 91مادة ) تكليـف مـن الحكومـة ٔاو بغير سبب مشروع 

ألراضـــي واألمـــوال اة عصـــابة مســـلحة بقصـــد اغتصـــاب جريمـــة رئاســـ -12 .)عقوبات 92مادة )تعطيـل ٔاوامر الحكومة لغرض ٕاجرامي 

تعمال مفرقعــات ينــتج جريمــة اســ -14 .)عقوبات” ب“ 102مادة )جريمة استعمال مفرقعات بنية ارتكاب جرائم معينة  -1٣ .)عقوبات 9٣(مـــادة 

  .)عقوبات ”جـــ“ 102مــادة )عنهــا مــوت شــخص ٔاو ٔاكثــر 

  :لثاا: جرائم االعتداء على آحاد الناس المعاقب عليها باإلعدامثا

 -٣ .)عقوبات ٣٣مادة )جريمة القتل العمد باستعمال السم  -2 .)عقوبات 2٣0جريمة القتل العمد مع سبق اإلصرار ٔاو الترصد (مادة  -１

 2٥1مادة )قتل جريح الحرب  جريمة -4 .)عقوبات 2٣4مــادة )جريمــة القتــل العمــد المقتــرن بجنايــة ٔاو المــرتبط بجنايــة ٔاو جنحــة 

عمد جريمة الحريق ال -٦ .)عقوبات 1٦7مــادة )جريمــة تعــريض وســائل النقــل للخطــر ٕاذا نشــأ عنهــا مــوت ٕانســان  -٥ .)عقوبات

جريمة  -8 .)اتعقوب 290مادة )جريمة خطف األنثى المقترن بواقعتها بغير رضاها  -7 .)عقوبات 2٥7مادة )ٕاذا نشأ عنه موت ٕانسان 

  .)عقوبات” أ “مكرراا  ٣٥ة ماد)جريمة البلطجة المقترنة بالقتل العمد  -9 .)عقوبات 294مادة )الشهادة الزور ٕاذا ترتب عليها ٕاعدام ٕانسان 
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ً
 العقوبةسراف في تطبيق إملصري يعتبر اإلعدام عقوبة رادعة؛ وبالتالي فهناك املشرع ا نأمن الثابت  ،كان عدد الجرائم وأيا

 أبادرة املصرية للحقوق الشخصية  عن امل ٢٠٢٠رصد تقرير صادر عام وقد 
ً
  ن هناك توجها

ً
 ةاملتزايد لعقوب وءفي اللج تصاعديا

 أ ٢٠٢٠لنقض املصرية قد أصدرت في ا ةن محكمأوقال التقرير ،  ٢٠٢٠ إلى ٢٠١٧من  ةاإلعدام خالل الفتر 
ً
وباتة  ةنهائي حكاما

حكامهم واجب أعادية ليصبح تنفيذ  ةو قضايا جنائيأقضية سواء ذات طابع سياس ي  (٢٢)األقل في  علىشخص  (4٦)بإعدام 

  ةكما رصدت تلك الدراسالنفاذ بعد استنفاذ كل مراحل ودرجات التقاض ي . 
ً
حيث  ةالعقوب وسع غير املسبوق في تنفيذالت أيضا

 .٢٢قضية  ٢٧األقل متهمين في  علىشخص  (١3٦) ، ٢٠٢٠نفذت مصلحة السجون عام 

 
 
 :كيف يمكن تنفيذ هذا املستهدف ؟.  ثالثا

 . ةساسيمكن اتباع عدد من القواعد األ ي

و القبول أسالمية فيما يتعلق بالقتل العمد وهو تخيير أولياء الدم بين العفو عن القاتل حكام الشريعة اإل أ إلىالرجوع . ١

 .بالدية

ثر أو تدمير بشكل فعلي ما دام أو جرح أالسجن املؤبد املشدد في كل الجرائم التي ال ينتج عنها قتل  إلىتخفيض العقوبات . ٢

 الجريمة قد خاب لسبب ال يد للجاني فيه . 

 النحو التالي .  علىاإلعدام  ةحقيق في الجرائم التي تتضمن عقوبزيد من الضمانات عند التوضع امل. 3

                                                 
  :قانون مكافحة المخدرات

فيها المعـدل بالقـانون  بشـأن مكافحـة المخدرات وتنظيم استعمالها، واالتجار 19٦0لسـنة  182قرر المشرع المصري عقوبة اإلعدام في القـانون رقـم 

مكافحة ” أ “كرراا م ٣٣مادة )المخدرة  جريمة جلب وتصدير المواد -1 :الرتكاب العديد من الجرائم نشير ٕاليها فيما يلي 1989لسـنة  122رقـم 

لمخــدرة الــواردة اجريمــة زراعــة النباتــات  -٣ .)مكافحة مخدرات” ب“ ٣٣مادة )جريمة ٕانتاج واستخراج الجواهر المخدرة  -2 .)مخدرات

راك فيهـا بغـرض غيـر مشـروع جريمـة تـأليف عصـابة ٔاو ٕادارتهـا ٔاو االشـت -4 .)مكافحة مخدرات ”جـــ“مكــرراا  ٣٣) (مــادة ٥بالجــدول رقــم (

مكرراا مكافحة  ٣4مـادة )ار جريمة حيازة ٔاو ٕاحراز جوهر مخدر ٔاو التعامل ٔاو الوساطة فيه بقصد االتج -٥ .)مكافحة مخدرات” د“مكرراا  ٣٣مـادة )

دارة ٔاو تهيئـة جريمـة إ  -7 .)مكافحة مخدرات ”ب“ ٣4مـادة )غـرض المصـرح باسـتعمالهجريمة استعمال جوهر مخدر في غيـر ال -٦.)مخدرات

ؤاي من المواد الواردة في  جريمة الدفع لتعاطى الكوكايين ٔاو الهيروين -8 .)مكافحـة المخدرات” جــ“ ٣4مـادة )مكـان لتعـاطى المخـدرات بمقابـل 

ئمين علــى تنفيــذ قــانون جريمــة التعــدي علــى ٔاحــد المــوظفين القــا -9 .)مكرر مكافحة مخدرات ٣4مادة ( ′′1“القسم األول من الجدول رقم 

قائمين على تنفيذ ٔاحكام جريمة القتل العمد ألحد الموظفين ال -10 .)مكافحة مخدرات 40مادة )مكافحــة المخدرات ٕاذا نتج عنها موت المجني عليه 

  .)مكافحة مخدرات 41مادة )ات قانون مكافحـة المخدر

  :قانون األحكام العسكرية

ن جميع الجرائم فـي قـانون األحكـام أ ورد الــنص علــى عقوبــة اإلعــدام فــي قــانون األحكــام العســكرية كعقوبــة فــي ٔاربــع عشرة مادة وٕاذا علمنا 

لـث الجرائم المنصوص عليها في قانون يعنى ٔان عقوبـة اإلعـدام تطبـق علـى حـوالي ث فإن ذلك (1٦٦ -1٣0)العسـكرية ورد حصـرها في المواد من 

ا باإل 12ٔاحكـام عسـكرية وتعاقـب هـذه المـادة علـى  1٣0مـادة )الجرائم المرتبطة بالعدو -1 .األحكام العسكرية جريمـة عـدم اإلخبـار  -2 .(عدامسلوكا

ــة دخـــول العـــدو ٕالـــى جريمـ -٣ .)ٔاحكام عسكرية 1٣2مادة ) ا البـاب األول مـن قـانون األحكام العسكرية عـن ٕاحـدى الجـرائم المنصـوص عليهـ

مادة )ٕاساءة معاملة الجرحى جرائم األسر و -4 .)ٔاحكام عسكرية 1٣٣مادة ( ...موقـــع حربـــي، ٔاو ٕالـــى مركـــز عســـكري ٔاو مؤسســـة عسكرية

 1٣9مادة )ة والحراسة جرائم مخالفة واجبات الخدم -٦ .)ٔاحكام عسكرية 1٣8مادة )جرائم الفتنة والعصيان  -٥ .)ٔاحكام عسكرية 1٣٦، 1٣٥، 1٣4

 .)ٔاحكام عسكرية 48مادة ) جرائم ٕاساءة استعمال السلطة  -8  .)كام عسكريةٔاح 141 -140مادة )جرائم النهب واإلفقاد واإلتالف  -7 .)ٔاحكام عسكرية

 .  )ٔاحكام عسكرية 1٥4مادة )جرائم الهروب والغياب  -10 .)ٔاحكام عسكرية 1٥1مادة ) جريمة عدم ٕاطاعة األوامر  -9

  :قانون األسلحة والذخائر

ن تعديل ٔاحكام القانون بشأ 1981لسنة  1٥مــن قــانون األســلحة والــذخائر بموجــب القانون رقم  2٦ٔاضــاف المشــرع فقــرة ٔاخيــرة لــنص المــادة 

  .دام في هذا القانونمـن قـانون األسـلحة والـذخائر هـي المـادة الوحيـدة التـي تقـرر عقوبة اإلع 2٦بذلك تكون المـادة  .19٥4لسنة  ٣94رقم 
 المصرية للحقوق الشخصية .   ةالمبادر 2020اإلعدام في مصر   ةب التقرير السنوي الرابع عن عقوبباسم الشع  - 22
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 الشخص املحكوم عليه  إلىالقانونية  ةن تقدم املساعدأباملحامين  ةسية تتمثل في إضافة نص يلزم نقاباضافه ضمانة أسا

تعاب هذا املحامي وفق متوسط األجور أن تلتزم النقابة بسداد أ علىبشكل يضمن له إمكانية الطعن بالنقض في الحكم 

 
ً
غبين في ن الراينشاء جدول يضم املحامإن يتم أ التي يحصل عليها املحامون في مثل هذا النوع من القضايا . ويمكن أيضا

ات األخرى املنصوص جانب الضمان إلى.  هذا متهمين لتمكينهم من الطعن بالنقضاملجانية لل ةتقديم املساعدة القانوني

 
ً
 النقض حتي لو لم يطعن ةمحكم علىلعرض الحكم  ةالعام ةلزام النيابإوالتي من أهمها . ؛ قبل تطبيق العقوبةعليها قانونا

الحكم وغير ذلك من  علىوتصديق الرئيس  ةاملحكم ةجماع كل قضاإعدام بالحكم باإل صدار إ ةفيه املتهم؛ وضرور 

 الضمانات .

 ثمانية  علىمن تزيد سنه نسان والتي حظرت الحكم بعقوبة اإلعدام عن باإلتفاقية األمريكية لحقوق اإلقتداء يمكن اإل

 
ً
  .  عشر عاما

 . التعذيب .2-١-2

  ةستراتيجير األول من محاور اإل باملحو  ةفي املستهدفات الخاص
ً
ن أل مباشر لعقوبة اإلعدام باعتبار وبشك جاء التعذيب تاليا

 
ً
 مباشر  كليهما يشكل تهديدا

ً
شكاله أرار مناهضة التعذيب بكافة صوره و ؛ وقالت " استمالجسدية ةللحق في الحياة والسالم ا

 إذات الصلة وحماية حقوق الضحايا  داعاءاتوالتحقيقات في اإل 
ً
 ٢3." ةلتزامات مصر الدوليإالدستور و   معتساقا

 (93)قد أصبحت جزء من التشريع املصري بنص املادة  نسانعاهدات الدولية الخاصة بحقوق اإلاملواثيق وامل أن إلىانتهينا 

تفاقيات والعهود واملواثيق الدولية لحقوق اإلنسان التي تصدق عليها تلتزم الدولة باإل نه "أ علىمن الدستور والتي يجري نصها 

 لألوضاع املقررة"
ً
تفاقية اإل ىصدقت علن مصر قد أومن املهم التذكير ب .مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا

بالكرامة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم  ةو الحاطأو املهينة أوغيره من ضروب املعاملة القاسية التعذيب  ةالدولية ملناهض

 ١98٦.٢4بريل أ ٦والصادر في  ١98٦ة لسن ١٥4

 
 
 : التعذيب في القانون الدولي .أوال

 و الالنسانيةأو العقوبة القاسية أتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة إيرد تعريف التعذيب في املادة األولي من 

 حكامها كاآلتي : أولم تتحفظ على  ١98٦يونيو  ٢٥، التي انضمت لها مصر بتاريخ املهينةو أ

 ألم أ" يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه 
ً
 أكان  و عذاب شديد، جسديا

ً
 م عقليا

ً
 من الحصول  بشخص ما بقصد ، يلحق عمدا

 هو ارتكبه، نهأ في يشتبه أو ارتكبه عمل على معاقبته أو اعتراف، أو على معلومات على ثالث، شخص من أو هذا الشخص،

 على يقوم ألي سبب العذاب أو األلم هذا مثل يلحق عندما أو - ثالث شخص أي أو هو إرغامه أو أو تخويفه ثالث شخص أو

 أ التمييز
ً
 وال الرسمية بصفته يتصرف شخص أي أو موظف رسمي عنه يسكت أو عليه يوافق أو عليه يحرض أو نوعه، كان يا

 ”.لها عرضية نتيجة يكون  الذي أو العقوبات لهذه املالزم أو قانونية عقوبات عن الناش ئ فقط العذاب أو األلم ذلك يتضمن

                                                 
 .17ص-االستراتيجية الوطنية لحقوق االنسان   -2٣
رامة نص قرار رئيس الجمهوريه مرفقا به نص االتفاقيه الدوليه لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية او المهينة او الحاطة بالك  - 24

  التعذيب/-مناهضة-اتفاقية/agreements-https://sschr.gov.eg/internationalعلي هذا الرابط 

https://sschr.gov.eg/international-agreements/اتفاقية-مناهضة-التعذيب/
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 أو ألم عنه وينتج قصد وتعمد، عن أي عمد، عن حدث فعل وأي كل هو التعذيب أن األولى نقاط، عدة التعريف ويحدد

 أو األشخاص على الجسدي االعتداء مثل بشكل مباشر يكون  وقد عقلي، أو جسدي األلم هذا كان شديد، سواء عذاب

 جسدي ألم عنه ينتج والذي والشراب الطعام تناول  من الحرمان مثل غير مباشر بشكل أو أو االغتصاب، بالكهرباء الصعق

 والنفسية الحالة العقلية على يؤثر الذي األلم :النفس ي أو العقلي األلم ويعنى .األحوال أغلب في صحية وضعف وأمراض شديد

 أحكام خالف على الزيارة من الحرمان أو مشاكل عقلية في يتسبب قد والذى النوم من الحرمان مثل بالغ، بشكل للضحية

 مدة زادت إذا أنه ، ٢٠١١ عام في املتحدة األمم اعتبرت حيث طويلة، لفتراتنفرادي اإل  الحبس أخرى  أحوال في أو القانون 

  (١٥)عن  نفرادياإل  الحبس
ً
 يضأ.٢٥ التعذيب أعمال من ذلك فيعد يوما

ً
ألم  تسبب التى التعذيب أعمال من يعتبر التهديد ا

 تعذيب ضحية مشاهدة اإلجبار على أو غتصاب،باإل  التهديد األسرة، أفراد وتعذيب بخطف التهديد مثل بالغ، نفس ي ي/عقل

   .٢٦ تعذيبهم أثناء اآلخرين الضحايا صراخ لصوت االستماع أو أخرى،

 شيوع األكثر النوع وهو اعتراف أو معلومات على الحصول  بقصد التعذيب فيها وجاء  :التعذيب أغراض توضيح هي الثانية
ً
 ا

 قضائي التعذيب بجريمة االعتراف أجل من
ً
 ذلك وغير التعذيب تحت املنتزعة املعلومات استخدام يجوز  ال أنه مالحظة مع ،ا

ستخدم التي الحاالت باستثناء قانونية إجراءات أي في املعاملة سوء ضروب من
 
 نفسها التعذيب جريمة ارتكاب إلثبات فيها ت

 وفق
ً
  .تفاقيةإلا من (١٥) رقم للمادة ا

 أو ارتكبه عمل على الضحية معاقبة بغرض التعذيب مثل التعذيب جريمة لحدوث أخرى  أسباب التعذيب تعريف حدد وقد

 يحدث قد حاالت وفي - آخر /ثالث شخص أو هو إرغامه أوه تخويف أو .خرآ شخص وأ بشخصه هو سواء ارتكبه، أنه يشتبه

 لعدم ملعاقبتهم أو األوامر طاعة على لحثهم أو التمرد من املساجين من مجموعة تخويف بغرض )جماعي تكدير أو تعذيب(

 .النوع أساس على أو العرقي أو الديني التمييز مثل بالتمييز متعلقة أسباب على بناء للضحية التعذيب يتم أو .األوامر اتباع

 أو رسمي موظف قبل من التعذيب عن السكوت أو الضمنية، أو املعلنة سواء املوافقة أو التحريض هي :الثالثة النقطة أما

 على عقوبات، تنفيذ من الناش ئ الجسدي أو النفس ي األلم يقصد ال بأنه التعريف ىانته ثم .رسمية بصفة يتصف شخص أي

 ليس التعريف في ورد كما فالتعذيب طويلة، ألعوام سجنه لعقوبة ظرفية كنتيجة كتئابباإل املسجون  يصاب أن املثال وجه

 عرض
ً
 متعمد يكون  بل يا

ً
 .٢٧قصد وعن ا

 

                                                 
2٥ - , available 2011October  18”, Solitary confinement should be banned in most cases, UN expert says“UN News, 
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 : التعذيب في القانون املصري . ثانيا

 بنفسه ذلك فعل أو متهم أمر بتعذيب عمومي مستخدم أو موظف كل“ :أنه على العقوبات قانون  في (١26) رقم املادة تنص

عاقب عترافاإل  علي لحمله حكم عليه املجني مات وإذا .عشر إلى سنوات ثالث السجن من أو الشاقة باألشغال ي   بالعقوبة ي 

  للقتل املقررة
ً
 .”عمدا

 مكلف شخص وكل عمومي مستخدم موظف أو كل"  على العقوبات قانون  من (١29) املادة نصت فقد ذلك، إلى ضافةباإل 

  الناس القسوة مع استعمل عمومية بخدمة
ً
  أحدث أو بشرفهم أخل إنه بحيث وظيفته على اعتمادا

ً
 بأبدانهم يعاقب آالما

 .”مصري  جنيه مائتي على تزيد ال بغرامة أو سنة على تزيد ال مدة بالحبس

 بشرفهم اإلخالل وهو شقين ، األول  في ذلك القانون  وحدد القسوة العموميين املوظفين استخدام عقوبة القانون  ويوضح

 .وخالفه الوجه على كالضرب الجسدية اإلهانة اللفظية، واالغتصاب، اإلهانه التحرش مثل مختلفة أشكال في يتمثل والذي

ددت .البدني التعذيب طريق عن وذلك اآلالم البدنية حداثإ وهو الثاني، والشق  بغرامة أو سنة ملدة بالحبس العقوبة وح 

 إ تتناسب ال التى العقوبة وهي مائتي جنيه
ً
 وفي الغرامة، ماإو  السجن ماإالعقوبة  تكون  حيث نفسها، الجريمة قسوة مع طالقا

 .األصل من يذكر ال للغرامة املحدد فاملبلغ الغرامة حالة

 النص أتاح ، الجنائية قانون اإلجراءات من (١٦٢) املادة لنص التشريعي التطور  في أخرى  معضلة تواجهنا متصل، سياق وفي

 إلقامة وجه ال بأن التحقيق قاض ي من الصادرة األوامر املدنية استئناف بالحقوق  وللمدعي عليه للمجني أن للمادة األصلي

الصادرة  األوامر استئناف املدنية بالحقوق  وللمدعي عليه للمجني" أن على لينص ١9٥٦ عام املادة في نص جاء حيث .الدعوي 

  األمر كان إذا إال الدعوى  إلقامة وجه بأي التحقيق قاض ي من
ً
 أحد أو عام مستخدم أو ضد موظف موجهة تهمة في صادرا

 ". بسببها أو وظيفته تأدية أثناء منه وقعت لجريمة الضبط رجال

 فنصت التحقيق قاض ي الصادرة من األوامر على يستأنف أن عليه املجني من الحق وأخذ ١9٦٢ عام في املادة نص تغير تم ثم

 كان إذا إال الدعوى  إلقامة وجه ال بأن التحقيق قاض ي الصادرة من األوامر استئناف املدنية بالحقوق  للمدعي " على املادة

  األمر
ً
 أو وظيفته تأدية أثناء منه وقعت لجريمة الضبط رجال أحد أو عام مستخدم أو موظفضد  موجهة تهمة في صادرا

 ". بسببها

 الصادر بقانون تعديل بعض النصوص املتعلقة بضمان حريات املواطنين  ليضيف ٢8/9/١9٧٢ثم جاء التعديل األخير في 

  مراأل  كان ذاإ عام موظف ضد ستئنافباإل  السماح جزئية
ً
 قانون  من (١23) رقم املادة في املذكورة الجرائم من بأي متعلقا

 املدنية بالحقوق  للمدعي " القانون  نص ليصبح القضائية لألوامر العام تنفيذ املوظف عدم على تنص والتى العقوبات

  األمر كان إذا إال الدعوى  إلقامة وجه ال بأن التحقيق قاض ي من الصادرة استئناف األوامر
ً
 موظف ضد موجهة في تهمة صادرا

 في إليها املشار الجرائم من تكن لم ما بسببها أو تأدية وظيفته أثناء منه وقعت لجريمة الضبط رجال أحد أو عام مستخدم أو

األمر  القرار، هذا في للطعن وسيلة التعذيب ضحية تجد ال البنود هذه تحت وبالتالي ."العقوبات قانون  من (١23) املادة

 الدستور  من  (99رقم ) املادة جاءت وقد .املادة هذه على استناًدا العامة النيابة من بقرار القضايا عشرات لحفظ يؤدى الذى

الجنائية  الدعوى  بإقامة العموميين املوظفين قبل من عليه للمجنى الحق جديد يعطي دستوري واقع لتفرض ٢٠١4 املصري 



 34 

 النيابة إبالغ في الحق اإلنسان لحقوق  للمجلس القومي وتعطي بل جنايات، أو جنح كانت سواء الجرائم كافة في مباشر بشكل

 منضم املدنية الدعوى  في والتدخل عليه وحريات املجني حقوق  في انتهاك أى عن العامة
ً
 .طلبه على بناءً  املضرور إلى ا

 
 
 ؟28: كيف يتم تنفيذ هذا املستهدف ثالثا

  ن أو تشريع يقوم بمناهضة جريمة التعذيب ال بد أأي قانون 
ً
  . ةن تتوافر فيه الشروط التاليأو  يكون شامال

فى صورة قانون للوقاية من التعذيب وليس مجرد تعديالت متناثرة لبعض القوانين، بحيث يكون   :مبدأ الوحدة التشريعية. ١

 ملواجهة ظاهرة التعذيب وما يصاحبها من ظواهر أخري مثل اإلفالت من العقاب
ً
 تشريعيا

ً
 .وهو ما يوفر تكامال

من الدستور والذى اعتبر أن كافة صور  (٥٢)املادة ن يراعي القانون نص أبمعني : تعريف واضح وشامل لجريمة التعذيب. ٢

فيها كذلك املبادئ الدستورية  ىتعريف واضح لجريمة التعذيب يراع وأشكال التعذيب جريمة، وهو األمر الذى  يقتض ي وضع

 يشترط حد كافة صور التعذيب وأشكاله، والن يشمل التعريف أ. فيتعين املستقرة فى التشريع الجنائي
ً
 للضرر الناتج  ا

ً
معينا

ن يجرم التشريع أيتعين  عن التعذيب فيكفي وجود ألم أو عذاب بالجسد وهو ما استقرت عليه محكمة النقض املصرية بل 

عتبر األعمال الغير مشروعة يواطنين بأن فى حماية املن يتوسع التعريف ألم النفس ي . كما يتعين حتي التعذيب واأل حاملقتر 

 
ً
 بغرض التأثير أو الضغط أو معاقبة شخص غير ضحية التعذيب.حتي لو كانت  تعذيبا

  إلىن يمتد أيجب علي أي تعريف قانوني للجريمة كما 
ً
من الشخص كانت بما في ذلك الحصول  تجريم الغاية من التعذيب أيا

نه أتاه أو تخويفه أو إرغامه أقوال أو معاقبته عن تصرف أتاه أو يشتبه في أ علىالواقع عليه جريمة التعذيب أو شخص آخر 

 تا . أو ألي سبب من األسباب التى خر عن تصرف مآهو أو شخص 
ً
 كان نوعه. قوم على التمييز أيا

حماية الدولة لضحايا التعذيب من النساء من ن يعزز أي تشريع ملناهضة التعذيب أو   البدحماية النساء واألطفال: . 3

على مقترف هذه الجريمة لو كانت الضحية من النساء واألطفال، وذلك مراعاة لكون هذه بتشديد العقوبة  واألطفال وذلك 

 الفئات هي األكثر عرضة لهذه الجريمة البغيضة.

 .عمال املبدأ التشريعي فى التدرج فى العقوبات وتناسبهاإعلى ن يقوم القانون أفالبد من : التدرج فى العقوبة وتناسبها. 4

 ن يراعي أي تشريع جديد جعل أيجب : حتجازسئولية املسئولين عن أماكن ال م. ٥
ً
أكانت  املشرفين على أماكن االحتجاز سوءا

 أو مراكز وأقسام الشرطة أو غيرها 
ً
ع التعذيب فى أحد و وقن أ وذلك باعتبار مسئولين عن التعذيب الذي يقع فيها ؛ سجونا

 و تواطئهم وهو ما يبرر ترتيب مسئولية جنائيه عليهم .أهمالهم إما نتيجة إن يكون أالبد  تلك األماكن 

عتبارها عقوبة تبعية ابمن الوظيفة عقوبة العزل ن يتضمن القانون أيجب :  التوسع فى توقيع عقوبة العزل من الوظيفة. ٦

شخاص املدانين فى هذه الجرائم فى ملعاملة، وذلك لخطورة استمرار األكراة وسوء اات املقررة فى جرائم التعذيب واإلللعقوب

 وظائفهم ملا يمثل خطورة على املجتمع وكذلك على الجهات العاملين بها.

                                                 
الي يمكن االطالع علي مشروع قانون كامل للوقاية من التعذيب كانت المجموعة المتحده قد قدمته الي رئيس الجمهورية إلصداره علي الرابط الت 28

torture-of-prevention-tdraf-law.com/publication/law-https://www.ug/  

https://www.ug-law.com/publication/law-draft-prevention-of-torture/
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فى إعطاء صالحيات وسلطات للنيابة العامة ممثلة ع القانون ن يتوسأنري  :التوسع فى سلطات وصلحيات النيابة العامة. ٧

 فى النائب العام ملساعدتها وتمكينها من القيام بواجبها فى مواجهة هذه الجريمة وتقديم الجناة للعدالة، وذلك من عدة أوجه:

 حق النائب العام فى وقف املشكو فى حقهم عن العمل. 

  إدارة شرطية تابعة للنائب العامإنشاء  . 

  التعذيب في التحقيق في جرائمنيابة متخصصة استحداث . 

 ؛ حد أقص ي للتحقيقاتمن بينها وضع من الوصول للعدالة وذلك من عدة أوجه  تمكين املضرور واملجني عليهم وورثتهم

التحقيقات طالع على الحق فى اإل .  ةستجابة لطلبه دون سلطة تقديريي طلب ندب قاض للتحقيق وضرورة اإل حق املضرور ف

تمكين املجني عليه من إقامة الدعوي الجنائية املباشرة وإثبات دعواه: إلزام الدولة بجبر الضرر لضحايا .ولو كانت سرية

 .  ىقص أوبدون حد  ي ال يقل عن نصف مليون جنية مصر للتعويض عن هذه الجرائم بمبلغ دني أووضع حد  التعذيب:

م القانون أجهزة الدولة بحظر تسليم أو إبعاد أو طرد أي شخص أجنبي إذا خيف از : إلحماية األجانب من جريمة التعذيب. 8

عليه من تعرضه للتعذيب، ورهن القانون قرار الدولة بالتسليم أو اإلبعاد أو الطرد فى هذه الحالة بالعرض على قاض ي األمور 

 املستعجلة املختص.

  .واملنع من السفر  بدائلهحتياطي و . الحبس ال 3-١-2

ن من ضمن أحتياطي كأحد املستهدفات الرئيسية لها فقالت الحبس اإل نسان ستراتيجية الوطنية لحقوق اإلأوردت اإل 

 مستهدفاتها . 

  .حتياطــي الــواردة فــي القوانيــن الوطنيــةاإل . تعزيــز الضمانــات ذات الصلــة بضوابــط ومبــرارت ومــدد الحبــس ١

  البدائلمزيـد مـن  ئيةالجنا اإلجراءاتن قانـو فـي تضميـن  . النظـر٢
ً
لـى تفعيـل حتياطـي، والعمـل عاإل للحبـس  املتطـورة تكنولوجيـا

  . الـواردة فيـهالبدائل ٔ

 حتياطـي ٕاذا كان املتهـم اإل الحبـس  ملبرراتوضـع نظـام قانونـي مغايـر  . 3
ً
 جـاوز خمسـة عشـر  طفال

ً
ن الشـروط بمـا يشـدد مـ عاما

  .الواجـب توافرهـا للحبـس

تصـال مباشـرة باملتهـم املحبـوس اإلحتياطــي الــذي يتيــح للقاضــي اإل الحبــس  أوامر. تعميــم تنفيــذ مشــروع النظــر عــن بعــد فــي 4

 
ً
وجـه دفاعـه عنـد النظـر فـي  تليفزيونيـة مغلقـة دائرةبحضـور محاميـه، عبـر  احتياطيا

ٔ
ومٔومنـة، بمـا يمكـن املتهـم مـن ٕابـداء كل ا

مـر 
ٔ
  ٢9سـبيله. إخالءا

عام فمنذ ؛ أصبحت قضية حساسة للغاية في مصر حتياطي وما يرتبط به من تدابير قدالحقيقة فإن قضية الحبس اإل  وفي

في القضايا التي ال تحتمل هذا حتياطي حتي بشكل عام للحبس اإل  ةالعام ةاستخدام النياب ةوبشكل تدريجي زادت وتير  ٢٠١٥

 ةز فتر نها في بعض األحوال قد تتجاو إ بل ة،عقوب إلىجراء احترازي ملصلحة التحقيق إحتياطي من وتحول الحبس اإل  ،مراأل 

 .  ةر عليه الحكم بالعقوبوصد ةاملحكم إلىحيل أن يقضيها املتهم في السجن فيما لو أالتي يمكن  ةحتياطي الفتر الحبس اإل 
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 الحبس االحتياطي في القانون املصري .. ١

نه أ على منه (١34)ادة فتنص  املالدقة .  ىحتياطي بشكل يبدو في منتهاملصري الحبس اإل  ةجراءات الجنائينظم قانون اإل 

 جنحة معاقبكانت الوقعة جناية أو يجوز لقاض ى التحقيق، بعد استجواب املتهم أو فى حالة هربه، إذا "
ً
عليها بالحبس ملدة ال  ا

 لدالئل عليها كافية، أن يصدر أمر تقل عن سنة، وا
ً
 بحبس املتهم احتياطي ا

ً
 ، وذلك إذا توافرت إحدى الحاالت أو الدواعي اآلتية: ا

 إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره. - ١

 الخشية من هروب املتهم. - ٢

ة اإلضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على املجنى عليه أو الشهود، أو بالعبث فى األدلة أو القرائن املادية، أو خشي - 3

 بإجراء اتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معاملها.

 ى اإلخالل الجسيم باألمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة.قتو - 4

 يجوز حبس املتهم احتياطيومع ذلك 
ً
 انت الجريمة جناية أو جنحة معاقبإذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف فى مصر، وك  ا

ً
 ا

 التحقيق قبل أن يصدر أمر يجب على قاض ى "  نهأ على (١3٦)كما تنص املادة  ."عليها بالحبس
ً
بالحبس أن يسمع أقوال النيابة  ا

 التيويجب أن يشتمل أمر الحبس، على بيان الجريمة املسندة إلى املتهم والعقوبة املقررة لها، واألسباب  العامة ودفاع املتهم.

 ق، وفاالحتياطيتصدر بمد الحبس  التيويسرى حكم هذه املادة على األوامر  بنى عليها األمر.
ً
وللنيابة  ."ألحكام هذا القانون  ا

 حتياطإالعامة أن تطلب فى أى وقت حبس املتهم 
ً
 نه"أ علىفتنص  (١39)ما املادة أ. )١3٧)املادة وفق نص  يا

ً
كل من يبلغ فورا

 يقبض عليه أو يحبس احتياطي
ً
ستعانة تصال بمن يرى إبالغه بما وقع واإل بض عليه أو حبسه، ويكون له حق اإلبأسباب الق ا

الضبط واإلحضار وأوامر الحبس بعد مض ى  بمحام، ويجب إعالنه على وجه السرعة بالتهم املوجهة إليه. وال يجوز تنفيذ أوامر

حتياطي فإن الحبس اإل  (١4٢)ووفق نص املادة  ."ستة أشهر من تاريخ صدورها، ما لم يعتمدها قاض ى التحقيق ملدة أخرى 

بمض ى خمسة عشر يوًما على حبس املتهم، ومع ذلك يجوز لقاض ى التحقيق، قبل انقضاء تلك املدة، وبعد سماع أقوال  " ينتهي

 بة العامة واملتهم، أن يصدر أمر النيا
ً
 مددبمد الحبس  ا

ً
 فى مجموعه على خمسة وأربعين يوم مماثلة بحيث ال تزيد مدة الحبس ا

ً
. ا

 على أنه فى مواد الجنح يجب اإلفراج ح
ً
عن املتهم املقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل  تما

 حد األقص ى للعقوبة املقررة قانونإقامة معروف فى مصر وكان ال
ً
 سنة واحدة ولم يكن عائد ال يتجاوز  ا

ً
وسبق الحكم عليه  ا

 ."بالحبس أكثر من سنة

  ةمن قانون الجراءات الجنائي (١43)وتضع املادة 
 
حتياطي ودور النائب واعد الهامة في شأن مدة الحبس ال من الق عددا

إذا لم ينته التحقيق ورأى القاض ى مد الحبس االحتياطى زيادة  "نه أنهاء التحقيق فتقرر إالعام في القيام بكل ما من شأنه 

ة السالفة الذكر إحالة األوراق إلى محكمة الجنح املستأنفة منعقدة فى على ما هو مقرر باملادة السابقة وجب قبل انقضاء املد

 متعاقبة ال تزيد كل منها على خمسة 
ً
غرفة املشورة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة واملتهم بمد الحبس مددا

 إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو اإلفراج عن املتهم بكفالة أو بغير 
ً
الثانية من املادة  ةن الفقر أكما  "كفالة.وأربعين يوما

  إليهااملشار 
ً
 ذا انقض ى على حبس املتهم احتياطييتعين عرض األمر على النائب العام إنه " أ على تنص صراحة

ً
ثالثة شهور  ا

ال يجوز أن نه "أفتقرر بليها إالثالثة من املادة املشار  ةما الفقر أ" نتهاء من التحقيق.يراها كفيلة لل تخاذ اإلجراءات التى وذلك إل
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علن بإحالته إلى املحكمة املختصة قبل انتهاء هذه املدة، تزيد مدة الحبس االحتياطى على ثالثة أشهر، ما لم يكن املتهم قد أ

اإلحالة على ويجب على النيابة العامة فى هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خالل خمسة أيام على األكثر من تاريخ اإلعالن ب

 كمة املختصة وفقاملح
ً
( من هذا القانون إلعمال مقتض ى هذه األحكام، وإال وجب اإلفراج ١٥١ألحكام الفقرة األولى من املادة ) ا

عن املتهم. فإذا كانت التهمة املنسوبة إليه جناية فال يجوز أن تزيد مدة الحبس االحتياطى على خمسة شهور إال بعد الحصول 

مة املختصة بمد الحبس مدة ال تزيد على خمسة وأربعين يوًما قابلة للتجديد ملدة أو مدد قبل انقضائها على أمر من املحك

فى نه " أنائية لتقرر من قانون اإلجراءات الج (١43)الرابعة من املادة  ةوتأتي الفقر . "أخرى مماثلة، وإال وجب اإلفراج عن املتهم

بتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث مرحلة التحقيق اإل  س االحتياطى فىجميع األحوال ال يجوز أن تجاوز مدة الحب

 فى الجنايات، وسنتين إذا 
ً
الحد األقص ى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث ال يتجاوز ستة أشهر فى الجنح وثمانية عشر شهرا

ملحكمة نه "أليها بإادة املشار ن هذه املدة تقرر املم ". واستثناءً د أو اإلعدامبقررة للجريمة هى السجن املؤ كانت العقوبة امل

 حكمة اإلحالة إذا كان الحكم صادر النقض ومل
ً
 ؤبد أن تأمر بحبس املتهم احتياطيباإلعدام أو بالسجن امل ا

ً
ملدة خمسة وأربعين  ا

 يوم
ً
  قابلة للتجديد دون التقيد باملدد املنصوص عليها فى الفقرة السابقة". ا

 (١44)فراج املؤقت عن املتهمين ؛ فتنص املاده حكام ال أ ةمن قانون الجراءات الجنائي (١5١) ( إلى١44)وتنظم املواد من 

لقاض ى التحقيق فى كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب املتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة نه " أ على

 ا كان هو الذى أمر بحبسه احتياطيباإلفراج املؤقت عن املتهم إذ
ً
، على شرط أن يتعهد املتهم بالحضور كلما طلب وبأال يفر ا

 من تنفيذ الحكم الذى يمكن أن يصدر ضده.

 كان األمر بالحبس االحتياطى صادر فإذا 
ً
على استئناف النيابة  من محكمة الجنح املستأنفة منعقدة فى غرفة املشورة بناءً  ا

 (١4٥ )وال تجيز املادة . "العامة األمر باإلفراج السابق صدوره من قاض ى التحقيق فال يجوز صدور أمر جديد باإلفراج إال منها

 ي غير األحوال التي يكون فيها اإل ف املتهمفراج عن اإل 
ً
  فراج واجبا

ً
  حتما

ً
جهة فى ال بضمان أو بغير ضمان إال بعد أن يعين له محال

 مركز املحكمة إن لم يكن مقيم الكائن بها
ً
 أ (١46)وتنظم املاده  فيها." ا

 
في غير  حكام تقديم كفالة لإلفراج عن املتهم مؤقتا

 األحوال التي يكون ال 
 
دفعها والكفالة  طريقة (١4٧) ة؛ كما تحدد املادةتحددد أوجه صرف الكفالو  فراج واجب حتما

 طرق وأسباب رد الكفالة . (١48) ةوتحدد املاد، الشخصية وقبولها

لقاض ى التحقيق ن " أحتياطي فتقرر في الحبس ال  ةالبديل ةحترازين يطلق عليه التدابير ال أما يمكن  (١49) تحدد املادةو 

إذا رأى أن حالة املتهم ال تسمح بتقديم كفالة أن يلزمه بأن يقدم نفسه ملكتب البوليس فى األوقات التى يحددها له فى أمر 

وله أن يطلب منه اختيار مكان للقامة فيه غير املكان الذى وقعت فيه الجريمة، كما له  اإلفراج مع مراعاة ظروفه الخاصة.

 ."أن يحظر عليه ارتياد مكان معين

 نه باستقراء تلك املواد يمكن الخروج بعدد من األمور . أن نوضح أويهمنا هنا 

 استثنائي أل جراء إن الحبس االحتياطي هو . إ١
ً
حقيق والتخلي عنه حة التصلن يتم استخدامه بحذر وملأويجب  نه يطال بريئا

 في استمراره .  ةو املصلحأعند زوال سببه 

 إكثر من عامين أ ةاملتهم تحت أي ظرف من الظروف ملدنه ال يجوز حبس . إ٢
ً
 . حتياطيا
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نهاء إليه اتخاذ ما يراه مر علالنائب العام بعد عرض األ  ىيتعين عل شهرأثالثة  ىتزيد عل ةن استمر التحقيق مع املتهم ملدإنه . إ3

 التحقيق . 

 نه ال يجوز اإل . إ4
ً
 بنص القانون .  فراج عن املتهم بالضمان املالي إن كان االفراج واجب عليه حتما

 اللجوءالقانون وال يجوز بالتالي  ةفراج عن املتهم ليس واجب بقو فيما لو كان اإل  –الضمان املالي  علىن األصل الحصول . إ٥

 .  ةاملقرر  ةاملالي ةحالة عجز املتهم عن سداد الكفال في إال حترازيةاإل الي اإلجراءات 

 : هي  الجنائيةفي قانون اإلجراءات  الواردةحترازية ن اإلجراءات اإل . إ٦

 خاصة.يحددها له فى أمر اإلفراج مع مراعاة ظروفه ال التياألوقات  فيلزام املتهم بأن يقدم نفسه ملكتب البوليس إ. ١-٦

 . اختيار مكان للقامة فيه غير املكان الذى وقعت فيه الجريمة.٢-٦

 . أن يحظر عليه ارتياد مكان معين.3-٦

الحق في منع املتهم من السفر  و قاض التحقيقأ ال يعطي النيابة العامة ةن قانون اإلجراءات الجنائيأويمكن هنا مالحظة 

 أماكن بذاتها حتي لو كانت داخل البالد . ارتياد و أدول بعينها  إلىن يمنعه من السفر أخارج البالد ولكنه يملك 

افق مع الحبس ال جراء إاملنع من السفر ك . 2  فراج املؤقت عن املتهم . جراء يتبع ال إو ك أحتياطي يتر

ن " حرية التنقل، واإلقامة، والهجرة مكفولة. وال يجوز إبعاد أي مواط أن علىينص   (٦٢)الدستور في املادة  ن أعلي الرغم من 

 عن إقليم الدولة، وال منعه من العودة إليه. وال يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض اإلقامة الجبرية عليه، أو حظر

من  (4١)املادة ن أكما و  قضائي مسبب وملدة محددة، وفى األحوال املبينة في القانون".اإلقامة في جهة معينة عليه، إال بأمر 

أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة ال تمس وفيما عدا حالة التلبس ال يجوز القبض على أحد  علىتنص الدستور 

لزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن املجتمع، أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إال بأمر تست

 ألحكام القانون"
ً
 . ويصدر هذا األمر من القاض ي املختص أو النيابة العامة وذلك وفقا

ضد متهمين  السفرصدار قرارات منع من إ على ةخير قد استقرت في مصر في السنوات األ  علي الرغم من كل ذلك فإن األمور 

و أمام النيابة أالتحقيق مثولهم  ىوقائي ملنع هروبهم فيما لو استدعجراء إهم بالفعل وك ما قبل التحقيق معإتحت التحقيق 

ليهم فيما إنه يمكن الوصول أكنوع من أنواع التأكد من  خرآحترازي إجراء إو بأفراج عنهم بالضمان و بعد اإل أ؛ قضاة التحقيق

. وفي الحقيقة فإنه ال يوجد قانون ينظم القرار القضائي باملنع من السفر  ى خر أمر القبض عليهم وحبسهم مره لو اقتض ي األ 

  ولكن
ً
 لنص القرار الوزاري رقم يتم املنع من السفر  حاليا

ً
لسنة  ( ٢٢١4)، بشأن تعديل القرار رقم ٢٠١3لسنة  (٥4)وفقا

ويدرج الشخص في قائمة املمنوعين من  ، بشأن تنظيم قواعد املمنوعين، يصدر قرار املنع من السفر من وزير الداخلية١994

 .3٠السفر بناء على طلب ثمانية جهات حددتها املادة األولى من القرار

 

 

                                                 
. ومساعد وزير 2تحقيق.. المحاكم في أحكامها وأوامرها واجبة النفاذ والنائب العام وقاضى ال1الجهات هي وكما وردت في المادة االولي هي .   -٣0

دير إدارة الشئون . م٥. مدير إدارة المخابرات الحربية.4س هيئة الرقابة اإلدارية..رئيس المخابرات العامة ورئي٣العدل للكسب غير المشروع. 

لداخلية امساعد وزير  .8. مساعد وزير الداخلية لقطاع األمن الوطني. 7. المدعى العام االشتراكي.٦الشخصية والخدمة االجتماعية للقوات المسلحة.

 لقطاع مصلحة األمن العام.
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  حتياطي واملنع من السفر .س ال بالحب ةكيفية تحقيق املستهدفات الخاص. 3

 حتياطي .عن الحبس ال . ١-3

تجاوز  علىتساعد  ةقانون اإلجراءات الجنائي إلىبعض املواد  ةضافإتنظيم قانوني شامل وذلك ب إلىحتياطي يحتاج الحبس اإل 

 .  ةخير شكالت التي حدثت خالل السنوات األ امل

  
ً
ن يزيد التحقيق في أي قضية مهما أنه ال يجب أللنتهاء من التحقيقات وفي تقديرنا  ةوقصير  ةنهائي ةوضع مد يتعين أوال

 ى قامة الدعو ن ال وجه إلأو بالتقرير بأما بالحفظ إن تقرر ما تراه في األوراق أ ةالنياب علىشهر فقط بعدها أكانت عن ستة 

 . ةاملختص ةاملحكم إلىالقضية  ةو بإحالأ ةدلو لعدم كفاية األ ألعدم الجناية 

  عتبار التحقيقايقرر ن يتضمن نص قانوني أ جبا القانون فإن التشريع املقترح يالتي يحدده ةحال تجاوز التحقيق املدفي 

  ةشهر دون قرار من النيابأ ةبدئه ست علىالذي مض ي 
ً
ضد املتهم لعدم  ةالعمومي ى قامة الدعو ن ال وجه إلأبقرار "ب منتهيا

 إوبالتالي يتم "  ةدلكفاية األ 
ً
 إ طالق سراح املتهم فورا

ً
قانوني و انتهاء أي تدابير ضده . ويوفر هذا القرار ال ن كان محبوسا

 ةملتهم وفي أي وقت ما دامت الجريمضد ا ةدلة جديدأن توافرت لديها إالتحقيق من جديد  إلى ةفرصة العود ةالعام ةللنياب

 لم تتقادم .

 تهام والتحقيق . الفصل بين سلطتي اإل 

  ةاإلليكترونية عن طريق أدوات محدددخال نظام املراقبة إحتجاز املنزلي مع حتياطي بنظام اإل اإل  استبدال نظام الحبس 

 . ملتهم منزلهلضمان عدم مبارحة ا -و كاميرات املراقبةأالسوار اإلليكتروني  –

  شهر ثم صدر أ ةست إلىتصل  ةتهام مدضح لتعويض املتهم الذي ظل تحت اإلن يتضمن التشريع املقترح نظام واأ ةضرور

تصرف في التحقيق فتم اعتبار بعدم ال ةالقانوني ةو انقضت املدأضده  ةالعمومي ى قامة الدعو قرار بعدم وجود وجه إل

 ذلك قرار 
ً
  ا

ً
من عائلته . ويتض إلىن يمتد التعويض أو  ةضده لعدم الكفاي ةالعمومي ى قامة الدعو بعدم وجود وجه إل ضمنيا

 .3١التحقيق وما رافقها من تشهير ةالناتج عن عمليدبي التعويض جبر الضرر املادي واأل 

                                                 
يه الفكر والتعبير في تقريرها المعنون "  الحبس االحتياطي في التشريع المصري،"و متاح عبر الرابط التالي ، وقد اوصت مؤسسة حر- ٣1

afteegypt.html-2021/12/30/27880analysis/-https://afteegypt.org/legislations/legislative   بعدد من التوصيات المهمه

 نهرضها هنا .

 معاقباا جنحة أو جناية ةالواقع كانت إذا المتهم، استجواب التحقيق،  بعد لقاض جوزي" :لتكون الجنائية اإلجراءات قانون من 1٣4 المادة نص . تعديل1

ا يصدر أن كافية، عليها واألدلة سنة، عن تقل ال بالحبس لمدة عليها  :اآلتية الدواعي أو لحاالتا إحدى توافرت إذا احتياطيًّا، وذلك المتهم بحبس أمرا

 باقي مع اتفاقات جراءبإ أو المادية، القرائن أو األدلة في بالعبث أو الشهود، أو عليه المجني على بالتأثير التحقيق سواء بمصلحة اإلضرار خشية

 ."معالمها طمس أو الحقيقة لتغيير الجناة

ا يصدر أن قبل التحقيق  قاضي على يجب" :لتكون الجنائية اإلجراءات قانون من 1٣٦ المادة نص . تعديل2  العامة النيابة قوالأ يسمع أن بالحبس أمرا

 ويسري .األمر عليها بني التي واألسباب لها، والعقوبة المقررة المتهم إلى المسندة الجريمة بيان على الحبس، أمر يشتمل أن ويجب .المتهم ودفاع

 ."سبق لما مخالفاا يصدر أمر على كل البطالن ويترتب .القانون هذا ألحكام وفقاا االحتياطي، الحبس بمد تصدر األوامر التي على المادة هذه حكم

 في مقرر هو ما على ةزياد االحتياطي الحبس مد ورأى القاضي التحقيق ينته   لم إذا" لتكون الجنائية اإلجراءات قانون من 14٣ المادة نص . تعديل٣

 سماع بعد أمرها تصدرل المشورة غرفة منعقدة في المستأنفة الجنح محكمة إلى األوراق إحالة الذكر السالفة المدة انقضاء وجب قبل السابقة، المادة

ا وأربعين خمسة على منها كل تزيد ال متعاقبة مدداا بمد الحبس والمتهم العامة النيابة أقوال  المتهم عن اإلفراج أو ذلك قمصلحة التحقي اقتضت إذا يوما

 التي اإلجراءات التخاذ وذلك شهور ثالثة احتياطيًّا المتهم حبس على انقضى إذا العام النائب على عرض األمر يتعين ذلك ومع .كفالة بغير أو بكفالة

 المحكمة المختصة إلى التهبإح أعلن قد المتهم يكن لم ما أشهر، ثالثة على الحبس االحتياطي مدة تزيد أن يجوز وال .التحقيق من لالنتهاء فيلةك يراها

 أن الحالة هذه في العامة النيابة على ويجب المدة، هذه انتهاء قبل

https://afteegypt.org/legislations/legislative-analysis/2021/12/30/27880-afteegypt.html
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 الحق في التنقل .  ةوانتهاك النص الدستوري بحمايسفر لا. تحقيق مستهدفات تقنين املنع من 3-2

 إيتعين 
ً
صدار قرار باملنع من السفر إويحدد بشكل دقيق شروط  من الدستور  (٦٢)هداف املادة أل  صدار تشريع يكون محققا

 علي النحو التالي . 

بأمر قضائي. وجهات القضاء معروفة ومحددة، النيابة العامة أو قاض ي التحقيق أو املحكمة التي  قرار املنع أن يكون  األول:

تنظر الدعوى. وملا كان املنع بأمر قضائي فإن ذلك يقتض ي أن تكون هناك منازعة قضائية أو تحقيق يجري في موضوع "ما". 

 بل أي نزاع معروض ع
ً
لى القضاء مطلوب الفصل فيه يمكن أن يصدر بشأن أحد والنزاع القضائي ال يشترط أن يكون جنائيا

 أطرافه " أمر قضائي" باملنع من السفر. 

جراءات تحفظية يكون الطعن عليها إومن املعروف أن القرارات الصادرة من النائب العام ووكالؤه أو من قاض ي التحقيق في 

 ة املشورة حسب األحوال. أمام محكمة الجنايات أو محكمة الجنح املستأنفة منعقدتين في غرف

 والتسبيب على ما يقول به الفقه املصري "هي ما يستند إليه الحكم في التدليل على النتائج الثاني
ً
: أن يكون هذا القرار مسببا

 ف
ً
قط التي وصل إليها في منطوقه. وقد استلزم القانون في األحكام بيان األسباب التي استندت إليها، وذكر األسباب ليس ضروريا

 فيما انتهى إليه بالنسبة للطلبات والدفوع التي تقدم بها الخصوم، فبعد 
ً
ملا انتهى إليه الحكم في الدعوى الجنائية، بل وأيضا

على أن املحكمة يجب  (3١١)إجراءات اشتمال الحكم لألسباب التي بنى عليها، نص في املادة  (3١٠)أن أوجب القانون في املادة 

 إلبات التي تقدم لها من الخصوم وتبين األسباب التي انتهى عليها أن تفصل في الط
ً
ليها. ولكي يكون أسباب الحكم صحيحة قانونا

البد من توافر شروط معينة فيها هي: أن تشتمل على بيان الواقعة املستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها؛ وأن يرد بها 

 اإلشارة إلى النص القانوني الذي حكم بموجبه؛ وأ
ً
؛ وأخيرا

ً
 ومنطقيا

ً
ن تكون األدلة املؤدية إلى املنطوق واضحة ومستساغة عقال

من قانون اإلجراءات  (3١٠)وتقول محكمة النقض أنه "من املقرر وفق املادة  3٢أن تتضمن الرد على الدفوع والطلبات".

كاٍف ملؤدى األدلة التي استخلصت منها املحكمة  على بياٍن  –فيما يشتمل عليه  –الجنائية أن كل حكم باإلدانة يجب أن يشتمل 

                                                 
 ( من1٥1) المادة نم األولى الفقرة ألحكام وفقاا المختصة على المحكمة باإلحالة اإلعالن تاريخ من األكثر على أيام خمسة خالل الحبس أمر تعرض

 االحتياطي الحبس مدة تزيد أن يجوز فال جناية إليه التهمة المنسوبة كانت فإذا .المتهم عن اإلفراج وجب وإال األحكام، هذه مقتضى القانون إلعمال هذا

 تزيد ال مدة الحبس بمد المختصة المحكمة من أمر على انقضائها قبل الحصول إال بعد شهور خمسة على

ا وأربعين خمسة على  الحبس مدة تجاوز أن يجوز ال األحوال جميع وفي .المتهم اإلفراج عن وجب وإال مماثلة، أخرى مدد أو لمدة للتجديد قابلة يوما

 في أشهر ستة تجاوزت ال بحيث السالبة للحرية، للعقوبة األقصى الحد ثلث الجنائية الدعوى مراحل وسائر االبتدائي مرحلة التحقيق في االحتياطي

 .".لمتهما عن اإلفراج وجب وإال .اإلعدام أو المؤبد السجن هي للجريمة المقررة كانت العقوبة إذا وسنتين الجنايات، في سنة و الجنح

 استئناف نظر أو هإمداد نظر أو بإصداره المتعلقة إضافة مادة ترتب البطالن واالفراج الفوري على مخالفة مواعيد الحبس االحتياطي سواء  -4

 .قراراته

ا 20٦ المادة تعديل  -٥  باإلضافة_ األقل على ابةني رئيس درجة من العامة النيابة ألعضاء يكون" :لتكون المادة تلك من الثانية الفقرة بحذف مكررا

ا والثاني نيوالثا األول :في األبواب عليها المنصوص الجنايات تحقيق في التحقيق قاضي سلطات _ العامة المقررة للنيابة االختصاصات إلى  مكررا

 االحتياطي بسمدد الح عدا التحقيق فيما قاضي سلطات الدرجة تلك من األعضاء لهؤالء العقوبات، ويكون قانون من الثاني الكتاب من والرابع

 ."قانون العقوبات من الثاني الكتاب من الثالث الباب في عليها المنصوص الجنايات في تحقيق وذلك القانون، هذا (من142) المادة في عليها المنصوص

 المقررة لسلطاتا المختصة التحقيق سلطة أو العامة النيابة  بمنح الخاص النص بحذف 201٥ لسنة 94 رقم اإلرهاب قانون من 4٣ المادة . تعديل٦

 جريمة في التحقيق ثناءأ األحوال، بحسب المختصة، سلطة التحقيق أو العامة للنيابة تكون" :لتصبح المشورة غرفة في منعقدة الجنح المستأنفة لمحكمة

 والمدد القيودو االختصاصات وفقاا لنفس وذلك التحقيق، لقاضي المقررة السلطات قانونيًّا، لها المقررة إلى االختصاصات باإلضافة إرهابية،

 ."الجنائية قانون اإلجراءات ( من14٣) بالمادة عليها المنصوص

 .االحتياطي الحبس فترات عن بالتعويض تقضي مادة . إضافة7

   .187 – 18٦، ص  1977ار النهضة العربية، طبعة د -لدكتور مأمون سالمه ا –الجزء الثاني  –شرح قانون اإلجراءات الجنائية   - ٣2
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مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت  ارد مضمونه في بيان مفصل يبين منهالدليل بل ينبغي س إلىاإلدانة. فال تعنى مجرد اإلشارة 

 .33ستدالل به"التي أخذ بها الحكم يتضح وجه اإل  بها املحكمة، ومبلغ اتفاقه مع باقي األدلة

حتياطي في الجنح ن السفر باملدة املحددة للحبس اإل يكون ملدة محددة. ويمكن قياس املدة املحددة ألمر املنع مأن  الثالث:

 لنص املادتين 
ً
حتياطي هي ستة مدة للحبس اإل  ىجراءات الجنائية فإن أقص من قانون اإل  (١43و ) (١4٢)والجنايات. فوفقا

 للجنايات وسنتين 
ً
 علبة األشغال الشاقة املؤبدة أو اإل إن كانت العقو أشهر للجنح وثمانية عشر شهرا

ً
ى عدام. وبالتالي فقياسا

حوال. ألن املنع من السفر هو نوع من ة الحبس االحتياطي بأي حال من األ ذلك ال يجوز أن تزيد مدة املنع من السفر عن مد

.إباعتباره تقييد لحرية املحبوس حتياطي اإل حبس حرية الصادر ضده أمر املنع وهو يشبه في كثير من الوجوه الحبس 
ً
 حتياطيا

عتداد اإل  ىو حتأعتداد بقرارات وزارية تنظم املنع من السفر ق قانون واضح ينظمه؛ فال يجوز اإل أن يصدر املنع وف الرابع:

في قانون  جراءات قانونية أخرى منصوص عليهاإ علىبقرارات تصدرها السلطة القضائية والتي تقيس املنع من السفر 

 للنص الدستوري يجب أن يكون "وفق قانون ينظمه بشكل واضح ". وال يعقل أن تصدر اإل 
ً
جراءات فاملنع من السفر وفقا

قرارات باملنع من السفر في غياب أي قانون ينظمها فعدم وجود قانون ينظمها يؤدي إلى سقوطها وبطالنها. ويمكن قياس املنع 

 حتي ال يتحول إلى حبس  حتياطيالحبس اإل  علىمن السفر 
ً
 محددا

ً
 زمنيا

ً
 .حتياطي مؤبدإالذي وضع له القانون سقفا

لسنة  (٢٢١4)، بشأن تعديل القرار رقم ٢٠١3لسنة  (٥4١) لغاء القرار الوزاري رقم إن يتضمن التشريع املقترح أكما يجب 

، بشأن تنظيم قواعد املمنوعين، يصدر قرار املنع من السفر من وزير الداخلية ويدرج الشخص في قائمة املمنوعين من ١994

 ن عرضنا له . أعلى طلب ثمانية جهات حددتها املادة األولى من القرار والذي سبق و  السفر بناءً 

 . . حماية الشهود واملبلغين  4-١-2

. ةكمة املنصفملحالحق في التقاض ي وتعزيز ضمانات االشهود واملبلغين ضمن املستهدف الثامن من مستهدفات ا ةجاءت حماي

الجنايات من الصادرة في  اتستئنافدفات تتضمن  "صدور قانون يتيح اإل من املسته ةمهم ةنه جاء ضمن حزمإوفي الحقيقة ف

  ،جميع أنواع املحاكم"
ً
ة نحو يلزم بتبصر  ىعل ةو"تعديل قانون اإلجراءات الجنائي؛ مر الجنائي"في نظام األ  و "التوسع تشريعيا

 املتهم بحقه في الصمت " . وقد اخترنا حماية املبلغين والشهود كمستهدف رئيس ي لسببين .

 أ السبب األول:
ً
  ن املستهدفات األخرى ال تستلزم جهدا

ً
 وال مناقشات واسعة إل كبيرا

ً
لقانون في ا قرارها فبعضها موجود فعال

املساس  إلىر الجنائي قد يؤدي من التوسع في نظام األ أ ى ننا نر أتوسع بالرغم من  إلىمر الجنائي ولكنه يحتاج كنظام األ 

ولكنها في النهاية  ،من محاكم الجنايات ةحكام الصادر خر مهم مثل استئناف األ ت التقاض ي في األساس . والبعض اآل بضمانا

للطعن في  ةمثل " تسري القواعد املقرر  ةقانون اإلجراءات الجنائي إلى ةواحد ةجهد كبير فيكفي إضافة ماد إلىال تحتاج  ةمهم

 ةصدار قرارات من الجمعيات العامإن محاكم الجنايات " ثم يتبع ذلك تلك الصادرة م ىمن محاكم الجنح عل ةحكام الصادر األ 

 نشاء دوائر قضائية لهذا الغرض . إل ةلكل محكم

                                                 
ى ي قانون اإلجراءات الجنائية، مع تطوراته التشريعية ومذكراته االيضاحية واالحكام في مائة عام، دكتور حسن صادق المرصفاوالمرصفاوى ف -  ٣٣

 . 117٥، منشاة المعرف باإلسكندرية ، ص  2000، طبعة 
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تنجح أي ولم  ٢٠٠٠منذ عام  ةومتواصل ةقراره متتاليشهود واملبلغين كانت املحاوالت إلن قانون حماية الأ بب الثاني :الس

ستراتيجيه الوطنية دراجه في اإل إاصة بعد خ –سباب الداعي للخوض فيها . وهو ما يجعل اإلسراع به من تلك املحاوالت أل  ةمحاول

 . وجب الواجبات أنسان من لحقوق اإل

  . الوضع الدستوري لحماية املبلغين والشهود 

واملجني عليهم واملتهمين عند  للشهود واملبلغين بل ةر حمايلزام الدولة بتوفيإ علىمن الدستور املصري  (96)املادة تنص  

نفسه. وينظم  املتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عنقتضاء فتقول " اإل

ملتهمين واملبلغين عند القانون استئناف األحكام الصادرة في الجنايات. وتوفر الدولة الحماية للمجني عليهم والشهود وا

 للقانون"اإل
ً
  .قتضاء، وفقا

( 3٠٧)الفساد بموجب القرار الجمهوري رقم  ةملكافح ةمم املتحداأل  ةتفاقيإ إلىن مصر قد انضمت أومن الجدير بالذكر 

من  (93) ةتفاقية وفق نص املادن تلك اإلأ ىن نعيد التأكيد علأنافلة القول  ن. وم ٢٠٠4 سبتمبر ١١والصادر في  ٢٠٠4ة لسن

 .  34الدستور املصري قد أصبحت جزء من التشريع الوطني

تفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد على حماية الشهود والخبراء والضحايا، حيث نصت على إمن  (١/ 3٢)وقد نصت املادة 

ن 
ٔ
 " ا

ِّ
 لنظامها القانوني الداخلي، وضمن حدود ٕامكانياتها، لتوفير حماية ف

ً
د عالة للشهو تتخذكل دولة طرف تدابير مناسبة وفقا

فعال مجِّ والخبراء الذين ي  
ٔ
 دلون بشهادة تتعلق با

ً
 األشخاص وثيقي الصلة بهم وسائر لهذه االتفاقية وكذلك ألقاربهم رمة وفقا

و ترهيب محتملعند اإل
ٔ
ي انتقام ا

ٔ
  ."قتضاء، من ا

 
ِّ
ن تشمل التدابير املتوخ

ٔ
جازت املادة ا

ٔ
من هذه املادة، ودون مساس بحقوق املدعى عليه، بما في ذلك حقه في  (١)اة في الفقرة وا

 ك األشخاص، كالقيام ئات لتوفير الحماية الجسدية ألولبٕارساء ٕاجراءوطالبت  .محاكمة حسب األصول 
ً
، بالقدر الالزم مثال

، بتغيير 
ً
ماكن ٕاقامتهم والسماح، عند اإلواملمكن عمليا

ٔ
و ا

ٔ
ماكن تواجدهم ا

ٔ
قتضاء، بعدم ٕافشاء املعلومات املتعلقة بهويتهم وا

 بتوفير قواعدإفشائهابفرض قيود على ا
ً
يضا

ٔ
قوالهم على نحو يكفل  ؛ وطالبت ا

ٔ
ن يدلوا با

ٔ
خاصة باألدلة تتيح للشهود والخبراء ا

  أولئكسالمة ا
ً
و غيرها بالشهادة باستخدام تكنولوجيا اإل باإلدالء األشخاص، كالسماح مثال

ٔ
تصاالت، مثل وصالت الفيديو ا

  الوسائلمن 
ٔ
  ، املالئمة

ً
ن تنظر الدول األطراف في ٕابرام اتفاقا وطالبت أيضا

ٔ
ماكن با

ٔ
ن تغيير ا

ٔ
خرى بشا

ٔ
و ترتيبات مع دول ا

ٔ
ت ا

 على الضحايا ٕاذا
ً
يضا

ٔ
حكام هذه املادة ا

ٔ
  ٕاقامة األشخاص املشار ٕاليهم في هذه الفقرة من املادة، وتسري ا

ً
 .3٥ كانوا شهودا

 

 

                                                 
االتفاقيات والعهود تلتزم الدولة ب قبل وهي تنص علي انه "من الدستور وقد ذكرناها في مواضع كثيره من  9٣نعيد التذكير هنا بنص الماده   -٣4

ا لألوضاع المقررة.   والمواثيق الدولية لحقوق اإلنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا

 

ورقه منشوره في كتاب "الفريضة الغائبه" -"   األستاذ المحامي بالنقض حمدي االسيوطي "حمايه الشهود والمبلغين في قضايا اهدار المال العام - ٣٥

القاهرة  –ن قانونيون واقتصاديون مستشارو –محامون  ةالمتحد ةالمجموع –الناشر  –المال العام  حمايه الشهود والمبلغين في قضايا الفساد واهدار

  /ar-duty-law.com/publication/unful-https://www.ugوهو موجود علي الرابط التالي  2010

https://www.ug-law.com/publication/unful-duty-ar/
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 املوقف القانوني من حماية الشهود واملبلغين.  

و املبلغ، إنما كل النصوص التى تتعلق بالشهود واملبلغين هي محض نصوص 
ٔ
القانون املصري لم يرد فيه ما يحمى الشاهد ا

من قانون اإلجراءات الجنائية على  (١١٠)تنظيمية تتعلق بإعطاء املحقق كامل السلطة فى سماع الشهود، فنصت املادة 

 ".  ......يطلب الخصوم سماعهم يسمع قاض ى التحقيق شهادة الشهود الذين"نه:أ

و تنظيم طريقة سماع الشهود فنصت مادة 
ٔ
و ما يتعلق ببيان أ. "على انفراد يسمع القاض ي كل شاهٍد "من ذات القانون  (١١٢)ا

و تحشير، إ
ٔ
سم الشاهد ولقبه وسنه وصناعته وسكنه وعالقته باملتهم وعن تدوين هذه البيانات بمحضر الجلسة دون كشط ا

و عن 
ٔ
عىمعاقبة كل من ا مر بضبطه وٕاحضاره "مادة  د 

ٔ
ن يصدر ا

ٔ
و ا

ٔ
دية الشهادة ولم يحضر الحكم عليه بالغرامة ا

ٔ
 (١١٧)ٕالى تا

و الحكم عليه بغرامة  .جراءات جنأيية"إ
ٔ
و عن حلف اليمين فى الجنح  ٢٠٠ا

ٔ
جنيه فى حالة حضوره وامتناعه عن الشهادة ا

  .إجراءات جنائية" (١١9)والجنايات "مادة 

نه  (١٢٢)وامليزة الوحيدة التى وردت فى قانون اإلجراءات الجنأيية، هو ما ورد باملادة 
ٔ
ن يقدر بناء على طلب " من ا

ٔ
للمحقق ا

 ". الشهود املصاريف والتعويضات التى يستحقونها بسبب حضورهم ألداء الشهادة

 
ً
يضا

ٔ
و قاض ى التحقيق سواء حضر الشاهد من تلقاء اهتم املشرع بتنظيم استدعاء الشهود سواء  وا

ٔ
مام النيابة العامة ا

ٔ
كان ا

حد رجال الضبط
ٔ
و ا

ٔ
و تكليفه بالحضور عن طريق املحضرين ا

ٔ
  .نفسه ا

و ما نصت عليه املادة 
ٔ
ى ٕانسان يحضر من تلقاء  (٢٧٧)ا

ٔ
ن تسمع شهادة ا

ٔ
ن للمحكمة ا

ٔ
من قانون اإلجراءات الجنأيية من ا

  .علومات فى الدعوى نفسه إلبداء م

ن املشرع تعامل مع الشاهد على اعتبار  الجنائيةلكن يتضح من استقراء نصوص قانون اإلجراءات 
ٔ
 أا

ً
فى  نه ليس طرفا

 
ً
يضا

ٔ
ن ترد الشاهد ٕاذاكان غير قادر على إاعتبر الشهادة واجب و  الخصومة الجنأيية وا

ٔ
لتزام قانوني، ومن هنا كان للمحكمة ا

ن الشهادة تنص على 
ٔ
خر بٕاعتبار ا

ٓ
و ألى سبب ا

ٔ
و مرض ا

ٔ
و حداثة ا

ٔ
ومعنوية يصعب ٕاثباتها بالكتابة، أمادية  وقائعالتمييز لهرم ا

قوال الشاهد على سبيل اإل ن أوللقاض ي 
ٔ
خذ ا

ٔ
 ستدالل ٕاذا قامت مناز يا

ً
عة  جدية حول قدرة الشاهد على التمييز بوصفها عنصرا

داء الشهادةكل من حكم بعقوبة في جناية، ألن عقوبة الجناية تسلب املحكوم عليه  . من عناصر اإلثبات
ٔ
ومنع املشرع من ا

هليته ألداء الشهادة
ٔ
  .ا

ن  الجنائيةمن قانون اإلجراءات  (١٢٢)الضمانة الوحيدة فى القانون املصري بالنسبة للشاهد ما قررته املادة 
ٔ
نه للمحقق ا

ٔ
من ا

  .يقدر بناء على طلب الشهود املصاريف والتعويضات التى يستحقونها بسبب حضورهم ألداء الشهادة

و 
ٔ
كل هذه النصوص التى وردت بالتشريع املصري هي محض نصوص تنظيمية ما بين استدعاء الشاهد عن طريق اإلعالن، ا

و توقيع الحكم عليه بالغرامة فى حالة نكوله عن الحضور لسماع الضبط واإلحضار فى 
ٔ
حالة رفضه الحضور رغم تكليفه ا

و رفضه حلف اليمين؛ كل هذا دون النظر ٕالى حماية الشاهد من مغبة شهادته وذلك ممن شهد عليهم وضمان حمايته 
ٔ
شهادته ا

و اتخاذ ٕاجراءات تعسفية ضده .
ٔ
ى اعتداء ا

ٔ
 وذويه من ا
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 أالرغم من  ىبلغين فعلما املأ
ً
من  (3٠4)باحة كما ورده في املادة من أسباب اإل  ن القانون قد جعل التبليغ حق وواجب وسببا

عفاء من العقاب إن التشريع في بعض مواطنه قد قرر حاالت أقانون العقوبات فيما لو ثبت حتي كذب البالغ ؛ وعلي الرغم من 

ذا ما بادروا بإبالغ السلطات العامة وإرشادها عن الجريمة قبل علمها بها، وفى إ"مبلغين" وذلك  لبعض الجناة واعتبرهم مجرد

 أال إكشف الجناة.  إلىن يؤدي ذلك أبعض الحاالت بعد علم السلطات بها بشرط 
ً
. فال يوجد في التشريع ن ذلك ليس كافيا

و املبلغ
ٔ
 .3٦املصري ما يلزم أجهزة الضبط القضائي بحماية الشاهد ا

 كيف يمكن تحقيق املستهدف ؟ 

 ن يتضمن التشريع الجديد عدد من املبادئ األساسية.أ ةيتعين في الحقيق

 الشخص الذي قدم أو وافق على ن يكون هو " أوالذي يمكن  ةنضبط ملن هو الشخص الخاضع للحمايوضع تعريف م

تتعلق باستجواب أو بتحقيق أو بالتقاض ي عن تقديم أي معلومات أو أدلة، أو شارك أو وافق على املشاركة في مسألة 

ستجواب، أو التحقيق أو عرض لها أمن الشخص نتيجة لذلك اإل جريمة والتي قد تتطلب حماية بسبب املخاطر التي قد يت

 التقاض ي".

 و يتقدم لها طواعية  أ ةستدعي للشهادو ي  أن الشخص الذي يقوم بالتبليغ أن تكون هناك أسباب جدية أ  طاق الحمايةن

و سالمته أكان الخطر يهدد حياته/حياتهم  أسواء  ةالثاني ةقاربه حتي الدرجأو أسرته أو أيتعرض للخطر هو 

 . ة/ مصالحهم املشروع هو مصالحأسالمتهم الجسدية /الجسدية

  خالل  ةلحمايبحسب األحوال ويفصل في طلب ا ةالعام ةو النيابأالجهة املختصة بنظر طلب الحماية. قاض ي التحقيق

 راعي في نظر الطلب:على أن ي  الطلب في امليعاد بمثابة رفض.  علىويعتبر عدم الرد  ةساع (٢4) تتعدىمده ال 

 ( طبيعة الخطر على أمن الشاهد.١)

 لحماية في املسألة.ستجواب، التحقيق أو التقاض ي الذي يشارك به الخاضع للحماية وأهمية الخاضع ل( طبيعة اإل ٢)

 ( قيمة املعلومات أو الدليل الذي يقدمه الخاضع للحماية.3)

 ( أي عوامل أخرى تراها النيابة العامة أو قاض ي التحقيق ضرورية .4)

اب محكمة الجنح املستأنفة وذلك خالل الملقدم طلب الحماية الطعن على ويجوز  قرار الصادر في الطلب وذلك بتقرير بقلم كتِّ

 ية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه .أيام من تاريخ صدور األمر على أن يتم الفصل في الطعن خالل ثمانعشرة 

 ةكثر من التدابير التاليأو أن يتضمن املشروع تدبير أ. يجب  تدابير الحماية . 

يكون اإلدالء ماية أن ستماع لشهادة الخاضع للحماية بشكل غير علني ويجوز للمحافظة على سالمة الخاضعين للحاإل  -

 تصاالت والوسائل والتطبيقات التي تكفل سالمتهم .كنولوجيا اإلستخدام تإبأقوالهم ب

                                                 
 .األستاذ المحامي بالنقض حمدي االسيوطي "حمايه الشهود والمبلغين في قضايا اهدار المال العام  "  -٣٦
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إخفاء هوية الخاضع للحماية وعدم اإلشارة إلى عنوانه الحقيقي ضمن املحاضر والوثائق املنظورة في القضية املطلوب فيها  -

فصاح عن املعلومات املتعلقة بهويتهم وأماكن وجوده. شهادته، وذلك بشكل يحول دون التعرف على عنوانه؛ وعدم اإل 

 واإلشارة في عنوان إقامته إلى مقر الشرطة التابع له أو املحكمة املختصة للنظر في القضية.

بالغ بالسرعة الالزمة عن الخاضع للحماية حتى يتمكن من اإل  وضع رقم هاتفي خاص بالشرطة وبالنيابة العامة تحت يد -

 المته أو سالمة أسرته أو أقاربه.أي فعل قد يهدد س

-  
ً
  إخضاع الهواتف التي يستخدمها الخاضع للحماية لرقابة السلطات املختصة بعد موافقته كتابة

ً
 لحمايته. ضمانا

 توفير حراسة للخاضع للحماية بشكل يحول دون تعرضه أو أحد أفراد أسرته أو أقاربه للخطر. -

 الضرورة .توفير أماكن إليواء الخاضع للحماية عند  -

 .حتفاظ بالهوية الحقيقية للخاضع للحماية في سجل خاص يوضع رهن إشارة هيئة يجب اإل تدوين البيانات في سجل خاص

 ملمارسة حق الدفاع، 
ً
املحكمة لتطلع عليه وحدها عند االقتضاء. على أنه، إذا كان الكشف عن هوية الشخص ضروريا

بلغ هي وسيلة اإلثبات الوحيدة في القضية وإذا اعتبرت أن شهادة الشاهد أ-جاز للمحكمة 
 
السماح -إفادة الخبير أو امل

  بالكشف عن هويته الحقيقية بعد موافقته، شريطة توفير تدابير الحماية الكافية له .

 ن يتضمن املشروع إلتزام الحكومة بتعويض الخاضع للحماية أو ورثته في حالة تعرضه ألي أيجب  التزام الدولة بالتعويض

 اعتداء .

  .و حتي يطلب هو ذلكأو الشاهد أتدابير الحماية حتي زوال الخطر بشكل نهائي عن املبلغ ن تستمر أيجب انتهاء الحماية .

 ويتعين إعالن الخاضع للحماية بإنهاء التدابير املتخذة لضمان حمايته .

  من املشروع عقوبات رادعة علي كل من أفش ى ن يتضأو املبلغ املشمول بالحماية. يجب أفشاء بيانات الشاهد إ علىالعقوبة

 من البيانات املقيدة في السجل املشار إليه
ً
  معلومات متعلقة بهوية أو بأماكن وجود الخاضعين للحماية أو أيا

ً
 3٧.سابقا

 املدة. ةلعقوبات السالبة للحرية قصير للة . العقوبات البدي5-١-2

  للعقوبات السالبة للحرية  الجنائيةال يوجد تعريف في قانون اإلجراءات املدة ؟ : ةهي العقوبات السالبة للحرية قصير ما

، ولذا اختلفت اآلراء ولكن هذا ما يختص به علم العقاب .  املدةقصيرة 
ً
فالعقوبة قصيرة املدة ليست فكرة محددة قانونا

فيذهب البعض إلي تحديد العقوبة القصيرة املدة بأنها تلك التي ال يتجاوز حدها األقص ى ثالثة  ،في تعريف املقصود بها

القول بأن العقوبة قصيرة املدة هي التي ال يتجاوز حدها األقص ى ستة أشهر، ويري فريق  إلىخر ، ويذهب البعض اآل أشهر

 .38سنة علىثالث أن العقوبة قصيرة املدة هي التي ال يزيد حدها األقص ى 

                                                 
جنبي أمن نظام قانوني عربي و كثرأللمزيد يمكن مراجعه مشروع القانون الذي أعدته مؤسسة شبكة قوانين الشرق وهو مستمد من   -٣7

38&tree=26&catg=1http://site.eastlaws.com/Doria/Home/IndexMonth?MasterID= ن مراجعة الرؤيه النقديه وأيضا يمك

 : علي الموقع التالي 201٣قدم عام  الشهود المصري الذي ةعن مشروع قانون حماي شخصيهالمصرية للحقوق ال ةللمبادر

6720https://manshurat.org/node/  

/short-depriving-freedom/2021/09https://www.menafayq.com- -مينا فايق  – ةمشكلة العقوبات السالبة للحرية قصيرة المد - ٣8

punishments.html  

http://site.eastlaws.com/Doria/Home/IndexMonth?MasterID=1&catg=26&tree=38
https://manshurat.org/node/6720
https://www.menafayq.com/2021/09/freedom-depriving-short-punishments.html
https://www.menafayq.com/2021/09/freedom-depriving-short-punishments.html
https://www.menafayq.com/2021/09/freedom-depriving-short-punishments.html
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  ما هي.
 
ورد لبدائل العقوبات أو العقوبات البديلة تعريفات كثيرة اختلفت في   ؟بدائل العقوبات السالبة للحرية قانونا

الصيغة ولكنها اتفقت في املضمون إلى حد ما، فقد عرفها البعض بأنها عقوبات غير ماسة بحرية الجاني وال بجسده؛ فهى 

، ومنهم من عرفها بأنها مجموعة من 39رية وعن أي عقوبة تؤدي لليالم الجسديبديلة عن عقوبة السجن املقيد للح

العقوبات والتدابير غير السجينة تكفل صيانة الجاني من اآلثار السلبية للسجن التي من املفترض أن تلحق به جراء 

. ويمكننا القول بأنها تلك البدائل للعقوبات السالبة للحرية والتي 4٠العقوبات السالبة للحرية وفق أسس علمية سليمة 

 وصدورها عن سلطة قضائية مختصة، وهي شخصية تجاه الجاني وتحقق أهداف 
ً
تجمع ما بين خصائص شرعيتها أوال

 .العقوبة كاملة 

  واضحة في تطوير فكرة التدابير  ساهم القانون الدولي لحقوق اإلنسان بصورة: العقوبات البديلة في التفاقيات الدولية

. فالعهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية وضع ضوابط للعقوبات اإلحتجازية 4١غير االحتجازية وعزز العمل بها

"، واملادة )١/9منها املادة )
ً
( التي تنص على أن "يعامل ١/١٠( التي نصت على أنه "اليحوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا

. أما إتفاقية حقوق الطفل 4٢حرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة املتأصلة في الشخص اإلنساني"جميع امل

يجرى اعتقال  ب( منها تنص على "أال يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. ويجب أن/3٧فإن املادة )

 للقانون، وال يجوز 
ً
إال كملجأ أخير وألقصر فترة زمنية  –سجن الطفل  –ممارسته الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا

 .43مناسبة"

، وأن أي شخص 
ً
 أخيرا

ً
وتبنت األمم املتحدة جملة من املبادئ واملعايير التي تؤكد على أن التدابير اإلحتجازية يجب أن تكون ملجأ

الجمعية العامة لألمم املتحدة في هذا املجال: املبادئ محتجز يجب أن يعامل معاملة إنسانية. ومن بين أهم اإلعالنات التي تبنتها 

األساسية ملعاملة السجناء، القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء، املبادئ املتعلقة بحماية جميع األشخاص املحرومين 

اعد األمم املتحدة بشأن من حريتهم، قواعد األمم املتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شئون قضاء األحداث )قواعد بكين(، قو 

 .44حماية األحداث املجردين من حريتهم

                                                 
 . ٦ه ، ص  14٣2ذو القعدة  19، ٣لتقى االتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة، نشرة يومية، العدد م - ٣9
 لواقع والمأمول ، بحث منشور ،ن اأحمد البراك ، العقوبات البديلة بي  - 40

http://www.carjj.org/sites/default/files/%25D9%2585%25D9%2581%25D9%2587%25D9%2588%25D9%2585

 المركز العربي للبحوث.   // %2520
 . 1٣،  12،  7م، ص  2014السويد  الجنائي، بدائل التدابير االحتجازية، المنظمة الدولية لإلصالح - 41
لألمم  لعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامةا - 42

 م.  197٦ون الثاني / يناير كان ٣م، تاريخ بدء النفاذ:  19٦٦كانون األول / ديسمبر  1٦( المؤرخ في 21-ألف )د 2200المتحدة 
مبر تشرين الثاني / نوف 20المؤرخ في  44/2٥تفاقية حقوق الطفل ، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة ا - 4٣

 م. 1990أيلول / سبتمبر  2م، تاريخ بدء النفاذ:  1989
ين(، أوصى باعتمادها مؤتمر األمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة ة شئون االحداث )قواعد بكقواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا الدار - 44

 29لمؤرخ في ا 40/22م، واعتمدتها الجمعية العامة بقرارها  198٥أيلول / سبتمبر  ٦آب / أغسطس الى  2٦المجرمين المعقود في ميالنو من 

 م. 198٥تشرين الثاني / نوفمبر 
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حتجازية هي قواعد طوكيو، وهي الصك الدولي األهم املتعلق ذلك قواعد خاصة بالتدابير غير اإل كما تبنت األمم املتحدة ك

 .4٥بالتدابير غير االحتجازية، وهو يحدد أشكالها وضمانات العمل بها وكيفية وضعها موضع التطبيق

م،  ٢١/١٢/٢٠١٠حتجازية للمجرمات، بتاريخ عاملة السجينات والتدابير غير اإل وأقرت األمم املتحدة كذلك قواعد تتعلق بم

على وجوب اإلسترشاد بما  (بانكوك)لة التدابير غير اإلحتجازية. وأكدت قواعد أ( منها مس٦٦) –( ٥٧وقد نظمت القواعد من )

 .4٦جنبياتمن النساء الحوامل والقاصرات واأل كل  جاء في قواعد طوكيو. وراعت القواعد

 حتجازية أضحت جزيمكن القول بأن التدابير غير اإل  وبالتالي
ً
من قانون حقوق اإلنسان الدولي العرفي، وأن الدول ملزمة  ءا

 للغايات الكبرى التي جاء هذا القانون لتحقيقها وفي مقدمتها احترام الكرامة اإلنسانية وصيانة الحرية 
ً
بالعمل بها ضمانا

 4٧الشخصية.

  48 العقوبات البديلة في القانون املصري. 

 : هو طلب التشغيل خارج السجنفالنوع األول هناك أنواع من العقوبات البديلة التي نص عليها التشريع الجنائي املصري؛ 

 ( من قانون اإلجراءات الجنائية. 4٧9كما نصت املادة )

 صلحة السجون مادة. وقد أعطى القانون مل ١3: فهو اإلفراج املشروط: والذي أفرغ له قانون تنظيم السجون والنوع الثاني

 على األمن العام. 
ً
 السلطة في منح اإلفراج املشروط بعد مراجعة جهات اإلختصاص، إذا تم اعتبار املتهم خطرا

( على أنه في حال كان املحكوم عليها حبلى في الشهر 48٥: تأجيل تنفيذ العقوبة، نصت على ذلك  املادة )النوع الثالث

 حملها وتمض ي مدة شهرين على الوضع. السادس، جاز تأجيل التنفيذ حتى تضع 

تقييد أو إسقاط الحق في الوالية أو الوصاية: وهى عقوبة للجناة الذين يجرمون في حق من حقوق صغير يقع  النوع الرابع:

 .49(٢٥على عاتقهم التزام قانوني برعايته، أو اإلهمال في رعايته أو حماية حقوقه. جاء ذلك في املادة )

 أخذ املشرع املصري بمجموعة من بدائل العقوبة السالبة للحرية تمثلت في: وقد 

                                                 
ن، المعتمد بموجب قرار الجمعية العامة األمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير االحتجازية، مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق االنسا قواعد - 4٥

 م.  1990كانون األول / ديسمبر  14المؤرخ  110/  4٥
للجانيات، المعروفة ب) قواعد بانكوك( ، مفوضية األمم المتحدة السامية ال التدابير غير االحتجازية قواعد األمم المتحدة لمعاملة السجينات وإعم - 4٦

 م. 2010نموز / يوليه  22المؤرخ  1٦/  2010لحقوق االنسان، بتوصية المجلس االقتصادي واالجتماعي، بموجب قرار 
علي الرباط التالي  –د الفقي الدكتور عما –للمزيد عن الموضوع بشكل عام يمكن مراجعة "النظم البديلة للحبس قصير المدة  47

d.pdf0475707ea8bd7653d4a71c6d15806e2_30852https://jdl.journals.ekb.eg/article_  
-العقوبات-عن-وجيم-سين/https://eipr.org/publicationsالمبادره المصريه للحقوق الشخصيه  –للمزيد راجع س و ج عن العقوبات البديله   48

  البديلة
، ٣٣م، ص201٥، -الوادي  -هيد حمة لخضر، جامعة الش -العمل للنفع العام نموذجا –قصير المدة  يعقوب بن احمد، العقوبات البديلة لعقوبة الحبس - 49

 . ٥8انظر أيضا: وسيم األحمد، العقوبات البديلة في النظام السعودي، مرجع سابق، ص 

https://jdl.journals.ekb.eg/article_30852_2e15806d6c71a4d7653bd8ea0475707d.pdf
https://eipr.org/publications/سين-وجيم-عن-العقوبات-البديلة
https://eipr.org/publications/سين-وجيم-عن-العقوبات-البديلة
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( قانون ٥9-٥٥م في املواد )١9٠4وهو نظام دخل إلى قانون العقوبات املصري الصادر في عام : 50وقف تنفيذ العقوبة. ١

بعدم ارتكاب أي جرم خالل مدة  والتي تعلق الحكم بها على شرط اإللتزام ٥١وتعديالته ١93٧لسنة  ٥8العقوبات املصري رقم 

محددة، باإلضافة إلى سلطة القاض ي في النظر في ظروف الدعوى من حيث حسن سير سلوك الجاني وعدم وجود أية أسبقيات 

في ظروف معينة، باإلضافة لتأكد القاض ي من رغبة الجاني باإلصالح والتأهيل، وأهم مايميز هذا الوقف أنه جائز في الجنايات 

شرط عدم تجاوز الحد األقص ى للعقوبة وهو الحبس ملدة سنة أو الغرامة مع عدم جواز ذلك في املخالفات ويصدر والجنح ب

 الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة ملدة ثالثة سنوات من تاريخ وصول الحكم إلى الدرجة القطعية.

امسة عشر خاص بقانون الطفل املصري وهو من التدابير املمكن تطبيقها على الطفل دون سن الخ :52الختبار القضائي. ٢

م وتعديالته ويقوم على وضع الطفل في بيئته الطبيعية تحت األشراف والتوجيه مع مراعاة الواجبات التي ١99٦لسنة  ١٢رقم 

 تحددها املحكمة، وال يجوز أن تزيد مدة االختبار القضائي عن ثالث سنوات، وإذا فشل الطفل في اإلختبار يعرض على املحكمة

 من التدابير الواردة في املادة 
ً
من ذات القانون على  (١١٠)، كما نصت املادة ٥3من القانون املذكور  (١٠١)وتتخذ ماتراه مناسبا

  (١٠١)انتهاء جميع التدابير التقويمية املبينة في املادة 
ً
ببلوغ املحكوم عليه سن الحادية والعشرين، إال أن هناك استثناًء وحيدا

اتبعه املشرع املصري باألخذ بنظام اإلختبار القضائي ملن تجاوز سن الرشد، وهى حالة جوازية للمحكمة في مواد الجنايات بناء 

م عليه تحت اإلختبار القضائي وذلك ملدة ال على طلب النيابة العامة وبعد أخذ رأي املراقب اإلجتماعي الحكم بوضع املحكو 

 تزيد عن سنتين.

 و وقد اعتبرها املشرع املصري عقوبة أصلية أو تكميلية ولم ينص عليها كعقوبة تبعية وتتراوح الغرامة . الغرامة الجنائية: 3
ً
فقا

ائة جنيه كحد أقص ى أو قد تخالف ( من قانون العقوبات املصري ما بين املائة قرش في مواد الجنح وخمسم٢٢الحكام املادة )

( من قانون ١٠3الغرامة هذا الحد إذا نص القانون على غير ذلك وفق سلطة تقديرية للقاض ي، مثل أحكام الرشوة في املادة )

 العقوبات املصري. 

طوال هذه وهو اإلفراج عن املحكوم الذي أمض ى ثالث أرباع املدة املحكوم بها بحسن سير وسلوك الفراج تحت شرط:  .4

املدة بشرطين، األول عدم وجود خطر على األمن العام وأن يكون الحد األدنى لها تسعة أشهر، وقد نظم قانون تنظيم السجون 

 .٥4(٦4-٥٢املصري هذه األحكام في املواد )

                                                 
جتماعية، ماجستير في العلوم االجتماعية، قسم العلوم اال، بدائل العقوبة السالبة للحرية بين الواقع والمامول، رسالة 2008ي، عبد هللا بن على الخثعم - ٥0

 . 89جامعة نايف للعلوم األمنية، كلية الدراسات العليا،ص
 . 19٣7لسنة  ٥8ن قانون العقوبات المصري رقم م،  ٥9،  ٥7،  ٥٦،  ٥٥انظر، المواد  - ٥1
 . ٣1-11، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ص شريع الجنائي الحديث، الحبس قصير المدة في الت1999شريف سيد كامل ،  - ٥2
ائل للنشر و، دار 1، التفريد العقابي في القانون األردني: دراسة مثارنة مع القانون المصري والقانون الفرنسي، ط2009الد سعود بشير الجبور ، خ - ٥٣

 . 20٥والتوزيع ، األردن، ص
 . ٣٦7ايمن رمضان الزينى ، مرجع سابق، ص  - ٥4
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اقبة:  .5 واشترط أن تكون مدة املراقبة  ٥٧وتكميلية ٥٦وتبعية ٥٥وقد نص عليها املشرع املصري كعقوبة أصليةالوضع تحت املر

، وجعل ملدتها حدين أدنى وأقص ى إذا كانت أصلية أو ٥8مساوية ملدة العقوبة املحكوم بها عندما تكون املراقبة عقوبة تبعية

 إذا كانت املراقبة عقوبة أصلية، أما إذا كانت عقوبة تكمي
ً
لية تكميلية، ويبدأ سريان مدة املراقبة من يوم صيرورة الحكم قطعيا

 .٥9أو تبعية فيبدأ سريانها من تاريخ انتهاء العقوبة األصلية، وقد أسند املشرع لقسم الشرطة املختص مهمة تنفيذها

 للكراه البدنىالعمل للمنفعة العامة:  .6
ً
ن إبل  .٦٠وقد نص عليه املشرع املصري كعقوبة بديلة للحبس قصير املدة أو بديال

ن يطلب تشغيله خارج أشهر أباح للمسجون في العقوبات التي ال تتجاوز ثالثة أقد  (94٧) ةدفي املا ةقانون اإلجراءات الجنائي

  ٦١السجن .

  . كيفية تحقيق املستهدف 

لزامية والثاني إ البديلة العقوبةتجاهين األول هو جعل قضاء إفي  الجنائيةمن قانون اإلجراءات  (94٧) املادةتعديل نص . ١

ة الحبس التي ال تتجاوز ستة بيكون تنفيذ عقو  كالتالي ." املادةبرفع مده الحكم بالحبس الذي يمكن استبداله . فيكون نص 

شهر عن طريق تشغيل املحكوم عليه خارج السجن ما لم ينص الحكم على عكس ذلك . ويجوز ملصلحة السجون التقدم في أ

حد السجون أو باقيها في أمة املحكوم عليه لتنفيذ العقوبة بتدائية الكائن في دائرتها محل إقارئيس املحكمة اإل  إلىأي وقت 

؛ وله هثنين وسبعين ساعة من تقديمإخالل قوال املعروض ضده أ؛ ويصدر القاض ي قراره في الطلب بعد سماع املحددة لذلك

 علىم عليه ولحين إصداره قراره النهائي ؛ وال يجوز الطعن اتخاذ ما يراه من إجراءات احترازية مؤقته تضمن عدم فرار املحكو 

األقل من قراره  علىوذلك بعد مرور شهرين  ةفيما لو طرأت وقائع جديدمر ن تعود لعرض األ أالقرار ولكن يمكن لجهة التنفيذ 

 الصادر في طلبها األول" .

 (٥١١)تحمل رقم  ةواحد ةكراه البدني  واستبدالها بمادون اإلجراءات والخاصة باإلمن قان (٥٢٢) إلى (٥١١)لغاء مواد من . إ٢

املبالغ الناشئة عن الجريمة املقض ي بها للحكومة ضد مرتكب كراه البدني لتحصيل التالي " ال يجوز اإل حوالن علىتكون 

 
ً
لحة السجون مص ةجره بواسطأيتم تحديد  (94٧)لنص املاده  الجريمة. وفي حال تشغيل املحكوم عليه خارج السجن نفاذا

 
ً
جر املحكوم عليه أمن  ةثالثين باملائ علىوتحصل مصلحة السجون  ةئد في السوق لقيمة العمل املماثلللسعر السا وفقا

 
ً
 ."يتم خصمها من أجرته  ةعن الجريم ةو مبالغ ناشئأ؛ وإذ كان عليه مصرووفات  كمصاريف إدارية ويسدد له الباقي نقدا

 

 

                                                 
 . 194٥لسنة  98وم رقم من المرس ٣و2جرائم التشرد واالشتباه ، المواد  - ٥٥
 ( من قانون العقوبات المصري. 24انظر المادة ) - ٥٦
 ( من قانون العقوبات المصري. ٣٦7انظر المادة ) - ٥7
 . ٣1٣أيمن رمضان الزيني ، مرجع سابق، ص  - ٥8
 ( من قانون العقوبات المصري. 18انظر، المادة ) - ٥9
 (. ٥2٣-20٥انظر، قانون اإلجراءات الجنائية المصري في المواد ) - ٦0
لحبس اإلجراءات الجنائية: "لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة ال تتجاوز ثالثة أشهر أن يطلب بدالا من تنفيذ عقوبة ا من قانون 479-تنص المادة  ٦1

  ."انه من هذا الخيارعليه، تشغيله خارج السجن، وذلك ما لم ينص الحكم على حرم
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 املعلومات والبيانات .  ىالحصول عل . حق6-١-2

ي حقيقي في أي أمن لحسن استخدام الحق في التعبير؛ فال يمكن بناء ر والبيانات هو الحق الضا املعلوماتحق الحصول علي 

 وقد ورد، وتضبط اتجاهاته . تكوين الرأي ىي أي مجال بغير معلومات تساعد علو موضوع من املوضوعات فأزمات زمه من األ أ

 الوطنية لحقوق اإل ةستراتيجيمات في املحور األول من محاور اإل املعلو  ىلحق الحصول علصدار قانون إ
ً
" نسان في البند "خامسا

 ٦٢. ١حرية التعبير" حيث ورد في النتائج املستهدفة تحت هذا الجزء في املسلسل رقم " واملعنون 

 . الوضع الدستوري لحق الحصول علي املعلومات 

املعلومات والبيانات واإلحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، واإلفصاح عنها من ن "أ علىمن الدستور  (68)تنص املادة 

مصادرها املختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون 

ا وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعه

. وتلتزم مؤسسات الدول
ً
 نتهاء من فترة العمل بهاة بإيداع الوثائق الرسمية بعد اإل املعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدا

 بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع ال
ً
 وسائل واألدوات الحديثة، وفقا

 ."للقانون 

 ةوفق املواثيق الدولي حرية تداول املعلومات  . 

 
ً
ـة ســنة وذلــك بانعقــاد الجمعيــة العامـ ملعلومـات كحق من حقوق اإلنســانبحريـة تـداول ا اعترفت منظمة األمم املتحـدة مبكرا

نهـــا املحــك لكل الحريـــات األخري  ١94٦
ٔ
ن حريــة املعلومــات حـــق مــن حقـــوق اإلنســان وا

ٔ
التـــي تتبناها منظمة  والــذي نــص علــى ا

ي والتعبيـــر تتضمن حرية "مفوضـــية األمـــم املتحـــدة لحقـــوق اإلنســـان قرت أ. كما األمم املتحدة 
ٔ
ن حرية الرا

ٔ
الحصـــــول علـــــى  ا

 
ً
ن الحـــــق والتماس وتلقي ونقـــــل املعلومــات يفرض على الدول التزامــا

ٔ
 إ املعلومـــــات وا

ً
  يجابيــا

ً
املعلومــات التي ب لق األمرٕاذا تع خاصة

 شـخص كـلِّ ن " لأ علىينص  العاملي لحقوق اإلنسـان  نمن اإلعال  (١9)ة املادن نص أ إلى ةضاف. هذا باإل لدى األجهزة الحكومية 

ي التمتـع بحر  حـق  
ٔ
اء واألفكــار فـي اعتنـاق اآلراء دون مضـايقة، وفـي التمـاس األنبـ حريتهوالتعبيـر، ويشـمل هـذا الحـق يـة الـرا

ـة وســيلة ودونمـا اع الــدولي للحقــوق املدنيــة  مــن العهــد (١9)املــادة وقد فصلت   ".ددو تبــار للحــوتلقيهـا ونقلهــا ٕالـى اآلخــرين، بأيَّ

 . ةن حق في اعتناق اآلراء دون مضايقنساإن " لكل أنسان فقالت كبر من اإلعالن العاملي لحقوق اإلأ ةمر بصور األ  والسياســية 

 إلىومات واألفكار وتلقيها ونقلها إلتماس مختلف ضروب املعلنسان الحق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في إولكن 

 ة" وأضافت املاديختارها  ى خر أوسيلة  ةو بأيأو قالب فني أو مطبوع أود سواء في شكل مكتوب خرين دونما اعتبار للحداآل 

على ذلك واجبات ومسئوليات خاصة و  مـن هـذه املـادة  ٢تسـتتبع ممارسـة الحقـوق املنصـوص عليهـا فـي الفقـرة  نه " أليها إاملشار 

ن تكون ضرورية 
ٔ
ن تكون محددة بنص القانون وا

ٔ
و إل يجـوز ٕاخضـاعها لـبعض القيـود ولكـن شريطة ا

ٔ
حترام حقوق اآلخرين ا

و النظام الع ؛ وهسمعت
ٔ
و اآلداب العامة حماية األمن القومي ا

ٔ
و الصحة العامة ا

ٔ
 ."ام ا

 أوقد 
ً
 التي نفسها ةالقو   ةيجعل للمواثيق واملعاهدات الدولين الدستور املصري أ علىكثر من موضوع التأكيد أوفي  وردنا سابقا

 قد تم التصديق عليها ونشرها بالجريدة الرسمية .  مادام ةهي لنصوص التشريعات املصري

                                                 
 . 2٥االستراتيجية الوطنيه لحقوق االنسان . ص  ٦2
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 تحقيق هذا املستهدف . ةكيفي 

؛ وباعتبار فريقيتحاد اإل نها عضو مؤسس في اإلأ؛ وباعتبار املعلومات علىن مصر ال يوجد بها قانون موحد للحصول أباعتبار 

جتهادات الرغم من تعدد اإل  ىاملعلومات . وعل ىقانون نموذجي للحصول عل ةمسود ٢٠١١عام  صدرأفريقي قد تحاد اإل ن اإلأ

 املعلومات ىلوضع مشروعات قانون للحصول عل ةوجهات حكومي ةمختلف ةمن منظمات مدني ةاملصري
ً
 ؛ وهو ما واجه فشال

 
ً
 قد أعدتها اعتبار  ةاملتحد ةالتي كانت املجموع ةيالقانونو  ةبعض املشروعات الدستوري ننا اليوم نضع هنا إ؛ ف ةفي كل مر  ذريعا

ً
 ا

  ٦3املعلومات .  ىعل للحق في الحصول  ٢٠١3 إلى عام ٢٠٠٥من عام 
ً
 هأعدوذجي الذي فريقي النمنضع رابط القانون األ  وأيضا

من تلك النصوص في تنفيذ هذا  ةستفادلل  ٢٠١٢- ٢٠١١في عام  ةمشاركة خبراء من املجموعة املتحدفريقي بتحاد اإل اإل

 ةمن القومي والخصوصياأل  ةحماينون جديد يراعي التوازن بين وضع مشروع قا ىن يساعد علأوهو ما يمكن . ٦4املستهدف 

 البيانات واملعلومات من مصادرها. ىوبين الحق في الحصول عل

يقي فر القانون اإل  ىعل للقانون ويعتمد بالكامل ةاملتحد ةللمعلومات كانت قد قدمته املجموعوفيما يلي نص قانون مقترح  

 النموذجي وال يتعارض مع الدستور املصري.

 عامةلفصل األول: أحكام ا

 (١املادة )

 فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد باملصطلحات التالية املعانى املبينة أمامها: 

 هى املفوضية العليا لحرية وتداول املعلومات. املفوضية العليا:

قضائية، هى كافة الوزارات، واملحافظات واألجهزة والهيئات واملصالح، وكذلك هيئات السلطة التشريعية وال الجهات العامة:

 أو أية جهة تعتبرها املفوضية العليا خاضعة ألحكام هذا القانون.

هى مؤسسات املجتمع املدنى والهيئات الخاصة التى تحصل على أموال عامة والهيئات الخاصة املرتبطة الجهات األخرى: 

 ى.بالدولة أيما كان كيانها القانوني، أو أية جهات أومؤسسات خاضعة ألحكام القانون املصر 

و خاصة فى حال حصولها على أموال أ حكام هذا القانون سواء كانت هيئات عامةأب الجهات املخاطبة هىالجهات املعنية: 

 .ى خر أ ي جهةأو أ و هيئات خاصة مرتبطة بالدولةأعامة 

 أو أ و اعتباري ال تشارك الدولةأي شخص طبيعي أهي  الهيئات الخاصة:
ً
ي امتياز أيتمتع بس ماله وال أمن مؤسساتها في ر  يا

 خاص تمنحه له الدولة نتيجة نشاطه.

تشكل جزًء من أي مستوى أو  و/ وأهي أي هيئة أنشأها الدستور أو أنشئت بموجبه، منشأة بموجب قانون الهيئات العامة: 

 و غيرها.أو القضائية أو التشريعية أفرع من السلطة التنفيذية 

                                                 
https://www.ug-للمزيد راجع قانون حرية وتداول المعلومات والمقدم من المجموعة المتحده للقانون علي الرابط التالي   ٦٣

2-law.com/publication/foi/   وأيضا مقترح مشروع قانون المعلومات المعدل من المقدم من المجموعه المتحده علي الرابط التالي

law.com/publication/foi-https://www.ug/  للمعلومات من وضع المجموعه المتحده  وأيضا راجع نص دستوري للوصول

information-access-law.com/publication/constitutional-https://www.ug/  
https://www.ug-بط التالي مشروع القانون االفريقي النموذجي لللوصول الي المعلومات علي الرا ٦4

law.com/publication/africanmodellaw/  

https://www.ug-law.com/publication/foi-2/
https://www.ug-law.com/publication/foi-2/
https://www.ug-law.com/publication/foi-2/
https://www.ug-law.com/publication/foi/
https://www.ug-law.com/publication/constitutional-access-information/
https://www.ug-law.com/publication/africanmodellaw/
https://www.ug-law.com/publication/africanmodellaw/
https://www.ug-law.com/publication/africanmodellaw/
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تمتلكها أو يسيطر عليها أو يمول جزء كبير منها اعتمادات تقدمها السلطة  هي هيئة الهيئة الخاصة املرتبطة بالدولة:

ي هيئة تقوم بوظيفة محددة بقانون أو وظيفة عامة لكن بمقدار ما أ و/ وأالتنفيذية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. 

 تتطلبه هذه الوظيفة العامة أو القانونية فقط.

دارة التى أو املوظف الذى تعينه الجهة املعنية للنظر فى طلبات الحصول على هو اإل  دارة املختصة/املوظف املختص:ال 

 اختصاصاته مهمة النظر في هذه الطلبات. إلىو تضيف أاملعلومات 

  املعلومات:
ً
، أو الرسومات، أو هى البيانات أو املعلومات املوجودة فى أى من السجالت والوثائق املكتوبة أو املحفوظة إلكترونيا

ئط، أو الجداول، أو الصور، أو األفالم، أو امليكروفيلم، أو التسجيالت الصوتية، أو أشرطة الفيديو، أو الرسوم البيانية، الخرا

أو أية بيانات تقرأ على أجهزة خاصة، أو أية أشكال أخرى ترى املفوضية العليا لحرية وتداول املعلومات أنها تدخل فى نطاق 

 
ً
 .لهذا القانون  املعلومات وفقا

 طالع على املعلومات املطلوبة.حتياجات الخاصة من اإل هى الصيغة التى تمكن ذوى اإل  الصيغة البديلة:

  املعلومات املستثناة:
ً
 حكام القانون والدستور.أمع  تعني املعلومات املستثناة من حرية الوصول إليها اتساقا

ة بالدولة أو الهيئة الخاصة فى حال حصولها على مال عام. تعني الهيئة العامة أو الهيئة الخاصة املرتبط حائز املعلومات:

تصال يتضمن الطبع واإلذاعة ووسائل اإل هو اإلتاحة في شكل وبأسلوب يسهل على الجمهور الوصول إليه، وهو ما النشر:

 و تلك التي ستعرف في املستقبل.أتاحة املعروفة من طرق اإل و غيرهاألكترونية اإل

هو الرسم الواجب أن يدفعه طالب املعلومة لحائز املعلومة من أجل إتاحة هذه املعلومة له والذي  املعلومة:رسم استخراج 

 تحدده الهيئة املعنية.

 ي شخص بخالف حائز املعلومة أو طالبها.أهو  طرف ثالث:

 تعني معلومة خاصة أو معلومة تجارية وشخصية تخص طرف ثالث. معلومة خاصة بطرف ثالث:

 (2) املادة

الحصول على املعلومات حق لكل مصري / مصرية وتلتزم الدولة بتمكين املصريين من استعمال هذا الحق وتسهل لهم التمتع 

 به.

 ستثناءات املحددة فى هذا القانون.ها فى نطاق اإل طالع والتداول، إال ما دخل منمات لدى الجهات املعنية متاحة لل جميع املعلو 

حكام هذا القانون وال يجوز حجب املعلومات إال في نطاق املعلومات أكل املخاطبين ب علىواجب فصاح عن املعلومات اإل 

 و القانون.أاملستثناة بحكم الدستور 

حكام هذا أنه يتبع أياها كان يعتقد بإتاحته إي معلومات تحت يده مادام عند تاحته أل إ علىي شخص أيجب عدم معاقبة 

 القانون وكان اعتقاده هذا مبين
ً
 سباب معقولة.أ على ا

 (3املادة )

و هيئة خاصة أو خاصة، أي هيئة عامة أاملعلومات املوجودة لدي  إلىتمكين املصريين من الوصول  إلىيهدف هذا القانون 

 ةالدولي ي حق من الحقوق املكفولة لهم بموجب املعاهدةأو تعزيز أ ة، قد تساعد في حمايى خر أي جهة أو أمرتبطة بالدولة 

طراف األ  متعددة ى خر أي معاهدة دولية أجتماعية و اإل قتصادية و للحقوق املدنية والسياسية واملعاهدة الدولية للحقوق اإل

 توقيعها عليها ونصوص الدستور املصري والقوانين النافذة في مصر. ىقد صدقت عل تكون الحكومة املصرية
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 (4املادة )

التى بحوزتها بشكل منظم وبترتيب يسهل على املوظف املختص عملية استخراجها، على الجهات املعنية أن تحتفظ باملعلومات 

 
ً
  وعليها حفظ املعلومات إلكترونيا

ً
  كلما أمكن ذلك. وعليها أن تعين موظفا

ً
كثر للنظر فى طلبات الحصول على أو أ مختصا

 املعلومات املطلوبة وتقديمها لطالبها.املعلومات، وعليها أن تمنحه/تمنحهم كافة الصالحيات الالزمة للبحث والوصول إلى 

 (5املادة )

طالع وتمكين تدريبية لهم تتعلق بأهمية حق اإل  على الجهات املعنية نشر ثقافة حرية املعلومات بين موظفيها وتنظيم دورات

لتى تحفز على ستخراجها، وعليها أن تضع النظم اوالسبل األفضل واألسرع إل  املواطن من ممارسته، وكيفية حفظ املعلومات

 نشر وإتاحة املعلومات.

 (6املادة )

حكام أخذ أتاحتها، كما يتعين إو تضييق نطاق أحجب املعلومات  إلىي طريقة تؤدي أحكام هذا القانون بأال ينبغي تفسير 

 عتبار عند تفسيره.الدولية في اإل املادتين الثانية والثالثة والدستور واملواثيق 

 بالنشر وحماية املبلغينلتزام ال الفصل الثانى:

 (٧املادة )

 
ً
  ١٥ألحكام أى قانون آخر، بعد مرور  يتم الكشف عن املعلومات والوثائق التى يحظر نشرها وفقا

ً
بالنسبة للمعلومات من  عاما

سنوات بالنسبة للمعلومات من درجة محظور. وتضع  ٥أعوام بالنسبة للمعلومات من درجة سرى، و ١٠درجة سرى للغاية، و

 الجهات املعنية وتراقب املفوضية درجة التزامها بها. إلىاملفوضية العليا للمعلومات قواعد التصنيف وتبلغها 

 ويجوز للمفوضية العليا مد هذ
ً
، يقبل ه الفترات لفترة واحدة أخرى بناء علي طلب حائز املعلومات، ويكون قرارها هذا مسببا

 مام محكمة القضاء اإل ألغاء اإل ى الطعن عليه بدعو 
ً
 املنصوص عليها في قانون مجلس الدولة. لألوضاع داري وفقا

 (8املادة )

لسوق املال والهيئة العامة  املالية والبورصة املصرية والهيئة العامةتطبق قواعد اإلفصاح الصادرة عن الهيئة املصرية للرقابة 

فصاح عن تعامالتها مع القطاع الخاص فى حال التابعة للدولة باإل  ةجهز ت املقيدة بالبورصة كما تلتزم األ ستثمار على الشركالل 

 .حصوله على مال عام

األقل السياسات العامة واألهداف واملشروعات والتكاليف وعلى الجهات املعنية العامة نشر تقارير سنوية تتضمن على 

واإلنجازات واملعلومات التى تحتفظ بها الجهة. والقرارات التى تؤثر فى املتعاملين معها، وأسباب اتخاذها واألهداف املرجوة منها، 

 وأية معلومات أخرى ترى املفوضية العليا لحرية وتداول املعلومات ضرورة نشرها.

 (9املادة )

أن يمنع الجمهور  جتماع والهدف منه، وال يجوز م، أن تعلن عن موعد ومكان هذا اإل على الجهات املعنية عند عقد اجتماع عا

مام ألغاء اإل ى للمعلومات، يقبل الطعن عليه بدعو على تصريح مسبب من املفوضية العليا  جتماع إال بناءً من حضور هذا اإل 

 محكمة القضاء اإل 
ً
زم هذه الجهات بنشر . وفى جميع األحوال تلتةنصوص عليها في قانون مجلس الدولضاع املو لأل  داري وفقا

 جتماعات.محاضر هذه اإل 
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 (١0املادة )

و أنواع التحقيق أي نوع من حكام هذا القانون أل أخضاع من يدلى بمعلومات حول مخالفات أو انتهاكات ترتكب ضد إال يجوز 

 ي نوع عليه.أي عقوبة من أاملساءلة وال يجوز توقيع 

 (١١املادة )

تاحتها املعلومات املحددة في املادة الثامنة من هذا إضرار نتيجة عدم أي شخص يتعرض ألية أتلتزم الجهات املعنية بتعويض 

 علمه نتيجة نشرها في وقت مناسب إلىالقانون طاملا كان من املمكن تجنب هذا الضرر فيما لو كانت املعلومات قد وصلت 

 
ً
 حكام هذا القانون.أل  وفقا

 الفصل الثالث: الحصول على املعلومات

 (١2املادة )

يقدم طلب الحصول على املعلومات كتابة إلى الجهة املعنية التى تحوز املعلومات املطلوبة، ويجب أن يتضمن الطلب تفاصيل 

 كافية تمكن اإلدارة أو املوظف املختص من استخراجها.

مسامع  علىن يثبت مضمونه كتابة ويعيد قراءته أاملوظف املختص، وفي هذه الحالة يتعين عليه  إلىيجوز تقديم الطلب شفهيا 

 مقدم الطلب للتأكد من موافقته لرغبته، ويسلمه نسخة منه.

 (١3املادة )

 
ً
ملن تقدم به يبين فيه، تاريخ تقديمه، ونوع املعلومات املطلوبة،  على املوظف املختص فور تسلمه الطلب أن يعطى إيصاال

 
ً
املوظف املختص القيام بذلك  ىفعل والفترة الالزمة للرد عليه. وفي حال ما كان من املمكن تسليم املعلومات ملقدم الطلب فورا

 قص ي درجات حسن النية.أب

 (١4املادة )

يوم عمل من تاريخ طلبها. ويجوز تمديد هذه  (١٥)طلوبة خالل مدة ال تتجاوز يلتزم املوظف املختص بالكشف عن املعلومات امل

  أخرى يام أ ةعلى سبع الفترة ملرة واحدة ملدة ال تزيد
ً
  إذا كان الطلب يتضمن عددا

ً
من املعلومات، أو أن الوصول إلى  كبيرا

 قبول للطلب. املعلومات يتصل بأطراف أخرى. ويعتبر عدم الرد خالل الفترات املحددة بمثابة

و حريته تنقص فتره الكشف أشخاص حد األأكانت املعلومات املطلوبة ضرورية لحماية حياة  امن الفقرة السابقة إذ استثناءً 

  ى خر أيام أيام من تاريخ تقديم الطلب، يجوز مدها ثالثه أ ةاملعلومة لتكون في خالل مدة ثالثعن 
ً
 إذ كان الطلب يتضمن عددا

 
ً
من املعلومات، أو أن الوصول إلى املعلومات يتصل بأطراف أخرى. ويعتبر عدم الرد خالل الفترات املحددة بمثابة قبول  كبيرا

 للطلب.

 (١5املادة )

إذا تمت املوافقة على الطلب، فعلى املوظف املختص أن يمكن الطالب من الحصول على املعلومات التى طلبها، وأن يحدد له 

من هذا القانون. على أن تكون  (٥2)ال في حاالت منصوص عليها في املادة إجنيه  ٥٠٠ال تزيد علي أبشرط  تكلفة الحصول عليها

 
ً
مصروفات إدارية تخصص  %١٠إليها  تكلفة الحصول على املعلومات مقصورة على التكلفة املباشرة التى تتكلفها الجهة مضافا

 للمفوضية العليا.
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 (١6املادة )

املوظف املختص بعد املوافقة على الطلب أن يقدم املعلومات للطالب مكتوبة ومعتمدة من الجهة يجب على اإلدارة أو 

 
ً
  ومتضمنة صورة من أصل املعلومات املطلوبة، وفى حالة عدم إمكانية ذلك توفر الجهة املعنية مكانا

ً
لطالب البيانات  مالئما

 
ً
 مما يتاح له من معلومات. للقراءة واستخراج ما يراه مناسبا

 (١٧املادة )

إذا كان الطالب من ذوى االحتياجات الخاصة فعلى املوظف املختص تقديم املعلومات بصيغة  ،مع مراعاة حكم املادة السابقة

 
ً
 .بديلة تتالءم مع إعاقته، كلما كان ذلك ممكنا

 (١8املادة )

فيجوز لها إحالة الطلب إلى  ،املعلوماتأخرى أو أنها مصدر تلك إذا تبين للموظف املختص أن املعلومات املطلوبة تخص جهة 

 تلك الجهة، وإبالغ الطالب بذلك، وفى هذه الحالة يعتبر الطلب كأنه قدم ابتداء إلى الجهة التى أحيل اليها.

 (١9املادة )

 أتاحة املعلومة يجب إالقرار الصادر برفض 
ً
  ى، وعلن يكون مسببا

ً
 ،ضبأسباب الرف املوظف املختص أن يخطر الطالب كتابة

ن أستثناءات املحددة فى هذا القانون. ويتعين و تقع فى نطاق اإل أن كانت املعلومات غير موجودة إوال يجوز رفض الطلب إال 

 
ً
  يتضمن طلب الرفض شرحا

ً
و مخالفة لهذا أو قصور في التسبيب أي نقص ألخطوات التظلم من القرار والطعن عليه. و  وافيا

 القانون تبطل القرار.

 (20املادة )

  ىعل
ً
ن يرفق أو عدم العثور عليها أعدم وجود املعلومات  ىعل املوظف املسئول عن املعلومات فيما لو كان رفض الطلب قائما

بقرار الرفض مذكرة توضح كل الخطوات املتخذة للعثور على املعلومات أو لتحديد ما إذا كانت هذه املعلومات موجودة علي 

 أ
ً
ملواقع التي تم البحث فيها عن املعلومة والشخص أو األشخاص الذين قاموا بهذا البحث. بكل ا ن تتضمن تلك املذكرة بيانا

 
ً
عن املعلومات أو في سبيل التأكد من وجود  وتفاصيل أي مراسالت تمت مع أي شخص اتصل به مسئول املعلومات بحثا

نه قد أهالك وما يفيد القرار الصادر باإل تتضمن املذكرة ن أهالكها فيتعين إاملعلومات. وفيما لو كانت املعلومات قد جري 

 إجري 
ً
 .هالكها فعال

 (2١املادة )

سبوع واحد بوجودها أخطار طالب املعلومة خالل إنها موجودة يتعين ألو تبين بعد صدور قرار الرفض لعدم وجود املعلومات 

 النحو الوارد في القانون. تاحتها عليإو رفض أعطاء املعلومة إفي الطلب من جديد واتخاذ قرار ب عادة النظرإو 

 (22املادة )

 حوال التالية:تاحتها في األ إجيل أن يخطر طالب املعلومة بتأيجوز للمسئول عن املعلومات 

  (4٥)تاحة املعلومات بعد مرور إمتناع عن نه ال يجوز اإل أ علىإذ كانت هذه املعلومات معدة للعرض أمام البرملان  .أ
ً
 على يوما

 قرب.أيهما أو تقديم الطلب أبدء انعقاد البرملان 

  .ب
ً
و يتضمنها تقرير تم إعداده بغرض رفعه لهيئة رسمية أو شخص ما بصفته أ إذ كانت املعلومات املطلوبة هي بذاتها تقريرا

 
ً
الهيئة أو ذلك الشخص وفي جميع املعنية وذلك حتى عرض التقرير أو إتاحته لتلك  ةو الجهأمن مسئولي الدولة،  مسئوال
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  (4٥)و مرور أو الهيئة أالشخص  علىتاحة املعلومات بعد عرض املعلومات إمتناع عن يجوز اإل حوال ال األ 
ً
من تاريخ  يوما

 الطلب أيهم أقرب.

يكون  أن علىمن هذا القانون  (١4)جيل في املدة املبينة باملادة أخطار الطالب بقرار التإاملسئول عن املعلومات  علىويتعين 

 اإل 
ً
 .خطار كتابة

 (23)املادة 

الدولة  تاحتها يضر بمصالحإن أالحائز للمعلومات  ىذا رأإعطاء املعلومات، إللتظلم من رفض  ةمن الطرق املقدم استثناءً 

و من يقوم أذلك عرض الوزير املختص  علىقره أو من يقوم مقامه، فإن أالوزير املختص  علىمر العليا تعين عليه عرض األ 

  (٦٠)و الكشف عنها، وللمحكمة فى خالل أية للحكم بعدم نشرها املحكمة الدستور  علىمر مقامه األ 
ً
من تاريخ تقديم  يوما

 و منع نشرها ملدة محددة، ويسري حكم املحكمة في مواجهة الكافة.أما نشرها إن تقرر أالطلب 

 ستـثـناءاتالفصل الرابع: ال 

 (24املادة )

من هذا القانون وللمدة الواردة في  (٧)النحو الوارد في املادة  ىتصنيفها عل ى ن جر إال تعتبر املعلومات مستثناة من اإلتاحة إال 

 هذا النص.

 (25املادة )

ضرار بحدود الدولة أو اإل  إلىعلى املوظف املختص أن يرفض الكشف عن أية معلومات إذا ثبت أن هذا الكشف قد يؤدي 

 :األخص علىمواجهة هذا الخطر, ويشمل ذلك  علىضعاف قدرتها إ إلىو يؤدي أو يعرضها لخطر الحرب أبكيانها أو بوحدة ترابها 

  ستراتيجيات والخطط الحربية والتكتيكات واألسلحة واملهام القتالية وتنظيمات القوات املسلحة، والعمليات واملناورات اإل

 والتدريبات العسكرية بكافة أشكالها وصورها.

 معلومات املخابرات املرتبطة بأمن الدولة الداخلى  
ً
 للقوانين القائمة. والخارجى وفقا

 الدفاعية والتحالفات العسكرية. بالشئون تصاالت واملراسالت الدولية ذات الصلة اإل 

 تفاق معها على إبقاء هذه املعلومات سرية.تخص دولة أو منظمة أجنبية تم اإل أية معلومات 

  
ً
 وحدة الوطنية.على ال املعلومات ذات الطابع العنصرى أو العرقى أو املؤثرة سلبا

 (26املادة )

 ،ستدالالت والتحقيق فى الجرائم وضبط املخالفاتلتى تتولى مهمة التحريات وجمع اإل يجوز للموظف املختص فى الجهات ا

 
ً
على تنفيذ املهام املطلوبة، أو إذا مس هذا الكشف بسمعة أشخاص لم تثبت  رفض كشف املعلومات إذا كان ذلك يشكل ضررا

 إدانتهم بعد.

 (2٧املادة )

 يجوز للدارة أو املوظف املختص رفض كشف أى معلومات تحتوى على:

 .أسرار مهنية أو صناعية تخص الجهة املعنية أو أطراف أخرى تكون محمية بمقتض ى تشريعات أخرى 
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 لة، للدو قتصادية مادية واضحة ومحددة باملصالح اإل معلومات عن إجراءات مستقبلية يؤدى كشفها إلى إلحاق أضرار

 قتصاد القومي، أو ينتج عنها مكاسب خاصة لشخص أو لهيئة، ويشمل ذلك:أو بقدرتها على إدارة اإل

 قرارات تغيير أسعار العملة املتداولة فى جمهورية مصر العربية. -

 التغييرات املتوقعة فى رسوم التعريفة الجمركية والضرائب والرسوم وأية مصادر أخرى لليرادات. -

 قعة فى أسعار الفائدة.التغييرات املتو  -

 التغييرات املتوقعة فى أسعار املمتلكات الحكومية من أسهم وأموال منقولة وعقارات. -

الصفقات واملناقصات التى تنوى الجهة املعنية عقدها بخصوص سلعة، قد يؤدى الكشف عنها إلى التأثير على أسعار  -

 هذه السلعة فى السوق.

 كوارث طبيعية أو أمراض معدية.املعلومات التى تتعلق بتوقعات عن  -

 املعلومات التى يمكن أن يؤدى كشفها إلى املساس بسالمة األفراد أوإلحاق الضرر بهم. -

 ضرار بحقوق امللكية الفكرية او قواعد املنافسة التجارية العادلة.اإل  إلىي معلومات يؤدي كشفها أ -

  املعلومات بمجرد انتفاء سبب املنع وتقديم مبررات ذلك وفى جميع األحوال فإن الجهة ملزمة بالكشف الفورى عن هذه

 املنع.

ر ستثماملصرية وهيئة سوق املال وهيئة اإل فصاح عن املعلومات الصادرة عن البورصة اعتبار قواعد اإل خذ فى اإل ويجب األ 

 خرى املنظمة لعمل القطاع الخاص.والهيئات األ 

 (28املادة )

 أية معلومات تتعلق بخصوصية طرف ثالث إال فى الحاالت التالية: يجب على املوظف املختص رفض الكشف عن

 .إذا وافق الشخص صاحب املعلومات أومن يمثله أومن يقوم مقامه 

 .إذا كانت هذه املعلومات منشورة بشكل علنى 

 .إذا طلب هذا الكشف بموجب حكم قضائى 

  
ً
 على األقل وبشرط موافقة ورثته. إذا كان قد مض ى على وفاة الشخص ثالثون عاما

 (29املادة )

ن يقوم بتنقيح أاملوظف املختص  علىتاحته، فإن إتاحة وبعضها يمكن ملعلومات املطلوبة مستثناة من اإلحين تكون بعض ا

 لب املعلومة.طا إلىتاحة املعلومات الباقية وتسليمها إتاحة منها و ما هو مستثني من اإل الوثيقة التي تتضمنها املعلومات وحذف

 (30املادة )

 إال يجوز رفض 
ً
و أللدستور  ةلغرض منها الكشف عن مخالفات جسيمسباب ما دام اي سبب من األ أل  تاحة املعلومات وفقا

 و فضح انتهاكات لحقوق اإلنسان.أو الكشف عن وقائع فساد مالي أالقانون 

 (3١املادة )

تاحة ملعلومات املطلوبة مستثناه من اإلن اأتاحة املعلومات عبء إثبات إعلى املوظف املختص الذي يرفض املوافقة على طلب 

 
ً
 ملا هو منصوص عليه في الدستور وهذا القانون. وفقا
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 (32املادة )

 
ً
بالوصول ملعلومات شخصية تخص طرف ثالث طبيعي أو معلومة تجارية أو سرية تخص طرف  لو تلقي املوظف املختص طلبا

و ممثليه القانونيين أباتخاذ الخطوات الكفيلة بإعالم الطرف الثالث الذي تخصه املعلومات ثالث اعتباري، يجب أن يقوم 

 في خالل خمسة 
ً
سم الطالب واملعلومات املطلوبة بالتفصيل. إيام من استالم الطلب. يجب أن يتضمن اإلخطار أبالطلب كتابة

 أو أتاحة املعلومات إ علىختص موافقة املوظف امل إلىن يقدم أيام عمل أالطرف الثالث في خالل خمسة  وعلى
ً
لرفض  سبابا

 تاحتها.إ

و أيام من وصول رد الطرف الثالث أو حجبها في خالل خمسة أتاحة املعلومات املطلوبة إاملوظف املختص اتخاذ قرار ب على

 انقضاء املهلة املوضحة في الفقرة السابقه دون رد.

 مام محكمة القضاء اإل ألغاء اإل ى القرار بدعو  علىويجوز لكل ذي مصلحة الطعن 
ً
وضاع املعتادة واملبينة بقانون لأل  داري وفقا

 مجلس الدولة.

 الفصل الخامس: املفوضية العليا للمعلومات

 (33املادة )

املفوضية العليا لحرية وتداول املعلومات، بهدف تعزيز وتنمية حرية املعلومات وتدفقها، ونشر الوعى  ىتنشأ مفوضية عليا تسم

 به
ً
 للقواعد التى ينظمها هذا القانون. ا، واإلسهام فى ضمان الحصول عليها لكل من يرغب فى ذلك وفقا

عتبارية، ويكون مقرها الرئيس ى فى القاهرة الكبرى، ويكون لها فروع فى املحافظات، كما تكون للمفوضية العليا الشخصية اإل و 

 يكون لها الحق فى إنشاء فروع أخرى فى األقاليم أو 
ً
ستقالل التام فى تياج العمل، وتتمتع املفوضية باإل الح إنشاء مكاتب وفقا

 ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها.

 (34املادة )

 
ً
. ويصدر بتشكيلها قرار من هيئة مكتب مجلس تتكون املفوضية العليا لحرية وتداول املعلومات من خمسة عشر عضوا

ده. وتكون مدة اللجنة سم في جلسة عامة للمجلس تعقد لهذا الغرض وحيهم باإل عضائها بالتصويت علأالشعب، بعد اختيار 

 خمس سنوات.

 (35املادة )

افر في أيجب   عضاء املفوضية العليا الشروط التالية:أن تتو

و غيرها أقتصاد و اإلأعالم، و اإل أو العلوم السياسية أفرع من فروع القانون  أيفي  األقل علىاملاجستير  ةدرج علىالحصول أ.  

 و القضاء.أعالم و اإل أو املحاماة أمن القومي عشر سنوات من العمل في مجال األ  علىو ممن يملكون خبرة ال تقل أ

املعلومات وغيرها من الحقوق  إلىلهم سجل مشهود في الدفاع عن حقوق اإلنسان وحريات التعبير والحق في الوصول ب. 

 والحريات العامة.

ترشيحهم أي منصب سياس ي أو منصب في حزب  علىت الترشيح أو شغلوا خالل األعوام الخمسة األخيرة ال يشغلون وقج. 

 سياس ي.

و أية انتهاكات للحقوق والحريات العامة أو تورطوا في أية جرائم تمس الشرف أدينوا في أن ال يكونوا قد أحسن السمعة و د. 

 دافعوا عن تلك االنتهاكات.



 59 

 (36املادة )

قه في صحيفتان يوميتان واسعتي مكتب مجلس الشعب عن فتح باب الترشح لعضوية املفوضية وموعد إغال ةتعلن هيئ

 اإل 
ً
. ويقدم (3٥)فراد اللذين تتوافر فيهم الشروط املنصوص عليها في املادة لتلقي طلبات الترشيح من األ  نتشار، وتحدد موعدا

 
ً
 بما يري من املستندات. مفصلة، ومؤيدة ةبسيرة ذاتي طالب الترشح طلبه مشفوعا

عقب غلق باب الترشيح تقوم هيئة املكتب باستبعاد الطلبات التي ال تتوافر فيها الشروط املطلوبة وتعرض باقي الترشيحات 

 عضاء البرملان للتصويت عليها.أعلي 

 
ً
ملرشحين بنتيجة بالغ كل اإضوء نتيجة التصويت ويجري  علىعضاء املفوضية أبتعيين  يصدر رئيس مجلس الشعب قرارا

 يوم عمل من تاريخ صدوره. (١٥)التصويت وبقرار التعيين في موعد ال يتجاوز 

يوم عمل من تاريخ صدوره  (١٥)عضاء املفوضية في خالل أقرار رئيس مجلس الشعب بتعيين  علىن يطعن ألكل ذي مصلحة 

 لغاء.اإل ى داري بدعو مام محكمة القضاء اإل أ

 أاملحكمة  على
ً
يوم عمل من تاريخ اتصال علمها به. ويكون الحكم الذي يصدر  (١٥)في موضوع الطعن خالل  ن تصدر حكما

 
ً
دارية العليا حكمها في ن تاريخ صدوره. وتصدر املحكمة اإل يام مأدارية العليا في خالل سبعة مام املحكمة اإل أللطعن عليه  قابال

 يوم عمل من تقديمه. (١٥)موضوع الطعن في خالل 

 كثر من مدتيين متتاليتين.املفوضية أل ةي شخص عضويأيشغل  نأوال يجوز 

 (3٧املادة )

 أكبر أول اجتماع لها برئاسة أتعقد املفوضية 
ً
جتماع الرئيس ونائبه. ويحمل الرئيس لقب املفوض وتختار في هذا اإل  عضائها سنا

 العام للمعلومات، ويحمل نائبه لقب نائب املفوض العام للمعلومات.

 (38املادة )

 تختص املفوضية العليا فى سبيل تحقيق أهدافها بما يأتى:

 .وضع خطة عمل قومية لتعزيز وتنمية حرية املعلومات وتداولها فى مصر، واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة 

 .البت فى الطلبات التى تقدم لها بامتناع الجهات املعنية أو تراخيها عن إعطاء املعلومات 

  ستعانة بالجهات واألجهزة املختصة بشئون التعليم وتوعية املواطنين بها، وذلك باإل  املعلومات وتداولها،نشر ثقافة حرية

 والتنشئة واإلعالم والتثقيف.

  عقد املؤتمرات والندوات وحلقات النقاش فى املوضوعات املتعلقة بحرية املعلومات وتداولها أو فى األحداث ذات الصلة

 بها.

 الزمة لدعم القدرات املؤسسية والفنية فى مجال حرية املعلومات وتداولها، وكذا املساهمة فى تدريب تقديم املقترحات ال

 اإلدارة أو املوظفين واملسئولين فى الجهات املعنية على كيفية وأهمية تمكين األفراد من الحصول على املعلومات.

  اختصاصاتها.إصدار النشرات واملجالت واملطبوعات املتصلة بأهداف املفوضية و 

  إصدار تقارير عن أوضاع وتطور جهود مصر فى مجال حرية املعلومات وتداولها على املستوى الحكومى واألهلى متضمنة

 رصد املخالفات واملعوقات فى هذا املجال.
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 املفوضية  التعاون مع املنظمات والجهات الدولية والوطنية املعنية بحرية املعلومات وتداولها بما يسهم فى تحقيق أهداف

 وتنمية عالقاتها بها.

  املشاركة ضمن الوفود املصرية فى املحافل، وفى اجتماعات املنظمات اإلقليمية والدولية املعنية بحماية حرية املعلومات

 وتداولها.

 (39املادة )

طلبه من بيانات أو معلومات على أجهزة الدولة معاونة املفوضية فى أداء مهامها، وتيسير مباشرتها الختصاصاتها، وتزويدها بما ت

 تتصل بهذا االختصاص.

 وللمفوضية دعوة أى ممثل لهذه األجهزة للمشاركة فى أعمال املفوضية واجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت.

 (40املادة )

والشئون املالية يكون للمفوضية أمين عام، يختص بتنفيذ القرارات، واإلشراف العام على األمانة الفنية وشئون العاملين، 

 
ً
 للوائحها. واإلدارية باللجنة وفقا

 بتعيين األمين العام 
ً
 عضاء املفوضية، ويكون تعيينه لذات مدة املفوضية.أيكون من غير  أن علىوتصدر املفوضية قرارا

 أداء مهامها والنهوض تستعين املفوضية بعدد كاٍف من الخبراء واملتخصصين, ومن العاملين املؤهلين، بما يمكنها من

 باختصاصاتها.

 (4١املادة )

جتماع إذا طلب اجة إلى ذلك، ويجب دعوتها إلى اإل تجتمع املفوضية بدعوة من رئيسها مرة على األقل كل شهر، وكلما دعت الح

 ذلك ثلث أعضائها.

 
ً
بحضور ثلثى أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب  ويكون اجتماعها صحيحا

 الذى منه الرئيس.

ستعانة برأيه أو خبرته فى موضوع مطروح للبحث أو املناقشة دون أن يكون فوضية أن يدعو لحضورها من يرى اإل ولرئيس امل

 له حق التصويت.

 (42املادة )

 ذى يمثلها أمام القضاء وأمام الغير.رئيس املفوضية هو ال

 (43املادة )

تكون للمفوضية موازنة مستقلة تدرج كرقم واحد فى املوازنة العامة للدولة، وتبدأ السنة املالية وتنتهى مع بداية ونهاية السنة 

 املالية للدولة.

 وتتكون موارد املفوضية مما يأتى:

  العامة للدولة.عتمادات التى تخصص للمفوضية فى املوازنة اإل 

 .ما يتم تحصيله من رسوم مقابل ما تقدمه املفوضية من خدمات 

 .ما يتم تحصيله كمصروفات إدارية بواسطة الجهات املعنية على أن تقوم بتوريده بشيكات شهرية 
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 .الهبات واملنح واإلعانات التى تقرر املفوضية قبولها بأغلبية ثلثى أعضائها على األقل 

 ما تخصصه الدولة ل 
ً
 تفاقيات الدولية.لل لمفوضية من منح أوإعانات، وفقا

وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه املوارد فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك املركزى املصري، ويراعى ترحيل الفائض من 

 أموال املفوضية أهذا الحساب فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة املفوضية للسنة التالية. وتعتبر 
ً
عامة ويعتبر القائمين  مواال

 موال فقط.خصوص األ عليها في حكم القائمين علي املال العام في 

 (44املادة )

تصدر املفوضية الئحة لتنظيم العمل بها، والعالقة بين اللجنة الرئيسية وفروعها باملحافظات والئحة لتنظيم األمانة الفنية 

 دون التقيد بالنظم الحكومية.وشئون العاملين والشئون املالية واإلدارية وذلك 

 (45املادة )

 علىمرتب ومخصصات رئيس مجلس الوزراء ويحصل نائب املفوض العام للمعلومات  علىيحصل املفوض العام للمعلومات 

 مرتب ومخصصات الوزير. علىعضاء املفوضية أمرتب ومخصصات نائب رئيس الوزراء، ويحصل باقي 

 (46املادة )

قابلين للعزل، وال يجوز فى غير حالة التلبس اتخاذ أى إجراءات جنائية ضد أعضائها إال بإذن سابق من أعضاء املفوضية غير 

 
ً
مل للقواعد واإلجراءات التى تحددها. ويقسم عضو املفوضية اليمين أمام جلسة خاصة للبرملان بأن يؤدى الع املفوضية ووفقا

 القانون.وأن يحترم الدستور و  ،املوكول إليه باألمانة والصدق

 (4٧املادة )

 
ً
وتتضمن لجنة للقيم للنظر فى املخالفات وعرض  ،تضعها لتنظيم عملها لالئحة خاصة تتولى املفوضية مساءلة أعضائها وفقا

يقوم املفوض العام  ،ار املفوضية يتضمن إسقاط العضويةتقريرها على املفوضية إلصدار القرار النهائى. فإذا كان قر 

اجتماع إلعالن شغور مقعد العضو الذي  أول املجلس في  علىرئيس مجلس الشعب الذي يعرضه  إلىللمعلومات بإبالغ القرار 

جراءات ة الختيار من يحل محله. وتتبع اإل جراءات القانونيهيئة مكتب مجلس الشعب باتخاذ اإل  سقطت عضويته، وتكليف

 ديبي.أو اسقاط العضوية عنه لسبب غير تأو استقالته، أ وفاة العضو ةنفسها في حال

 (48املادة )

 
ً
 ، فى الحاالت التالية:تنتهى خدمات عضو املفوضية العليا للمعلومات حكما

  ستقالة.اإل 

 عتبار.جناية أو بجنحة مخلة بالشرف أواإل إذا حكم عليه ب 

 .إذا حجر عليه 

  
ً
 من شروط التعيين. إذ فقد شرطا

  قرار من املفوضية العليا للمعلومات وبناء علي تحقيق تجريه.بإذا أسقطت عضويته 

 (49املادة )

 ألعضاء املفوضية العليا للمعلومات فى سبيل تنفيذ مهامها:
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 .حق الدخول إلى أية مؤسسة عامة والتفتيش فى سجالتها وأوراقها وأية مصادر لها صلة باملعلومات املطلوبة 

 لفات بغية الوصول إلى املعلومات املطلوبة.التحرى عن أى مخا 

 .اإلبالغ عن إخفاء أو إتالف املعلومات أوتعديلها بشكل مخالف لحقيقتها بقصد التهرب من تقديمها 

 عضاء املفوضية العليا للمعلومات صفة الضبطية القضائية فور حلفهم اليمين.أويصدر قرار من الوزير املختص بمنح 

 (50املادة )

 مختصة بنظر التظلمات التى تقدم إليها عن رفض الجهات املعنية أو امتناعها أو تأخرها فى إتاحة  أتنش
ً
املفوضية لجانا

عضاء غلبية املطلقة أل صدارها لقراراتها وغير ذلك باأل إاملعلومات وتصدر قرارات تشكيلها ونطاق عملها الجغرافي وكيفية 

 املفوضية العليا للمعلومات.

 (5١املادة )

تلتزم املفوضية العليا للمعلومات بتقديم تقارير دورية كل ستة أشهر إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، 

 ورئيس مجلس الشعب. ويجب أن تحتوى التقارير على:

  متناع غير املبررة عن تقديم املعلومات.حاالت اإل 

 .اإلشكاالت التنفيذية التى تواجهها فى تنفيذ مهامها 

 توصيات أخرى ترى اللجنة أنها مناسبة. أية 

 الفصل السادس: الرسوم والتظلمات

 (52املادة )

النحو املنصوص عليه  علىاملعلومات  علىتراقب املفوضية العليا مدي مالئمة الرسوم التي تفرضها الجهات املعنية للحصول 

من هذا القانون. وتحدد املفوضية رسوم طلبات الحصول على املعلومات بقرار منها. ويجب أال يزيد الرسم على  (1٥)املادة في  

 جنيه، إال فى األحوال التالية: ٥٠٠مبلغ 

  
ً
 لقيمتها فى السوق. تغطية كلفة النسخ أو الصور املطلوبة وفقا

  
ً
 لقيمتها فى السوق. تغطية كلفة الصيغ البديلة للمعلومات وفقا

 .إذا أحتوى الطلب على كم كبير من املعلومات 

  علىمام املفوضية في قيمة الرسوم املفروضة للحصول أويجوز لكل ذي مصلحة الطعن 
ً
للقواعد املنصوص  املعلومات وفقا

 من هذا القانون. (٥3)عليها في املادة 

 ٪ تخصص للمفوضية العليا للمعلومات. 1٠تلك الرسوم  إلىحوال تضاف وفي كل األ 

 (53املادة )

لرئيسية أو املحلية كل فى يجوز لكل ذى مصلحة أن يتظلم من القرارات التى تصدرها الجهات املعنية إلى لجنة التظلمات ا

 وعلى األخص بالنسبة ملا يلي:، نطاقه,

 .رفض طلب الحصول على املعلومات 

 .فرض رسوم مرتفعة على الطلب 
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 طلب بالحصول على املعلومات بصيغة بديلة مع إمكان تحقيق ذلك.رفض ال 

 ( من هذا القانون.١4تمديد الفترة الزمنية الالزمة للجابة على الطلب بشكل مخالف ألحكام املادة ) 

 .إحالة الطلب إلى أكثر من جهة دون املوافقة عليه 

يوم عمل من تاريخ رفض الطلب، أو من تاريخ اتخاذ الجهة املعنية للجراء الذى يرغب  (١٥)ويجب تقديم التظلم للجنة خالل 

 جنيه. ١٠٠مقدم الطلب فى التظلم منه. وتحدد اللجنة رسوم التظلم بما ال يجاوز 

بمجلس داري مام محكمة القضاء اإل أكما يجوز لكل ذى مصلحة أن يتظلم من القرارات التى تصدرها الجهات املعنية مباشرة 

 لغاء.جراءات املقررة لدعاوي اإلالدولة باإل 

 (54املادة )

 داء واجباتها املنصوص عليها في هذا القانون الصالحيات والواجبات التالية:أالتظلمات في سبيل  ةللجن

 استدعاء الشهود ورؤساء أجهزة الدولة أو أي شخص حسب الضرورة.أ. 

 استدعاء شهود من الخبراء حسب الحاجة.ب. 

 التظلمات التي تنظر فيها. إلىالسماح لألطراف املعنية عند الطلب باالنضمام كخصوم منضمين ج. 

 توفير املساعدة القانونية للمتقدمين حسب الحاجة.د. 

 أإلزام أي شاهد بتقديم ه. 
ً
 من أجل البت في التظلم. ي دليل تراه ضروريا

 لة تراها ضرورية تحت القسم أو في شهادة مكتوبة.تحليف الشهود والخبراء اليمين، والحصول على أي أدو. 

اإلطالع على كافة املعلومات بغض النظر عن سريتها حينما تكون هذه املعلومات أساس طلب أو فحص رسمي من أجل ز. 

 مامها.أالوصول لقرار نهائي في تظلم منظور 

 . إصدار أوامر كتابية تلزم بإصدار املعلوماتح. 

 املعلومات أو أخذ مقتطفات منها أو االحتفاظ بها للمدة الضرورية.إعادة إصدار ط. 

 تقييد إتاحة املعلومات عن طريق األطراف حسب الحاجة.ي. 

  أيمكان والبحث عن  أي إلىالدخول ك. 
ً
 ضطالع بدورها.لل  مصدر واملصادرة حين يكون ذلك ضروريا

 ل. 
ً
 مامها.أمن أجل البت في أي مسألة تظلم مطروح  اتخاذ أي فعل أو إصدار أي قرار آخر قد يكون مناسبا

 (55املاد )

  ،وبعد سماع أقوال ذوى الشأن ،يوم عمل من تاريخ تقديمه (١٥)التظلمات فى التظلم وعليها خالل  ةتنظر لجن
ً
 أن تصدر قرارا

 ويعتبر انقضاء هذا امليعاد دون صدور القرار بمثابة رفض للتظلم. ،بشأنه

 .األقل علىتنشر القرارات الصادرة عن لجنة التظلمات في الوقائع املصرية، وفي صحيفتين يوميتين 

 (56املادة )

يوم عمل من تاريخ علمه بالقرار أو  (١٥)فى التظلمات خالل  ةن على القرارات الصادرة من اللجنيجوز لكل ذى مصلحة الطع

 ها دون البت فيه.يوم عمل من تاريخ تقديم الطعن إلي (١٥)انقضاء 

 ويكون الطعن في هذه الحالة مباشرة أمام املحكمة اإلدارية العليا وتنظر املحكمة الطعن على وجه السرعة.
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 الفصل السابع: العقوبات

 (5٧املادة )

جنيه وال تزيد  ١٠٠٠يعاقب بالعزل من الوظيفة وغرامة ال تقل عن  ،عقوبة أشد وردت فى أى قانون أخر مع عدم اإلخالل بأية

 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: ١٠٠٠٠على 

  8و قدمها غير كاملة وذلك بعد مض ى أامتنع عن تقديم املعلومات املطلوبة  
ً
بتقديمها متى كان األمر  أيام على إنذاره رسميا

 
ً
 فى اختصاصه. داخال

  تتعلق بخصوصية طرف آخر فى غير الحاالت املنصوص عليها فى هذا القانون.كشف عن معلومات 

 (58املادة )

 يعاقب بالسجن املشدد كل من:، عقوبة أشد وردت فى أى قانون آخرمع عدم اإلخالل بأى 

 .قدم معلومات تخالف الثابت لدى الجهة املطلوب منها 

  
ً
 السجالت والدفاتر املدون بها املعلومات. أتلف عمدا

 يه عن أى معلومات مستثناه من اإلكشف بسوء ن 
ً
 للدستور والقانون  تاحة وفقا

 (59املادة )

جنيه  ٢٠٠يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عن شهر وغرامة ال تقل عن  ،مع عدم اإلخالل بأى عقوبة أشد وردت فى أى قانون آخر

 م هذا القانون.آخر من أحكاجنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أى حكم  ١٠٠٠وال تزيد على 

 الفصل الثامن: أحكام ختامية

 (60املادة )

 أيلغى كل حكم 
ً
 كان مصدره يتعارض مع أحكام هذا القانون. يا

 (6١املادة )

 ول اجتماع تعقده.أتصدر املفوضية العليا للمعلومات الالئحة التنفيذية لهذا القانون فى فترة ال تزيد على ستة أشهر من تاريخ 

 (62املادة )

 من اليوم التالى لتاريخ نشره.
ً
 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا

 . مفوضية التمييز.٧-١-2

 في اإل  مفوضية التمييز لم يرد ذكر 
ً
  ستراتيجية ال صراحة

ً
لتزام إهميتها وباعتبارها ن نغفلها هنا أل أ؛ ولكننا ال نستطيع  وال ضمنا

 ستراتيجية بشكل عام . ت الواردة في اإل تنفيذ كافة املستهدفا علىويساعد  بهدستوري يتعين الوفاء 

 فوضية مكافحة التمييزالوضع الدستوري مل. 

 في"املواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون وجود تلك املفوضية فقال  على منه  (٥3)املادة  في املصري نص الدستور 

الحقوق والحريات والواجبات العامة، ال تمييز بينهم على أساس الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو األصل، أو العرق، أو اللون، 

أو الجغرافى، أو ألى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية  السياس ينتماء ، أو اإل جتماعياإل أو اللغة، أو اإلعاقة، أو املستوى 
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القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير الالزمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء جريمة يعاقب عليها 

 مفوضية مستقلة لهذا الغرض".

 إن الدستور يفرض أوهكذا يتضح 
ً
شكال التمييز ومن بينها إنشاء أتدابير الالزمة للقضاء على كافة على الدولة باتخاذ ال لتزاما

 من خالل قانون يصدر عن مجلس النواب. ةاملستقل املفوضية تلك 

تفاقية الدولية للقضاء على جميع اإلالتي تناهض التمييز ومن بينها  ةتفاقيات الدوليالعديد من اإل إلى مصر  انضمت وقد

 3/٢/١9٧٧الصادر في  ١9٧٧لسنة  (٦٢)بالقرار الجمهوري رقم   اانضمت مصر لهوالتي ؛  ١9٦٦أشكال التمييز العنصري سنة 

تفاقية الدولية الخاصة بوضع الالجئين والبروتوكول امللحق بها اإلو  .١١/8/١9٧٧في  (3٢)واملنشور بالجريدة الرسمية العدد 

واملنشور بالجريدة  ٢8/٦/١98٠الصادر في  ١98٠لسنة  (33١)بالقرار الجمهوري رقم ليها إ انضمت مصر  والتي ؛ ١9٦٧لعام 

 (333)تفاقية بالقرار الجمهوري رقم نضمت مصر لبروتوكول تعديل هذه اإل. كما ا٢٦/١١/١98١في  (48)الرسمية العدد 

 .٥/١١/١98١في  (4٥)واملنشور بالجريدة الرسمية العدد  ٢8/٦/١98٠الصادر في  ١98٠لسنة 

 ١98١لسنة  (34٥)القرار الجمهوري رقم بموجب  ليهاإانضمت مصر والتي  ١9٥٢تفاقية الحقوق السياسية للمرأة لعام إو 

 .3/١٢/١98١في  (49)واملنشور بالجريدة الرسمية العدد  ١٧/٦/١98١الصادر في 

 :  ١9٧9القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة لعام إتفاقية 

وملنشور بالجريدة  4/8/١98١الصادر في  ١98١( لسنة 434وقد انضمت مصر لهذه اإلتفاقية بالقرار الجمهوري رقم )

 بأحكام الشريعة اإلسالمية ثم  ١٧/١٢/١98١( في ٥١الرسمية العدد )
ً
. وقد تحفظت مصر على بعض مواد اإلتفاقية إلتزاما

 املتزوجة من أجنبي بعد تعديل قانون الجنسية.  تم سحب التحفظ الخاص بجنسية أبناء األم املصرية

  ١99٠( لسنة ٢٦٠والتي انضمت مصر لهذه اإلتفاقية بموجب القرار الجمهوري رقم ) ١989وإتفاقية حقوق الطفل لعام 

. وقد تحفظت مصر على املادة الخاصة ١4/٢/١99٠( في ٧بالجريدة الرسمية العدد )واملنشور  ٢4/٥/١99٠الصادر في 

 نى وتم سحب التحفظ لورود التبنى باإلتفاقية كنظام اختياري. بالتب

بموجب القرار الجمهوري  ١98٥كما انضمت إلى اإلتفاقية الدولية ملناهضة الفصل العنصري في األلعاب الرياضية لعام 

 . ١3/٦/١99١( في ٢4واملنشور بالجريدة الرسمية العدد ) ٢3/١٢/١99٠الصادر في  ١99٠( لسنة ٥٦٢رقم )

( من الدستور فإن اإلتفاقيات والعهود واملواثيق الدولية لحقوق اإلنسان والتي 93ومن املفهوم مما سبق أنه وفق املادة )

 تصدق عليها مصر تعتبر في مرتبة القانون. 

  :نماذج مفوضيات عدم التمييز في العالم 

تتعدد نماذج املفوضيات املختصة بمكافحة جميع أشكال التمييز ومن ثم يمكن اإلسترشاد بها عند تقديم مشروع قانون 

إلى مجلس النواب سواء فيما يتعلق بالتشكيل أو األدوار أو آليات العمل بما يضمن الكفاءة والفعالية في املفوضية املقترحة 

 املفوضيات:  أداء املهام املنوط بها ومن بين نماذج
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 املفوضية الكندية لحقوق النسان:  -

 للقانون الكندي لحقوق اإلنسان، وقانون املساواة في العمل  ١9٧٧أنشأت املفوضية الكندية لحقوق اإلنسان في عام 
ً
طبقا

قتصادية لتطبيق الحقوق والحريات مما أدى إلى تعزيز الديمقراطية وضمان بيئة حماية للحقوق املدنية والسياسية واإل

 واإلجتماعية للكنديين. 

نائب العام بكندا، املفوضية من رئيس ونائب وهما عضوان متفرغان للمفوضية يتم تعيينهم من قبل وزير العدل والوتتشكل 

عضاء املفوضية ملدة ال تجاوز أعضاء بواسطة الحاكم ويمكن أن يكونوا متفرغين أو غير ذلك، ويجوز تعيين ويتم تعيين األ 

 سنوات وتعيين عضو مؤقت ملدة ال تزيد عن ثالثة سنوات.سبع 

وتعمل املفوضية على تعزيز فهم الجمهور للقانون الكندى لحقوق اإلنسان واستالم الشكاوى املتعلقة باملمارسات التمييزية، 

 إلى وزير العدل. وتلقى التوصيات، واالقتراحات، والطلبات ذات الصلة بالحقوق والحريات االنسانية، وتقديم توصية بها

 مفوضية حقوق النسان األسترالية: -

. وهى عبارة ٢٠٠8سمها عام إنسان والفرص املتساوية ثم تم تعديل سم لجنة حقوق اإلإفى بادئ األمر ب ١98٦تأسست عام 

مول من الحكومة األسترالية لكنه يعمل بصفة مستقلة عنها.  عن جهاز م 

 ستراليا املناهضة للتمييز.أوتختص املفوضية باملسئولية عن التحقيق فى أمر دعاوى انتهاك حقوق اإلنسان بموجب قوانين 

و الحالة املدنية أ العمرساس العرق أو النوع أو اللون أو أوتتضمن القضايا التى تختص املفوضية بالتحقيق فيها التمييز على 

 إلى املمارسات العنصرية، والتحرش الجنس ى، والتمييز ضد السيدات الحوامل أو املرضعات.أو اإلعاقة الجسدية، باإلضافة 

وتتكون املفوضية من رئيس وخمس أعضاء مفوضين معنيين بتطبيق حقوق اإلنسان والعدالة االجتماعية ما بين السكان 

 بالتمييز ضد املعاقين والتمي
ً
يز العنصرى والتمييز على أساس الجنس األصليين وسكان جزر مضيق توريس، ومعنيين أيضا

 والسن.

 وترفع املفوضية تقاريرها الى البرملان للنظر فيها واتخاذ االجراء املناسب.

 الهيئة االتحادية ملكافحة التمييز: أملانيا -

 عنصرية، أو بسبب أصله أو جنسه، أو لكونه  يحظى كل إنسان فى أملانيا بالحماية من أن يتعرض للتمييز لدواٍع 
ً
، أو معاقا

 بسبب الدين، أو العقيدة، أو الفلسفة الحياتية، أو السن، أو التوجه الجنس ى.

  -وفق الهيئة  –يعنى التمييز 
ً
 أن تجرى معاملة أى شخص على نحو أسوأ من غيره لكونه معاقا

ً
. تسرى ، أو بسبب أصله مثال

 هذه الحماية بدون التوقف على نوع اإلقامة.

ساواة فى املعاملة القاعدة األساسية لهذه الحماية. إذ أن هذا القانون يحظر التمييز، وال سيما فى يمثل القانون العام للم

 الوظائف وأماكن العمل، أو أثناء مهام الحياة اليومية سواء عند التسوق أو ممارسة األنشطة الترفيهية.

 تقدم املش -وهى هيئة مستقلة  –تحادية ملكافحة التمييزوتقدم الهيئة اإل
ً
 وبشكل يراعى السرية. ورة ملن يحتاجها مجانا

 ملانى.لى البرملان األإربع سنوات أملانيا وترفع توصياتها فى تقرير كل أشكال التمييز فى أوتتولى الهيئة جمع البيانات وتحليلها حول 

يجابية التى تعزز من املمارسات اإل حلية هلية امللشراكة مع العديد من املنظمات األ وتمارس الهيئة دورها فى بناء الوعى عبر ا

 ساس قانونى سليم.أاملناهضة للتمييز على 
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ً
  وتتلقى الهيئة الشكاوى هاتفيا

ً
  أو إلكترونيا

ً
 . أو بريديا

  ساسية حاكمة ملقترح املفوضية:أمبادىء 

مة مبادىء أساسية يتعين مراعاتها عند التفكير فى مقترح يرتبط بمفوضية مكافحة التمييز وهذه املبادىء هى مبادىء حاكمة ث

 فضل على القيام باملهام املنصوص عليهاأرة داء وقدعلى فى األ أكفاءة  –لتزام بها حال توافرها واإل –نها تضمن أبمعنى 

و املؤسسات أقدرة املفوضية على التحرك بحرية تامة دون تدخالت من السلطات  إلىددة : ونشير هنا بصورة مح االستقلل. ١

و هناك وذلك لضمان تحقيق أجراء الدراسات وتلقى الشكاوى والتحقيق فيها وكتابة التقارير دون ضغوط من هنا إالقائمة و 

 غاياتها. 

ها و تلقى الشكاوى والتحقق منها وبيان مصداقيتأداء سواء على مستوى جمع البيانات الرشادة فى األ  إلى: ونشير هنا الحوكمة. ٢

 
ً
حد مكونات الحوكمة سواء على مستوى أعلى معلومات من جهات متعددة واالستقصاء امليدانى وتمثل الشفافية  اعتمادا

ويرتبط  ع املجتمع على مسار األداء.طال إو على مستوى مهام املفوضية بأختصاص املعلومات والبيانات من جهات اإل  توافر

بالحوكمة عملية بناء قدرات العاملين فى املفوضية بصورة مستمرة وذلك بوجود نص قانونى ملزم فى قانون إنشائها لضمان 

 الكفاءة املطلوبة فى تحقيق األهداف.

امل يضم تشكيالت فرعية يختص كل وذلك عبر توفير القدرة املبدعة على الرصد والتحليل ككيان متك التميز املؤسس ى:. 3

منها بمعالجة صورة من صور التمييز مع مراعاة التطورات التكنولوجية التى يسرت ارتكاب جرائم التمييز لدى البعض أو 

مر بتوفير مكنة تقديم املفوضية بالغات للجهات املختصة بشأن جرائم التمييز ا لدى البعض اآلخر.ويرتبط هذا األ حرضت عليه

 التى 
ً
 عن النص على إنشاء نيابة ومحكمة متخصصة لسرعة الفصل فى قضايا التمييز. ترصدها فضال

ى جراء حوار مجتمعى واسع النطاق وفإن يسبق مقترح إنشاء املفوضية أ: حيث يتعين الحوار املجتمعى واسع النطاق. 4

هام املفوضية وتشكيلها وآليات عملها وهو عمار خاصة الشباب للتعرف على رؤاهم إزاء ممختلف املحافظات وبين محتلف األ 

ماكن تركزها والفئات املتورطة فيها وسبل أشكال جرائم التمييز و إما قد يعزز حتمية إجراء استطالعات رأى متعددة حول 

 الحل وهو ما يتعين الشروع فيه على الفور.

  .مقترح قانون للمفوضية 

نه يشكل أساس متين يمكن البناء أ ى التمييز ونر  ةهذا املقترح املتكامل ملفوضي ةللدراسات النسوي ةقدمت مؤسسة نظر 

 .65عليه لتنفيذ هذا املستهدف 

شكال التمیيز  
ٔ
 مشروع قانون مفوضیة مكافحة كافة ا

شكال التمیيز" تتبع مجلس النواب، وتهدف ٕالى القضاء )املادة االولي( 
ٔ
على كافة تنشأ مفوضیة تسمى "مفوضیة مكافحة كافة ا

 
ً
شكال التمیيز طبقا

ٔ
 عتباریة، ویكون مقرها الرئیس ي في مدینة القاهرة، ولهاوتكون للمفوضیة الشخصیة اإل   .ألحكام الدستور  ا

نشطتها ت الجمهوریة وتتمتع املفوضیة باإل الحق في فتح فروع وٕانشاء مكاتب في محافظا
ٔ
ستقاللیة في ممارسة مهامها وا

  .واختصاصاتها

                                                 
-مقترح//2017/04https://nazra.orgللمزيد راجع نظره للدراسات النسويه مقترح مشروع قانون لمفوضيه مكافحة كافة اشكال التمييز.   ٦٥

  2014-دستور-عليها-نص-التي-التمييز-مفوضية

https://nazra.org/2017/04/مقترح-مفوضية-التمييز-التي-نص-عليها-دستور-2014
https://nazra.org/2017/04/مقترح-مفوضية-التمييز-التي-نص-عليها-دستور-2014
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 ) الثانیة ةاملاد (
ِّ
املفوضیة من رئیس للمفوضیة ونائب وخمسة وعشرین مفوض ویحل نائب رئیس املفوضیة محل رئیس  لتشك

ن یكونوا تعبير عن مكونات املجتمع املصري بتمثیل عادل یراعي  .املفوضیة في حال غیابه
ٔ
عضاء املفوضیة ا

ٔ
ویراعى في اختیار ا

ة علي األقل.١ :الجنس) علي النحو التالي –العمري  –الطبقي  –العرقي  –الدیني (به التمثیل 
ٔ
شاب .3 .فالح وعامل. ٢رجل وامرا

قل من 
ٔ
خر لأل آممثل للنوبة و  .4 .عام 3٥ا

ٔ
خر لألزهر .٥ .مازیغخر للبدو وا

ٔ
 .ممثل لذوي اإلعاقة .٦ .ممثل للكنیسة املصریة وا

وعدد من الشخصیات العامة املهتمة والعاملة بقضایا   .القضاةخر لنقابة الصحفیين وممثل لنادي آممثل لنقابة املحامين و  .٧

ویصدر بتشكیل املفوضیة قرار من مجلس النواب ملدة خمس سنوات   .مكافحة التمیيز ومن ذوي العطاء املتميز في هذا املجال

عضاء املفوضیة غير 
ٔ
  .قابلين للعزیكون ا

ه تختص) املادة الثالثة (
ٔ
  :دافها بما یأتياملفوضیة في سبیل تحقیق ا

 . تلقي الشكاوى املتعلقة بالتمیيز ودراسته. ١

 .ٕانشاء مكتب قانوني تابع للمفوضیة ملساعدة الناجين من التعرض ملشكالت تمیيزیة، وٕاعداد األبحاث القانونیة. ٢

البالغات التي ال یجوز فيها  ٕانشاء مكتب لفض النزاعات، ویختص بتسویة النزاعات املتعلقة بالقضایا التمیيزیة في ما عدا . 3

 
ً
 .للتشریعات املصریة الصلح طبقا

4 . 
ً
للمادة السابعة من هذا القانون، مع ٕارفاق تقریر املفوضیة عن  ٕاحالة الشكاوى ملكاتب النیابة املختصة للتحقیق فيها طبقا

ن تفصل النیابة املختصة في البالغ في مدة ال تتجاوز 
ٔ
  (9٠)ملف الشكوى، علي ا

ً
 .البالغ من تاریخ تقدیم  یوما

یة حقوق قانونیة قابلة للتنفیذ، فعلى املفوضیة تقدیم تقریر ملجلس   . ٥
ٔ
في حالة عرض مشكلة على املفوضیة ال تتضمن ا

 النواب بالنقاط األساسیة للشكوى مضاف
ً
 .تخاذ اإلجراءات الالزمةٕاليها توصیات إل ا

ول ثالث سنوات من ع. ٦
ٔ
من الدستور، عن  (٥3)ملها بتنقیة التشریعات املصریة بما یتطابق مع املادة تلتزم املفوضیة خالل ا

 .طریق طرح مشاریع قوانين على مجلس النواب

تفاقیات واملعاهدات الدولیة املتعلقة بالتمیيز، والتقدم ٕالى الجهات املعنیة باملقترحات واملالحظات عة تطبیق اإلمتاب . ٧

  .بیقوالتوصیات الالزمة لسالمة التط

ٕانشاء مركز توثیق لجمع املعلومات والبیانات والدراسات والبحوث املتعلقة بالقضایا التمیيزیة وٕاجراء الدراسات في هذا . 8

 .املجال

التنسیق مع مؤسسات الدولة املعنیة بالقضایا التمیيزیة، والتعاون في هذا املجال مع املجلس القومي لحقوق اإلنسان، . 9

ة، واملجلس القومي للطفولة واألمومة، واملجلس القومي لشئون اإلعاقة وغيرهما من املجالس والهیئات واملجلس القومي 
ٔ
للمرا

 .ذات الشأن ومنظمات املجتمع املدني ذات الصلة

  .ینشأ موقع ٕالكتروني للمفوضیة ینشر من خالله تقریر املفوضیة السنوي وینظم مؤتمر صحفي بذلك. ١٠

مام املحاكمة املصریةللممثل القانوني . ١١
ٔ
 .للمفوضیة التدخل في قضایا التمیيز املرفوعة ا

ن یرفع تقریر بذلك ملجلس النواب، وتقدم نسخة منه للنیابة املختصة . ١٢
ٔ
للمفوضیة تشكیل لجان تقص ي حقائق على ا

 
ً
  .للمادة السابعة من هذا القانون  للتحقیق فيها طبقا
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و  یجتمع) املادة الرابعة (
ٔ
ى رئیس املفوضیة ا

ٔ
و كلما را

ٔ
عضاء املفوضیة بدعوة من رئیس املفوضیة مرة على األقل كل شهر، ا

ٔ
ا

 ضرورة لذلك، ویكون االجتماع صحی ثلث األعضاء
ً
صوات األعضاء  حا

ٔ
عضائها، وتصدر قراراتها بأغلبیة ا

ٔ
غلبیة ا

ٔ
بحضور ا

  .الحاضرین، وعند التساوي یرجح الجانب الذي منه الرئیس

  :تشكل باملفوضیة خمسة مكاتب لتقوم بمهامها على النحو اآلتي ) املادة الخامسة (

و العقیدة . ١
ٔ
شكال التمیيز بسبب الدین ا

ٔ
شكال التمیيز بسبب  .٢ .مكتب املفوض ملكافحة كافة ا

ٔ
مكتب املفوض ملكافحة كافة ا

  .3 .الجنس
ٔ
شكال التمیيز بسبب األصل، ا

ٔ
و اللغةمكتب املفوض ملكافحة كافة ا

ٔ
و اللون، ا

ٔ
مكتب املفوض ملكافحة  .4 .و العرق، ا

شكال التمیيز بسبب اإلعاقة
ٔ
و االنتماء  .٥ .كافة ا

ٔ
شكال التمیيز بسبب املستوى االجتماعي، ا

ٔ
مكتب املفوض ملكافحة كافة ا

و الجغرافي
ٔ
عضاء املفوضیة یختارو  .السیاس ي ا

ٔ
عضاء من ا

ٔ
ن یتولى عضویة كل مكتب خمسة ا

ٔ
 .ا من بینهم رئیس للمكتبعلى ا

و مؤقت ملباشرة عمل معين یحدد في قرار ٕانشائه
ٔ
  .وللمفوضیة ٕانشاء مكتب خاص ا

جهزة الدولة بمعاونة املفوضیة في  تلتزم) املادة السادسة (
ٔ
داء مهامها، وتیسير مباشرتها إل ا

ٔ
ختصاصاتها، وتزویدها بما تطلبه ا

و معلومات تتصل بهذا اإل من 
ٔ
 بیانات ا

ً
و رفضت معاونتها، وجب  ختصاص، و ٕاذا تعذر ألیا

ٔ
جهزة الدولة معاونة املفوضیة ا

ٔ
من ا

و الرفض
ٔ
سبوع من تاریخ التعذر ا

ٔ
قصاها ا

ٔ
ي ممثل لهذه  .ٕارسال األسباب كتابة لرئیس للمفوضیة في مدة ا

ٔ
وللمفوضیة دعوة ا

ن یكون له حق ا
ٔ
عمالها واجتماعاتها دون ا

ٔ
  .لتصویتاألجهزة للمشاركة في ا

 ) املادة السابعة (
ً
بإنشاء نیابة تسمى " نیابة التمیيز " تختص بالتحقیق و الفصل واإلحالة فى الشكاوى  یصدر وزیر العدل قرارا

 
ً
  .للقانون  و البالغات الداخلة في اختصاصها وفقا

  .لة ٕاليها من نیابة التمیيزسم " محكمة التمیيز " للفصل في القضایا املحاإتنشأ محكمة متخصصة ب ) املادة الثامن (

من العاملين املؤهلين، ویلحق بها من الخبراء واملتخصصين من یلزم ألداء  تستعين املفوضیة بعدد كاٍف  ) املادة التاسعة (

 السنة املالیة  .مهامها والنهوض باختصاصاتها
ٔ
وتنتهي وتكون للمفوضیة موازنة مستقلة تشتمل على ٕایراداتها ومصروفاتها، وتبدا

موال املفوضیة من األموال العامة وتخضع لرقابة الجهاز املركزي للمحاسبات
ٔ
  .مع بدایة ونهایة السنة املالیة للدولة، وتعتبر ا

الهبات  .٢ .عتمادات التي تخصص للمفوضیة في املوازنة العامة للدولةاإل  .١ :تتكون موارد املفوضیة مما یأتي) املادة العاشرة (

عضائها على األقلواملنح واإل 
ٔ
حد  .عانات التي تقرر املفوضیة قبولها بأغلبیة ثلثي ا

ٔ
وینشأ حساب خاص لحصیلة هذه املوارد في ا

  .البنوك، ویراعى ترحیل الفائض من هذا الحساب في نهایة كل سنة مالیة ٕالى موازنة املفوضیة للسنة التالیة

داء مهامها في تلك املدة، على  تلتزم املفوضیة برفع تقریر ) املادة الحادیة عشرة)
ٔ
نشطتها وا

ٔ
نصف سنوي ملجلس النواب عن ا

خر مدة دورة املفوضیة كل خمس سنوات
ٓ
ن ینشر على موقع املفوضیة، ثم تقدم تقریر ختامي في ا

ٔ
  .ا

مام ) املادة الثانیة عشرة (
ٔ
و من ینوب عنه هو من یمثل املفوضیة بعالقتها بالغير وا

ٔ
ن یتم رئیس املفوضیة ا

ٔ
القضاء، على ا

وتضع املفوضیة الئحة لتنظیم العمل فيها، والئحة لتنظیم شئون العاملين  .اختیار متحدث رسمي باسم املفوضیة من األعضاء

  .والشئون املالیة واإلداریة

  .ینشر هذا القانون بالجریدة الرسمیة، ویعمل به من تاریخ نشره ) املادة الثالثة عشر)

 دق صوره. أائم التي تختص بها محاكم الطوارئ في . حصر الجر 8-١-2

كانت أمن قانون الطوارئ سواء  (١6). النظر في تعميم شرط تسبيب الرأي في فحص التظلمات الوارد في املاده  9-١-2

 و جنحة .أجناية  ةلجريما
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 حكام محاكم الطوارئ. أالصادرة في  ةبفحص التظلمات املسب   ةيجخطار ذوي الشأن بنتل  ة. وضع آلي ١0-١-2

طار " الحق في التقاض ي وتعزيز إضمن إعالنها  على املترتبةالطوارئ والنتائج  ةكلها بحال ةاملتصل الثالثةت تلك املستهدفات ورد

 .٦٦ ١٢و ١١و ١٠ضمانات املحاكمة العادلة واملنصفة" تحت رقم 

 
 
 . والطعن عليهاالوضع القانوني للجرائم التي تختص بها محاكم الطوارئ ،املحاكم التي تنظرها :  أوال

 اختصاصات محاكم أمن الدولة )طوارئ(. ١

تختص محاكم أمن الدولة الجزئية بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

العليا بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجرائم التي يعينها رئيس الجمهورية وتختص محاكم أمن الدولة 

 
ً
يكون رئيس مجلس الوزراء قد حدد  ٢٠١٧لسنة  (٢١98)كانت العقوبة املقررة لها. وبصدور القرار رقم  أو من يقوم مقامه أيا

 :٦٧فيصيلي لهذه الجرائمالجرائم التي ستنظرها هذه املحاكم وسوف نقوم بعرض ت

 
 
  ٦8بشأن التجمهر ١9١4لسنة  ١٠لجرائم املنصوص عليها في القانون رقم ا:  أوال

 
 
الجرائم املنصوص عليها في األبواب األول والثاني والثاني مكرر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والكتاب الثاني :  ثانيا

 املضرة باملصلحة العمومية وجاء في هذا الكتاب عدد سبعة عشر بابمن قانون العقوبات يشمل الجنايات والجنح 
ً
وما يهمنا  ا

ول والثاني والثالث والجرائم التي وردت في الباب األول جاءت بعنوان "الجنايات املضرة بأمن الحكومة من جهة بواب األ هي األ 

وجرائم الباب الثاني جاءت تحت عنوان "الجنايات والجنح املضرة  ٦9)أ( 8٥حتي  ٧٧الخارج" وجاء هذا الباب في املواد من 

                                                 
 . 22االستراتيجية الوطنية لحقوق االنسان ص  ٦٦
 ة عن هدفها فيجب االحتياط جيداا والرجوع لنص المادة في القانون.تنويه : هذه الورقة ال تذكر نص المادة كامالا وكل أحكام المتعلقة بها حتي ال تخرج الورق ٦7

لتواجد في تجمهر أثناء قيام أخر باستعمال ا( مجرد 2(. االشتراك في التجمهر مع العلم بأن غرضه منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو التأثير علي السلطات في أعمالها )المادة 1وهي رفض طاعة أوامر رجال السلطة بفض التجمهر )المادة  ٦8

 (.  4م يكونوا حاضرين)المادة مكرر( يعاقب المدبرين للتجمهر عن كل فعل ارتكبه أي شخص شارك في التجمهر ولو ل ٣( تخريب المباني أو األمالك العامة )المادة ٣ء )المادة القوة أو العنف فيعاقب الجميع باعتبارهم شركا

أ( السعي  77صر )المادة في حالة حرب مع م( االلتحاق بالقوات المسلحة لدولة 77هي المساس باستقالل البالد أو وحدتها أو سالمة أراضيها )المادة  ٦9

أو مع من يعمل لمصلحتها  ب( السعي لدي دولة أجنبية معادية أو التخابر معها 77لدي دولة أجنبية أو التخابر معها أو مع من يعمل لمصلحتها )المادة 

خفاء او االختالس وماسي و االقتصادي، واالتالف أو اإلج( السعي لدي دولة أجنبية لإلضرار بمركز مصر الحربي او السياسي أو الدبل 77)المادة 

ار بمصالح مصر )المادة د( اجراء مفاوضة مع حكومة أجنبية بتعمد االضر 77أو التزوير ألوراق أو وثائق مع العلم أنها تتعلق بامن الدولة )المادة 

تلقي أموال من من  و( 77لحرب أو قطع العالقات السياسية )المادة هـ( جمع الجند أو القيام بعمل عدائي ضد دولة أجنبيه لتعريض مصر لخطر ا 77

قصد ارتكاب دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية وكذلك كل من أعطى أو عرض أو وعد بشيء مما ذكر ب

وات المسلحة دخل لمصلحة العدو في تدبير لزعزعه اخالص الق( الت78عمل ضار وكل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة. )المادة 

ن أو حصون أو وسائل ب( تسهيل دخول العدو للبالد أو تسليمه مد 78أ( تحريض الجند علي االنخراط في خدمه أيه دولة أجنبيه )المادة  78)المادة 

ل أو التقصير في صنع هـ( اإلهما 78ل اسلحة أو مرافق عامة )المادة د( اتالف أو تعطي 78ج( إعانة العدو بأي وسيه )المادة  78مواصالت )المادة 

اشرة عمل تجاري مع ( مب79و( تصدير بضائع أو منتجات لدولة معادية أو استيراد شيئ منها في زمن الحرب )المادة  78أو إصالح االسلحة )المادة 

اع بطريقة غير مشروعة ( الحصول علي سر من أسرار الدف80دولة أجنبية )المادة أ( افشاء اسرار الدفاع عن البالد ل 79رعايا دولة معادية )المادة 

شي سر من اسرار أ( الموظف العام الذي يف 80وإذاعه سر من اسرار الدفاع أو استعمال وسيلة تراسل للحصول علي سر من اسرار الدفاع )المادة 

ج(  80لحربية )المادة بة أو مغرضه اذا كان من شأن ذلك الحاق الضرر باالستعدادات اب( اذاعة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذ 80الدفاع )المادة 

ا او الطيران بغير د( التواجد في مكان محظ 80اإلذاعة في الخارج ألخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة الضعاف الثقة المالية بالدولة )المادة  ور عسكريا

زامات الواردة بعقود و( االخالل بتنفيذ االلت 80اخبار أو معلومات خاصة بالمصالح الحكومية )المادة  هـ( تسيلم دولة أجنبية 80ترخيص )المادة 

أ(  81الحرب )المادة  ( االهمال أو التقصير في تنفيذ االلتزامات الواردة في عقود التوريد في زمن81التوريد أو االشغال في زمن الحرب )المادة 

تسهيل لكشف جريمة )المادة يه إعانة أو وسيلة للعيش أو إخفاء اشياء استعملت في ارتكاب رجريمة أو اتالف ما من شأنه الالعلم بنية الجاني وتقديم إل

التصال بدولة أجنبيه أو أ، ب، ج( حفر نفق أو استعمالة في المناطق الحدوديه بقصد ا 82( التحريض أو التسهيل الرتكاب الجرائم السابقة )المادة 82

 (84مكرر( عدم االبالغ عن الجرام السابقة )المادة  82ها )المادة أحد رعايا



 71 

وجرائم الباب الثالث جاءت تحت عنوان  ٧٠مكرر  ١٠٢حتي  8٦جهة الداخل" وجاء هذا الباب في املواد من  بالحكومة من

 ٧١)و( من قانون العقوبات ١٠٢)أ( حتي  ١٠٢"املفرقعات" وجاء هذا الباب في املواد من 

 
 
 ١٧9، ١٧٧، ١٧٦، ١٧٥، ١٧4، ١٧٢بشأن تعطيل املواصالت واملواد  ١٧٠إلي  ١٦3ئم املنصوص عليها في املواد من الجرا: ثالثا

  ٧٢عقوبات.

 
 
والبلطجة املنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثالث  ةرويع والتخويف واملساس بالطمأنينجرائم الت:  رابعا

 ٧3مكرر )أ( من قانون العقوبات. 3٧٥مكرر و 3٧٥في املواد من  من قانون العقوبات وجاءت هذه الجرائم

 
 
 ١٦3الخاص بشئون التموين واملرسوم بقانون رقم  ١94٥لسنة  9٥الجرائم املنصوص عليها في املرسوم بالقانون رقم :  خامسا

 ٧4الخاص بالتسعير الجبري وتحديد األرباح. ١9٥لسنة 
                                                 

أو القانون وكذلك كل  هي إنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابه يكون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور 70

سائل التي تستخدمها مكرر( وتشدد العقوبة إذا كان االرهاب من الو 8٦)المادة  من أنضم لها أو روج ألغراضها أو حاز محررات تتضمن الترويج لها

مكرر  8٦ة الواردة بالمادة مكرر أ( استعمال االرهاب إلجبار شخص علي االنضمام إلي الجمعية أو الهيئ 8٦الهيئات الواردة في المادة السابقة )المادة 

ر ج( التعاون او االلتحلق مكر 8٦جمعيه أو هيئة أو منظمة للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر )المادة  مكرر ب( السعي لدولة أجنبية أو لدي 8٦)المادة 

أو نظامها الجمهورية أو  مكرر د( محاولة قلب أو تغيير نظام دستور الدولة 8٦بغير اذن من الحكومة المصرية بالقوات المسلحة لدولة أجنبية )المادة 

ا سالمه من بها للخطر )المادة ( ا87شكل الحكومة )المادة  ص في غير ( القبض علي أي شخ88ختطاف وسيلة نقل جوي أو بري أو بحري معرضا

ا أو تمكين مقبوض عليه من الهرب )المادة  ( تخريب 89لمادة مكرر أ( تأليف عصابة لمهاجمة طائفة من السكان )ا 88االحوال المصرح بها قانونا

( احتالل المباني 90)المادة  مكرر( تخريب المباني أو االمالك العامه 89ت والمنقولة بقصد االضرار باالقتصاد )المادة وسائل االنتاج أو األموال الثاب

ات المسلحة بغرض تعطيل ( اعطاء أوامر ألفراد القو91مكرر( تولي قيادة فرقه أو قسم في الجيش بغير تكليف من الحكومة )المادة  90بالقوة )المادة 

( 94ة السابقة )المادة ( إدارة حركة العصابة الواردة في الماد9٣( كل من قلد نفسه رئاسة عصابه حاملة للسالح )المادة 92ومة )المادة اوامر الحك

جمعيات و تنظيم أو إدارة أ( إنشاء أو تأسيس 98( عدم االبالغ عن الجرائم السابقة )المادة 9٦، 9٥التحريض أو االشتراك في الجرائم السابقة )المادة 

ا أو االزدراء بها أو ترمي إلي سيطرة طبقة اجتماعية أو إلي قلب نظم الدولة االساسية اجتماعية أو اقتصادية أو الحض =          = علي كراهيته

شاء أو تأسيس أو نإب، مكرر ب(  98أ، مكرر أ( الترويج لتغيير مبادئ الدستور أو حيازة محررا تتضمن الترويج )المادة  98انضم إليها )المادة 

المواد الثالثة السابقة ج( تلقي أموال من خارج بمصر للتريج لما ورد ب 98تنظيم أو إدارة جمعية ذات صفه دولية أو فرع لها من غير ترخيص )المادة 

ي أداء عمل أو االمتناع جمهورية علو( اللجوء للعنف أو التهديد لحمل رئيس ال 98د( استغالل الدين في الترويج الفكار متطرفة )المادة  98)المادة )

ان من شأن ذلك تكدير االمن ( إذاعة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبه إذا ك102( الجهر بالصياح أو بالغناء إلثارة الفتن )المادة 99عن عمل )المادة 

 مكرر( 102ذلك )المادة العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو الحاق الضرر بالمصلحة العامة أو حيازة محررات تتضمن 
يير نظام الدستور في أ( استعمال المفرقعات بنية ارتكاب جريمة قلب أو تغ 102هي إحراز المرفقعات أو حيازتها أو صنعها أو استيرادها )المادة  71

موال الناس للخطر بطريقة تعرض أج( استعمال المفرقات  102ب( استعمال المفرقات بطريقة تعرض حياة الناس للخطر )المادة  102الدولة )المادة 

 ز(. 102د( عدم االبالغ عن هذه الجرائم )المادة  102)المادة 
استعمال اجهزة التليفون  ( ازعاج الغير باسائة1٦٥، 1٦4، 1٦٣هي انقطاع المرسالت او تعطيلها أو اتالف الخطوط التلغرافية أو التليفونيه )المواد  72

( 1٦9مادة ( التسبب بغير عدم بحدوث حادث من شأنه تعريض االشخاص للخطر )ال1٦7النقل للخطر )المادة مكرر( تعريض وسائل  1٦٦)المادة 

لقتل أو النهب أو ا(. التحريض علي 170نقل مفرقعات او مواد قابله لاللتهاب في قطارات السكة الحديد أو مركبات معدة لنقل الجماعات )المادة 

ند علي الخروج ( تحريض الج174بل نظام الحكومة أو الترويج لمذاهب ترمي لتغير مبادئ الدستور )المادة ( التحريض علي ق172الحرق )المادة 

( اهانة 177)المادة  ( التحريض علي عدم االنقياد للقوانين17٦( التحريض علي التمييز ضد طائفة من طوائف الناس )المادة 17٥عن الطاعة )المادة 

 (.179رئيس الجمهورية )المادة 
و سلب ماله وتكون العقوبة هي جرائم استعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بهما بقصد ترويع المجني عليه أو تهديده بإلحاق أذي بممتلكاته أ 7٣

مكرر(   ٣7٥لمادة )ا اشد اذا وقع الفعل من اثنين أو أكثر أو باصطحاب حيوان يثير الذعر او بحمل اسلحة أو عصي أو آالت أو وقع الفعل علي انثي

 ر أ(مكر ٣7٥وتكون العقوبة اشد اذا اقترنت بارتكاب جناية الجرح أو الضرب أو اعضاء المواد الضارة المفضي إلي الموت )المادة 
ن مخازن الجرائم هي االمتناع عن تنفيذ قرارات وزير التموين بتخصيص وتوزيع األجزاء التي يري لزومها م 194٥لسنة  9٥ففي القانون رقم  - 74

( اإلهمال في إخطار وزارة التموين عن التوقف او النقص في عدد االنوال أو الماكينات ٥0التبريد والثالجات الموجودة لخزن تقاوي البطاطس )المادة 

( عدم حلج ٥2)المادة  ( مخالفة قرارات وزير التموين الخاصة بتنظيم وسائل الرقابة علي مصانع الغزل والمنسوجات٥1أو االجهزة "الغزل" )المادة 

( مخالفة قرارات وزير التموين بشأن حظر التعامل مع ورق الجرائد من أصحاب المطابع والحف ٥٣مقادير القطن الزهر في مواعيده )المادة 

ال يقل عن سنه وال  ( كل مخالفة للقانون جريمة يعاقب عليها بالحبس٥4ومستوردي ورق الجرائد وتوزيعها بغير ترخيص من وزير التموين )المادة 

جنيه وكذلك كل مخالفة ترتبط بسلعة من السلع التي تدعمها الدولة )المادة  1000جنيه وال تجاوز  ٣00يزيد عن خمس سنوات والغرامة ال تقل عن 

ا بسعر يزيد علي السعر المحدد أو اال 19٥0لسنة  1٦٣(. أما في القانون رقم ٥٦ متناع عن بيعها بالسعر المحدد فالجرائم هي بيع السلع المسعرة جبريا

( شراء 10( تقديم وجبات أو مأكوالت بأكثر من السعر المقرر أو االمتناع عن تقديمها او تأجير غرف بإيجار يزيد عن الحد المقرر )المادة 9)المادة 
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  ٧٥سلحة والذخيرةفي شأن األ  ١9٥4لسنة  394نون رقم الجرائم املنصوص عليها في القا : سادسا

 
 
  ٧٦بشأن الحفاظ علي حرمة أماكن العبادة ٢٠٠8لسنة  ١١3الجرائم املنصوص عليها في القانون رقم :  سابعا

 
ً
بشأن تنظيم الحق في االجتماعات العامة واملواكب  ٢٠١3لسنة  ١٠٧الجرائم املنصوص عليها في القانون رقم :  ثامنا

  ٧٧اهرات السلميةواملظ

 
 
 ٧8عتداء علي حرية العمل وتخريب املنشآتبشأن تجريم اإل  ٢٠١١لسنة  34رقم  الجرائم املنصوص عليها في القانون : تاسعا

 
 
 ٢٠١٥.٧9لسنة  94الجرائم املنصوص عليها في قانون مكافحة اإلرهاب الصادر بالقانون رقم  : عاشرا

                                                 
تهالك سلعة مسعرة بسعر يزيد عن الحد المقرر ( الشراء بقصد االس11بقصد االتجار سلعه بسعر يزيد علي السعر الذي تعينه لجنة التسعير )المادة 

 (.19( إهمال المراقبة أو إغفال التبليغ عن مخالفات هذا القانون )المادة 1٣( طلب ثمن أعلي من الثمن المعلن )المادة 12)المادة 
( حيازة أو احراز 82بغير ترخيص )المادة ( االتجار أو استيراد أو تصنيع أسلحة 2٦مكرر و 2٥هي حيازة أو إحراز سالح بغير ترخيص )المادة   -7٥

 مكرر(. 28سالح انتهت مدة ترخيصه )المادة 
( التحريض 2بادة )المادة ( االشتراك في التظاهر داخل أماكن الع1هي التظاهر أو تنظيم المظاهرات داخل أماكن العبادة أو في ملحقاته )المادة  - 7٦

 (.٣علي التظاهر او المشاركة فيها )المادة 
( 17موكب أو التظاهر )المادة هي حيازة أو إحراز سالح أو مفرقعات أو ذخائر أو مواد حارقة أو مواد نارية أثناء مشاركته في االجتماع العام أو ال - 77

تعريضهم للخطر  ن أوتلقي مبالغ نقديه أو ايه منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مواكب أو تظاهرات بقصد تعطيل االنتاج أو تعطيل مصالح المواطني

وجه بقصد ارتكاب ( ارتداء اقنعة او اغطية الخفاء مالمح ال18او تعطيل حركة =      = المرور، وكذلك التحريض علي ارتكاب الجريمة )المادة 

 (.21( تنظيم التظاهره دون اإلخطار )المادة 20جريمة اثناء االجتماع العام أو الموكب أو التظاهره )المادة )
لعمل العامة أو الخاصة اوقفه أو نشاط يترتب عليه منه أو تعطيل أو إعاقة إحدي مؤسسات الدولة أو أحدي السلطات العامة أو أحدي جهات  هي عمل - 78

لم  ألفعال السابقة ولوعن أداء أعمالها وذلك أثناء سريان حالة الطوارئ. كذلك يعاقب كل من حرض أو دعا أو روج بالقول أو بالكتابة ألي فعل من ا

مة تخريب إحدى وسائل اإلنتاج يتحقق مقصده. وتشدد العقوبة إذا استخدم الجاني القوة أو العنف أثناء الوقفة أو النشاط أو العمل أو إذا ترتب على الجري

ي أو األمالك العامة أو الخاصة بانأو اإلضرار بالوحدة الوطنية أو السالم االجتماعي أو اإلخالل بالنظام أو األمن العام أو إلحاق الضرر باألموال أو الم

 (.1أو احتاللها أو االستيالء عليها )المادة 
يها مع علمه هي إنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة جماعه إرهابية أو تولي الزعامة أو القيادة فيها، وكذلك االنضمام إلي جماعة ارهابية أو شارك ف 79

ريبات عسكرية أو أمنية أو كان من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة. وكذلك كل من أكره شخص أو حمله بأغراضها وتشدد العقوبة إذا تلقي الجاني تد

( 1٣( تمويل اإلرهاب سواء كان إلرهابي أو لجماعة إرهابية )المادة 12علي االنضمام إلي الجماعة االرهابية أو منعه من االنفصال عنها. )المادة 

بية أو أية جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة وذلك بهدف ارتكاب أو اإلعداد الرتكاب جريمة إرهابية داخل السعي أو التخابر لدي دولة أجن

(. إعداد أو تدريب أفراد على صنع أو استعمال األسلحة التقليدية أو غير التقليدية، أو وسائل االتصال السلكية أو الالسلكية أو 14مصر )المادة 

ا كان شك اإللكترونية، أو لها أية وسيلة تقنية أخرى، أو قام بتعليم فنون حربية أو أساليب قتالية أو تقنية، أو مهارات، أو حيل، أو غيرها من الوسائل، أيا

د أو ( الهجوم أو االستيالء او الدخول بالقوة أو العنف أو التعدي1٥الستخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية، أو حرض على شيء مما ذكر )المادة 

النيابات أو  الترويع أحد المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو

مرافق العامة أو دور العبادة أو مديريات األمن أو أقسام ومراكز الشرطة أو السجون أو الهيئات أو األجهزة األمنية أو الرقابية أو األماكن األثرية أو ال

مقار التعليم أو المستشفيات أو أي من المباني أو المنشآت العامة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية. وكذلك كل من وضع أجهزة أو مواد في أي من ال

رددين عليها، أو هدد بارتكاب أي من هذه السابقة، متى كان من شأن ذلك تدميرها أو إلحاق الضرر بها، أو بأي من األشخاص الموجودين بها أو المت

( دخول مقر احدي البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو الهيئات أو المنظمات الدولية أو السكن الخاصة ألعضائها عنوة أو بالمقاومة 1٦األفعال )المادة 

( 18شكل الحكومة بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع )المادة ( محاولة قلب نظام الحكم أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الدستوري أو 17)المادة 

( إخفاء أو التعامل في اشياء استعملت في ارتكاب جريمة ارهابية. كذلك اتالف أو اختالف 19القيام بأي عمل إرهابي حسب تعريف القانون )المادة 

( التعاون او 20ي جريمة إرهابية من الهرب قبل أو بعد القبض عليه )المادة أو إخفاء مستند يسهل الكشف عن جريمة إرهابية. كذلك تمكيم مرتكب أ

ا لها. كذلك تلقي الجاني أي ن وع من أنواع االلتحاق بالقوات المسلحة لدولة أجنبية أو هيئة أو جمعية أو منظمة بغير اذن كتابي وتتخذ االرهاب غرضا

د لها. كذلك تسهيل التعاون أو االلتحاق أو العبور إلي خارج مصر بغرض االنضمام إلي القوات التدريب أو التعليم علي الجرائم الرهابية أو اإلعدا

( القبض =    = علي شخص أو خطفه أو احتجازه اذا كان الغرض من ذلك إجبار أحدي السلطات علي القيام بعمل 21المسلحة لدولة أجنبية )المادة 

لي اتخاذ صفه كاذبة أو تزيا بزي رسمي أو حمل بطاقة أو عالمة مميزة لعمل أو وظيفة من غير حق أو االمتناع عن عمل. كذلك إذا لجأ الجاني إ

( صنع أو تصميم سالح من االسلحة التقليدية أو حيازتها أو إحرازها أو تسهيل الحصول عليها الستعمالها في ارتكاب جريمة إرهابية 22)المادة 

ا ( االستيالء بالقوة أو العنف 2٣)المادة  علي وسائل النقل الجوي أو البري أو البحري أو النهري بغرض اكتشاف المواد أو استغاللها وذلك تحقيقا

ا أو خط من خطوط الكهرباء أو البترول أو الغاز 24لغرض إرهابي )المادة  ( اتالف أو تخريب أو تدمير أو تعطيل أو قطع أو كسر شبكة أو برجا

الزمة ألي منها أو استولي بالقوة علي تلك المنشآت وكذلك اذا وقع الفعل علي خطوط المياة أو اإلضرار بالمجري الطبيعي أو المباني أو المنشآت ال

( الترويج الرتكاب أي جريمة إرهابية 27( التعدي علي القائمين علي تنفيذ قانون اإلرهاب )المادة 2٦، 2٥المائي أو لوثه بمواد سامة أو ضاره )المادة 

ا علي شبكة االتصاالت أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها بغرض الترويج لألفكار أو المعتقدات الداعية إلي ( إن28)المادة  شاء أو استخدام موقعا
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 الدولة كأثر تلقائي لقرار إعلن حالة الطوارئ  إحالة القضايا من النيابة إلي محاكم أمن. 2

تكون محاكم أمن الدولة هي املختصة بنظر الجرائم التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس  بمجرد إعالن حالة الطوارئ 

علي النحو  بتحديد هذه الجرائم  ٢٠١٧لسنة  ٢١98أصدر رئيس مجلس الوزراء قرار رقم . وقد  الجمهورية أو من يقوم مقامه

 
ً
حاكم فيكون علي النيابة العامة بعد إنتهاء التحقيقات إذا ما رأت إحالة املتهم للمحاكمة يجب أن تحيله مل  الذي اثبتناه سابقا

أمن الدولة وهو ما قررته املادة األولي من قرار رئيس مجلس الوزراء "تحيل النيابة العامة إلي محاكم أمن الدولة )طوارئ( 

 تية .....".الجرائم اآل

 كان ال -وقرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد الجرائم 
ً
و قرار صحيح ألنه صدر ممن يملك إصداره ه –رأي في الجرائم نفسها أيا

من قانون حالة الطوارئ "يجوز لرئيس الجمهورية أو ملن يقوم مقامه أن يحيل إلي محاكم أمن الدولة  (9)حيث نصت املادة 

 يها القانون العام". الجرائم التي يعاقب عل

من مصير القضايا التي أحيلت بالفعل للمحاكم العادية قبل إعلن حالة الطوارئ هل تلتزم املحكمة بإحالتها ملحاكم أ. 3

 الدولة أم ال.

ه أي أنالقرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء جاء في مادته الثانية أنه "يسري علي الدعاوي التي لم يتم إحالتها إلي املحاكم" 

 سواء بدأت املحكمة في نظرها أم ال، سواء صدر حكم فيها أم ال.
ً
 بذلك يخرج عنه القضايا التي أحيلت فعال

وما جاء بقرار رئيس مجلس الوزراء ما هو إال تكرار وترديد إلي ما استقرت عليه محكمة النقض من أن "املحاكم العادية، 

شكلة وفق قانون الطوارئ. استثنائية. إحالة الجرائم املعاقب عليها بالقانون صاحبة الوالية العامة. محاكم أمن الدولة امل

 8٠."العام إليها. ال يسلب املحاكم العادية اختصاصها بالفصل في تلك الجرائم

ها ليإوبالتالي فاملحاكم العادية ال تكون ملزمة بإحالة القضايا ذات االختصاص املشترك إلي محاكم أمن الدولة طاملا أحيلت 

 القضايا قبل إعالن حالة الطوارئ.

 مصير القضايا التي ما زالت منظورة أمام محاكم أمن الدولة بعد إنتهاء حالة الطوارئ.. 4

هاء من قانون الطوارئ علي أنه "عند انت ( ١9)تنص املاده  بإنتهاء حالة الطوارئ ال تحال القضايا إلي محاكم أمن الدولة، ولكن 

 للجراءات املتبعة حالة الطوارئ تظل مح
ً
اكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقا

ا أمامها. أما الجرائم التي ال يكون املتهمون فيها قد قدموا إلى املحاكم فتحال إلى املحاكم العادية املختصة وتتبع في شأنه

 اإلجراءات املعمول بها أمامها"

تفرغ  اكم أمن الدولة منعقدة ومستمرة في نظر القضايا املحالة إليها حتي بعد انتهاء حالة الطواري إلي أنوبالتالي ستظل مح

 من اختصاص محا
ً
. ونفس األمر يسري علي القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة املحاكمة فيها تظل أيضا

ً
كم منها جميعا

 للمادة  أمن الدولة وتظل اختصاصاته كما كانت في ظل حالة
ً
 من قانون الطوارئ. ٢٠الطوارئ. طبقا

                                                 
ع أعمال إرهابية. وكذلك الدخول علي موقع الكتروني تابع ألي جهة حكومية بقصد الحصول علي البيانات والمعلومات الموجودة عليها أو اإلطال

( جمع معلومات عن أحد القائمين علي تنفيذ أو ٣0( االشتراك في ارتكاب جريمة إرهابية )المادة 29بغرض ارتكاب أعمال إرهابية )المادة عليها 

( استيراد أو صنع أو حيازة أو بيع أو تداول زي رسمي مخصص للقوان المسلحة أو ٣1تطبيق قانون اإلرهاب بغرض استخدامها في تهديده )المادة 

( القيام بأي عمل من أعمال اإلعداد أو التحضير الرتكاب جريمة إرهابية )المادة ٣٣( عدم االبالغ عن الجرائم اإلرهابية )المادة ٣2طة )المادة الشر

و بث أو ( تصوير أو تسجيل أ٣٥( نشر أو إذاعة أو عرض أو ترويج ألخبار أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية وقعت داخل البالد )المادة ٣4

 (.٣٦عرض أيه وقائع من جلسات المحاكمة في الجرائم اإلرهابية بغير الحصول علي إذن من رئيس المحكمة المختصة )المادة 
 198رقم الصفحة  ٥7مكتب فني  200٦فبراير سنة  ٦ق نقض جنائي جلسة  71لسنة  212٣1الطعن رقم  - 80



 74 

أما الجرائم التي ال يكون املتهمون فيها قد قدموا إلى املحاكم فتحال إلى املحاكم العادية املختصة ألن اإلحالة لم تتحقق في ظل 

 حالة الطوارئ.

 تقديم طلب إلتماس إعادة النظر في الحكم والسلطة املنوط بها قبوله وإجراءاته.. 5

جاءت قاطعة في عدم جواز الطعن بأي طريق علي الحكم الصادر من محاكم أمن الدولة، ولكن من قانون الطوارئ  (١٢)املادة 

يجب التنوية علي أن األحكام الصادرة من هذه املحاكم ال تكون نهائية إال بتصديق رئيس الجمهورية عليها )الشطر الثاني من 

 ية أن يلغي العقوبة أو يبدلها أو يوقف تنفيذها.(، كما أن لرئيس الجمهور ١٢املادة 

عرض هذه األحكام علي رئيس الجمهورية وليس هناك ما يمنع أن يقدم طلب 
 
فبعد صدور الحكم من محاكم أمن الدولة ت

 التماس إعادة النظر في الحكم إلي رئيس الجمهورية ملا له من سلطات تجاه الحكم.

شكل هذا االلتماس هل يقدم في صورة صحيفة أم تظلم أم يتمر التقرير به لدي جهة  وعلي الرغم من أن القانون ال ينظم

معينه كما لم ينظم مواعيده وكيفية البت فيه إال أن تقديم هذا االلتماس لرئيس الجمهورية قد يمنحه فرصه بعد النظر في 

 أو التعديل.لغاء أو التخفيف خدام سلطاته تجاه الحكم سواء باإللتماس إلي استسباب اإلأ

 من نص املادة رقم 
ً
حيث نصت علي أنه "يندب رئيس  ١٦فرغم عدم النص علي إجراءات االلتماس إال أنه يستفاد ضمنا

من القضاة  الجمهورية بقرار منه أحد مستشاري محكمة االستئناف أو أحد املحامين العامين، على أن يعاونه عدد كاٍف 

وإبداء الرأي, ويودع املستشار أو املحامي  ذوي الشأن وفحص تظلماتاإلجراءات  واملوظفين وتكون مهمته التثبت من صحة

. وفي أحوال االستعجال يجوز قبل التصديق على الحكمالعام في كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى رئيس الجمهورية 

 للمستشار أو املحامي العام االقتصار على تسجيل رأيه كتابة على هامش الحكم"

الحكم حيث يقوم أحد مستشاري محكمة  علىفهذا النص يشير إلي إمكانية تقديم التماس في صورة تظلم قبل التصديق 

لتماس ومراجعة الحكم للتثبت من صحة اإلجراءات وبعد ذلك يعرض رأيه حد املحامين العامين بفحص اإلأاالستئناف أو 

 علي رئيس الجمهورية قبل التصديق علي الحكم.

 
 
 .  ةت الثلثتحقيق املستهدفا ة: كيفي ثانيا

علي النحو  ١958ة لسن ١62القانون  على ةليست كبير  ةال تعديلت قانونيإمر لتحقيق تلك املستهدفات الثلث ال يحتاج األ 

 التالي . 

 . النحو التاليلتكون علي  ١958ة لسن ١62من القانون السابعة  ةنص املاد من ىولاأل  ةالفقر  إلى ةالتالي ةالفقر  ةضاف. إ١

تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية )البدائية( والعليا في الجرائم التي تقع باملخالفة ألحكام األوامر التي يصدرها رئيس  :(٧)مادة 

و أي قانون أفي قانون العقوبات عليها جرائم منصوص مخالفة تلك األوامر متي ما شكلت الجمهورية أو من يقوم مقامة ؛ 

ي من الدستور أل  (93و ) (92)مخالفة نص املادتين  إلى ةرئيس الجمهورين تؤدي تلك األوامر التي يصدرها أودون ؛ خر آ

 سبب من األسباب . 

وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية باملحكمة االبتدائية من أحد قضاة املحكمة وتختص بالفصل في الجرائم التي 

بإحدى هاتين العقوبتين. وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة االستئناف من ثالثة  يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو
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مستشارين وتختص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجرائم التي يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم 

 .مقامه أيا كانت العقوبة املقررة لها

 .حاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامةويقوم بمباشرة الدعوى أمام م

ويجوز استثناء لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات املسلحة من 

الضباط رتبة نقيب أو ما يعادلها على األقل وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثالثة مستشارين ومن ضابطين من 

ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأي وزير العدل بالنسبة إلى القضاة واملستشارين, ورأي .القادة

 .وزير الحربية بالنسبة إلى الضباط

 النحو التالي : علىلتكون  ١958ة لسن ١62من قانون الطوارئ  (١6)تعديل املادة . 2

الجمهورية بقرار منه أحد مستشاري محكمة االستئناف أو أحد املحامين العامين، على أن يعاونه عدد يندب رئيس :( ١6)مادة 

من القضاة واملوظفين وتكون مهمته التثبت من صحة اإلجراءات وفحص تظلمات ذوي الشأن وإبداء الرأي؛ ويودع  كاٍف 

   املستشار أو املحامي العام في كل
ً
؛ بة برأيه ترفع إلى رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكممذكرة مسبكان نوعها  قضية أيا

 
ً
وز للمستشار أو وفي أحوال االستعجال يجو التظلم منه . أاألكثر من تاريخ تقديم صدور الحكم  على وذلك خالل ستين يوما

و املحامي أملستشار ا ةخطار ذوي الشأن بمذكر إويجب  .قتصار على تسجيل رأيه كتابة على هامش الحكماملحامي العام اإل

من مكتب التصديق ة الشأن عن طريق ورقه رسمية صادر  خطار ذوي إويكون  العام وبقرار الرئيس في خالل أسبوع من صدوره .

خطار عن و تغيير املوطن ؛ يتم اإل أو في موطنه ؛ وفي حاله غلق محل اإلقامة أحكام تسلم في محل إقامة املحكوم عليه األ  على

 بملخص أسباب رفض التظلم او قبوله .  ةحد الصحف اليوميأعالن في إطريق 

 تي .النحو اآل علىلتكون   ١958ة لسن ١62من القانون  (١9)تعديل نص املاده . 3

و الجنايات أالجنح  ةمحكم إلىعند انتهاء حالة الطوارئ تحيل محاكم أمن الدولة القضايا التي تنظرها بحالتها  " (١9) ةاملاد

حالتها إو  املرافعة إلى ى إعادة الدعو الحكم يتعين عليها  إلى ى كانت قد حجزت الدعو  ذإ؛ وفي حال ما بحسب األحوال املختصة

 . " املختصة املحكمة إلىبحالتها 
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املستهدفات  دور املجتمع املدني وهيئاته ومؤسساته في تنفيذ 
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 ومشكلته .  –: املجتمع املدني . تعريفه  أوال

تعمل تلك التنظيمات التي  ياملجتمع املدني ه"منظمات ن أتعريف الذي نعتنقه هو تباينت تعريفات املجتمع املدني ولكن ال

والعضوية وتطوعية ومستقلة عن  ةللقياد ةالسلطة وذات طابع متغير بالنسب إلىوال تسعي  ةولطار القانوني للدداخل اإل 

هلية والنقابات املهنية وروابط ن الجمعيات األ أويمكن القول  8١و تحبذه ".أليه إالحكومة وال عنفية أي تنبذ العنف وال تدعوا 

بدوره أصحاب املصلحة وجماعات الضغط والتأثير هي التي يمكن إدخالها ضمن هذا التعريف للمجتمع املدني الذي يستبعد 

 . ى خر أو تشارك فيها من ناحية أو تملكها أ ةالسلط إلى ىباعتبارها سياسية من ناحية وتسع األحزاب السياسية بشكل واضح

الوطنية  ةستراتيجياإل  ا القول بإمكانية قيام املجتمع املدني بدوره في تنفيذميمكن بعدهوليان أشرطان ن هناك أيمكن القول و 

 لحقوق االنسان . 

في  ةسمات الحري ىولأن يحظى بحرية الحركة . وتبدوا أ: الحرية . ال يمكن تصور مجتمع مدني قوي وفاعل دون  األول الشرط 

واملشاركة في  ةلمؤسسات املدنية أوسع مجال للحركن يتيح هذا القانون لأفيتعين القانون الذي ينظم عمل املجتمع املدني . 

مع تتمتع كل مكوناته بشكل ديمقراطي وفي مجت ةالقانون صادر من مؤسسة منتخبهذا ن يكون أالشأن العام . ولكن األهم 

التظاهر ؛ وال يمكن تصور  أوجتماع و اإل أعالم مجتمع مدني حر في غياب حريات اإل  فال يمكن تصور واملناقشة.  ةبحرية الحرك

 علي التطور . فال حرية للمجتمع املدني ةقادر م تكن مكونات املجتمع ذاتها انطالقه مال علىن قانون املجتمع املدني سيساعد أ

 الشعبية ملن اختاروه. وال يمكن ةرادب برملان قوي ومتنوع ومعبر عن اإل ن يتم انتخاأتضمن  بغير وجود قوانين انتخابات نزيهه

املدني وشرط  هو شرط وجود للمجتمع ةعالم مستقل في الحقيقإ. ووجود عالم مستقل إال في وجود إن يعمل املجتمع املدني أ

يشكل  ى خر أعالم مستقل ؛ ولكن من ناحية إالجمهور بغير  إلىن تصل أراؤه ال يمكن آنزاهته . فصوت املجتمع املدني و  لضمان

 نزاهته .  ىأداء املجتمع املدني وعل ىعل ةالشعبي ةالم املستقل نوع من أنواع الرقابعاإل 

دنية القيادات امل علىالرقابة  إلىوتؤدي صنع القرار املتسم بالشفافية  ةعملينها " أب ةالحوكمة . تعرف الحوكم الشرط الثاني :

 
ً
قد وضع .  أساس القيم الديمقراطية املشتركة " علىعن ممارسة صالحياتها  فيما يتعلق بتوجيه املوارد واستخدامها فضال

 مى بمشروع مؤشرات الحكم العامليةستة معايير/ مؤشرات محددة لقياس الحوكمة فيما يس ١99٦خبراء البنك الدولي في 

(WGI) دولة وهي ٢١3، في: 

 الصوت واملساءلة Voice and Accountability:  : والذي يقيس مدى قدرة مواطني الدولة على املشاركة في انتخاب

األجهزة حكومتهم، وحرية التعبير والتنظيم وتكوين جمعيات املجتمع املدني، وحرية وسائل اإلعالم، ومدى استعداد 

 .الحكومية للخضوع إلى جلسات املساءلة أمام املطالبات الشعبية والبرملانية

  ستقرار السياس ي وغياب العنفاإل Political Stability and Absence of Violence:  : يعني استقرار النظام السياس ي

ستقرار السياس ي، وتهدد السلطة دد اإل حتماالت التي تهملعارضة، حيث يقيس اإل وقبول جميع األطراف بذلك بما في ذلك ا

السياسية، سواء كانت تهديدات بوسائل غير دستورية أو من خالل إصالحات مشبوهة، أو االنقالب أو استخدام العنف 

 .السياس ي واإلرهابي

                                                 
 ةللدراسات التجارية والبيئ ةالعلمي ةالمجل –حمد أميره عادل أستاذه المدني وتطوره وظائفه األ المجتمعمداخل مفهوم   -81
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 فعالية الحكومة : Government Effectiveness: يقصد بذلك فاعلية املنظمات الحكومية ومدى كفاءتها في توظيف 

املوارد الوطنية لخدمة املصلحة العامة، ونوعية جهاز الخدمة املدنية والخدمات العامة املقدمة واستقاللها عن الضغوط 

 .السياسية، ونوعية السياسات التي تضعها الحكومة ومدى التزامها بها وتطبيقها وجودتها

 نوعية/ جودة التنظيم Regulatory Quality:  :رة الحكومة على وضع وتنفيذ سياسات ولوائح يركز هذا املؤشر على قد

تنظيمية سليمة من شأنها تنمية وتشجيع القطاع الخاص، وجودة التشريعات القانونية التي تحدد من خاللها عالقة 

الدولة باملجتمع لضمان سالمة وحقوق األفراد دون تمييز، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة، وتنظيم العالقة بين 

 .ن والحكومةاملواطني

  سيادة القانون : Rule of Law:  ،يقيس مدى الثقة في سيادة القانون في املجتمع دون تمييز، وأن ال ش ئ يعلو فوق القانون

وفعالية األجهزة القضائية، وضمان حق التقاض ي، واستقالل القضاء، ومدى اتفاق القوانين مع معايير حقوق اإلنسان، 

 .عمال العنفوقياس احتمال حدوث الجرائم وأ

 مكافحة الفساد Control of Corruption:  : ،يكشف حاالت الفساد في الدولة بجميع أنواعه ) الفسساد املالي، اإلداري

السياس ي(، ومحاسبة املفسدين وتحويلهم للقضاء، ويقيس مدى استغالل السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة، 

في املصالح العامة، أو كبرى كالفساد في املجال السياس ي، وذلك بجانب  وأعمال الفساد بمستوياتها سواء صغرى كالرشوة

استحواذ النخبة أو أصحاب املصالح الشخصية على ثروات الدولة، وتعتبر مكافحة الفساد من أهم أهداف تطبيق 

 8٢ .الحوكمة

والحوكمة وهو ما  ةليهما وهما الحريإشرنا أن املجتمع املدني املصري يعاني من عدم وجود الشرطان اللذان أويمكن القول 

 نسان رغم أهمية دوره . لحقوق اإل ةستراتيجة الوطنين يكون رقم فاعل في تنفيذ اإل أيعيق علمه ويمنعه من 

. قديرات منصفةهلية الحرية الكافية للعمل وفق أي تتتوافر للجمعيات األ ال نه أمن ناحية الحرية يمكن القول بضمير مستريح 

 ويرصد األس
ً
علي ما أصاب املجتمع كله   تاذ الدكتور علي الدين هالل  التقلبات القانونية التي عاني منها املجتمع املدني تفريعا

ثــم التعدديــة الحزبيــة  ،(١9٧٦ - ١9٥4( إلــى التنظيــم السياســي الواحــد ) ١9٥3 - ١9٢3والذي انتقل مــن "تعــدد األحزاب )

 أن املجتمع السياس ي في مصر لم يصل أ. وفي ظننا  83ثــم التعدديــة الحــرة  فـي السـنوات التاليـة " ،(   ٢٠١١ - ١9٧٧املقيــدة )
ً
 بدا

م انعكست بدورها للحق في التنظي ةث ظل املجتمع يعاني من قيود شديدحي ٢٠١١يناير ٢٥ ةحتي بعد ثور  ةالتعددية الحر  إلى

حـق املواطنيـن فـي تكويـن املنظمـات  علىأكـــد قد  ، ٧٧ - ٧٥فـــي املـــواد  ٢٠١4ن دستور اأالرغم من  وعلى .  ةليهعلي الجمعيات األ 

                                                 
المركز الديمقراطي  –حوكمه علي تعزيز اهداف التنمية المستدامة مريم طراد وداليا مصري للمزيد اثر تطبيق ال -82

https://democraticac.de/?p=83580 

 
 –٥لعدد ا –مجتمع المدني في مصر ، آفاق استراتيجية عام ال 2022امعة القاهرة ، مقال بعنوان ج –م السياسية أستاذ العلو أ. د. علي الدين هالل ، -  8٣

 ط التالي :: عبر الراب 2022مارس 

gov.eg/Upload/DocumentLibrary/Attachment_A/6870/2022%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%https://idsc.

D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A

.pd1B8%D9%80%D9%80%D9%80%D5%B8%D9%85%D%20%A9%8D9%81%D%20%A9%8D9%86%F%D

f  

 

https://democraticac.de/?p=83580
https://idsc.gov.eg/Upload/DocumentLibrary/Attachment_A/6870/2022%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%B5%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1.pdf
https://idsc.gov.eg/Upload/DocumentLibrary/Attachment_A/6870/2022%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%B5%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1.pdf
https://idsc.gov.eg/Upload/DocumentLibrary/Attachment_A/6870/2022%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%B5%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1.pdf
https://idsc.gov.eg/Upload/DocumentLibrary/Attachment_A/6870/2022%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%B5%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1.pdf
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واإلستقاللية غيـر الحكوميـــة، ســـواء جمعيـــات ومؤسســـات أهليـــة أو اتحــادات ونقابــات مهنيــة وعماليــة، وأنهــا تتمتــع بالحريـــة 

فــي املــواد الخاصــة بالحقــوق السياســية واإلقتصادية قر أ؛ كما  ه ال يجوز حلها إال بحكــم قضائــيفـــي إدارة شـــؤونها، وأنـــ

 علىن القوانين الحاكمة للمجتع املدني  ظلت أال إ .واإلجتماعية والثقافيـــة دور املجتمـــع املدنـــي ومســـاهمته فـــي الحيـــاة العامـــة

 أحالها من التقييد . ف
ً
، والذي لم تساير مــواده روح الدســتور، فالقى انتقادات عديدة  ٢٠١٧لســنة  ٧٠صــدر القانــون رقــم  وال

،والــذي صــدرت الئحته التنفيذيــة فــي  ٢٠١9لعــام  ١49رقــم ليصدر بعده القانون  ،الغاؤه فـي الداخـل والخـارج؛ ممـا أدى إلـى 

 ،وبــدأت ا ٢٠٢١ينايــر  ١١
ً
 ةفإن الالئح وفي الحقيقه  .ملــواده ملؤسســات والجمعيــات الخاضعــة ً للقانــون توفيــق أوضاعهــا وفقــا

 للقانون   ةالتنفيذي
ً
خر  تثير مشكالت عملية ضخمة عند التطبيق؛ ٕاضافة

ٔ
فيها تحمل مخالفات واضحة  ى ٕالى نصوص ا

همهان للقانو 
ٔ
  .؛من ا

ٕاالبعد  مصر خارج املقيمين املصريين من تبرعات علي ل الحصو  من الجمعيات التنفيذية الالٔيحة (من4٢املادة) منعت. ١

قل من املٔوسسات األ 
ٔ
نبية املرخص لها بالعمل داخل مصر والتي يمكن جموافقة وزارة التضامن وجعلتهم بذلك في وضع ا

  .علي تمويل منها بمجرد اإلخطار ل للجمعيات الحصو 

نشطة واردة في نظامها األ  ن القانو . ٢
ٔ
ي ا

ٔ
ي جهة ل ساس ي تتطلب الحصو منع الجمعية من ممارسة ا

ٔ
 – على ترخيص من ا

ي 
ٔ
و اجراء استطالعات الرا

ٔ
  ل ٕاال بعد الحصو  –كاملساعدة القانونية ا

ً
ن تخفف  على هذا الترخيص كما سبق وذكرنا؛ وبدال

ٔ
من ا

ن تحصلمن شدة هذا النص جاءت لتمنع الجمعية من  الالئحة
ٔ
نها ستمارس هذا النشاط قبل ا

ٔ
على  مجرد اإلعالن عن ا

ن٢9املادة ) فتنص.!! ن الترخيص وفي هذا توسع ال مبرر له ولم يرد في القانو 
ٔ
و "ت ( على ا

ٔ
حظر على الجمعية ،اإلعالن عن ا

ى من األ
ٔ
 نشطة الواردة فى نظامها اال ممارسة ا

ً
ى جهة ،وذلك قبل الحصو  ساس ى متى كانت تتطلب ترخيصا

ٔ
على الترخيص  ل من ا

  ."من الجهة املعنية بٕاصداره

و التعاو  ن القانو . 3
ٔ
و املشاركة ا

ٔ
و اإلنتساب ا

ٔ
ن تحصل على ترخيص قبل اإلنضمام ا

ٔ
و  ن طلب من الجمعية ا

ٔ
 هيئة مع جمعية ا

غراضها... ولكن الالئ 
ٔ
هلى اليتنافى مع ا

ٔ
جنبية ملمارسة نشاط ا

ٔ
و منظمة ا

ٔ
علقت موافقة وزارة  (3٢)حة التنفيذية في املاده ا

ن يكو 
ٔ
 هناك  ن التضامن علي طلب اإلنتساب على " ا

ً
  عائدا

ً
  ٕايجابيا

ً
و اإل من اإل  ملموسا

ٔ
و التعاملنضمام ا

ٔ
و االشتراك ا

ٔ
" .!!نتساب ا

ن  العائدكيف يمكن قياس هذا 
ٔ
جل ٕاثبات ا

ٔ
ن تذهب الجمعية ٕالى القضاء لتكافح من ا

ٔ
ن يتصور ا

ٔ
ومن سيقيسه؟ وهل يمكن ا

مر قد يستغر  األجنبيةمع املنظمة  ن ٕايجابي من التعاو  عائدهناك 
ٔ
  .!سنوات؟ ق وهو ا

ن جعلت املوافقة  ن التنفيذية القانو  الالئحةخالفت . 4
ٔ
و رفضه يصدر من  علىبا

ٔ
ل جهة غير معروفة فتقو التمويل الخارجي ا

ى الجهات املعنية  -من الالٔيحة " للوحدة  (43)املادة 
ٔ
خذ را

ٔ
و تلقى  ل حق اإلعتراض على قبو  -بعد ا

ٔ
خالل ستين يوم  األموالا

 
ً
جميع البيانات واملستندات ،فٕاذا لم تعترض خالل هذه املدة اعتبر ذلك  عمل تحسب من تاريخ ورود اإلخطار ٕاليها مستوفيا

و الرفض ؟ هل للجمعية الحق في مناقشة تلك الجهات املعنية  ل ما هي تلك الجهات ؟ ما هي محددات القبو ”. موافقة منها
ٔ
و ا

ٔ
ا

وال  ن معية وجهات ليس لها دور في القانو التنفيذية جهة اإلدارة ٕالى مجرد وسيط بين الج الالئحة حولتتصال بها ؟ لقد اإل

شار ٕاليها القانو 
ٔ
مر يجعل كل التسهيالت التي ا

ٔ
حد وهو ا

ٔ
  .محل شك ن يعرفها ا

ن من الرغم علي. ٥
ٔ
و الجميعة حل كيفية بوضوح قدحدد ن لقانو ا ا

ٔ
من  يصدر بحكم الجمعية حل جعل حيث نشاطها وقف ا

لزم الجهة اإلدارية عند  ي محكمة القضاء اإلدار 
ٔ
نه ا

ٔ
نإبعد طلب جهة اإلدارة؛ كما ا

ٔ
تقوم  صدار قرار بوقف نشاط الجمعية ا
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ن لم يكن. وهذان األ  ي مر على محكمة القضاء اإلدار بعرض األ 
ٔ
يام من تاريخ صدوره وٕاال اعتبر كا

ٔ
يمنعان  مران الخالل سبعة ا

ن 
ٔ
ييد قرار وقف نشاط الجمعية. ٕاال ا

ٔ
و بتا

ٔ
 الالئحةمجلس ٕادارة الجمعية من القيام بمهامه لحين صدور حكم املحكمة بالحل ا

معية فقالت املادة يتيح لها التحكم في عمل الج ن باجراءات جديدة لم ينص عليها القانو  (٧4)التنفيذية جاءت في املادة 

و الوحدة ال"
ٔ
ن تطلب من النيابة العامة استصدار قرار ب فرعية املختصة بحسب األ وللوحدة ا

ٔ
غل" يد "حوال فى هذه الحالة ا

و العز 
ٔ
نشطة املتبرع بها ولضمان استمرارية األ األموالللحفاظ على  ل مجلس اإلدارة لحين صدور الحكم القضأيى بالحل ا

و الوحدة الفرعية املختص
ٔ
حوال حال صدور قرار من النيابة العامة بغل يد ة بحسب األ التابعة للجمعية. ويجوز للوحدة ا

عضاء وال 
ٔ
و من غيرهم ال يقل عددهم عن ثالثة ا

ٔ
عضاء الجمعية ا

ٔ
مجلس اإلدارة العرض على الوزير املختص لتعيين لجنة من ا

ن يكو 
ٔ
عضاء على ا

ٔ
عضاء اللجنة على األ ن يزيد على سبعة ا

ٔ
عمال قل خبرة بهذا النشاط تختص فلدى ثلث ا

ٔ
قط بتيسير ا

و الوحدة الفرعية املختصة بحسب األ 
ٔ
حوال الجمعية التى يحددها قرار تشكيل اللجنة خالل هذه املدة. وتلتزم الوحدة ا

حد األ  رئيسباعتماد توقيع 
ٔ
و ا

ٔ
عضاء للتعامل على حساب الجمعية لدى البنوك فى الحدود املبينة بقرار تشكيل اللجنة ا

 .84 جراءات غير قانونية وتعزز من سيطرة جهة اإلدارة على الجمعياتاللجنة". وجميع تلك اإل 

  ذلك  ىدأوقد 
ً
إحجام كثير من مؤسسات املجتمع املدني عن توفيق  إلىعن التعقيدات ذات الطبيعة البيروقراطية  فضال

ألف   (3٢)،فإن عدد الهيئات التي استكملت تلك اإلجراءات بلغ  ٢٠٢٢أوضاعها فحسب بيانات وزارة التضامن في فبراير 

  ٥٧ًجمعية ومؤسسة من أصل ما يقرب 
ً
فيق جمعية. وإذا كانت الحكومة قد مدت الفترة املتاحة للجمعيات لتو  ٦٠٠و  ألفا

  ٢٠٢3يناير  ١١أوضاعها حتى 
ً
 ضرورةعن  ،فإن هذا يتطلب تشجيع أكبر عدد من الجمعيات على إنهاء هذه اإلجراءات  ، فضال

 األقل .  علىللقانون كي تكون متفقة مع نصوصه  التنفيذيةالنظر في الالئحة  ةعادإ

ن يطلق عليه الحكم الرشيد ؛ فاملنظمات غير الحكومية أما يمكن  إلىاألقل في مجموعه  علىويفتقر املجتمع املدني املصري 

  الكبيرةبما في ذلك الجمعيات  املصرية
ً
كثر وال تهتم بتطبيق قواعد الشفافية واملحاسبة بشكل أدارتها بشكل فردي إيتم  نسبيا

بل يعمل  ةوم علي أداء مهمة محددمنها ال يقعام .فهي ال تعترف بحق املجتمع في املسائلة وال تفصل بين اإلدارة وامللكية ؛ وكثير 

 ةمنها ال يوجد به نظام فعال ألدار ن الكثير أالتي تطرأ ؛ كما   الساخنةو القضايا أبشكل عشوائي وفق اتجاهات املتبرعين 

 . 8٥املوارد

و أغلبها خيري أأنشطة محددة  إلىويعاني املجتمع املدني في كل األحوال من نقص التمويل فالتبرعات الداخلية شحيحة وتوجه 

البحث  إلىنسان من شح التمويل الداخلي وهو ما يلجئها ة املدنية مثل الدفاع عن حقوق اإلذو طبيعة دينية بينما تعاني األنشط

 أكن في كل األحوال فإن التمويل والتبرعات سواء ل؛ و  ةعن مصادر تمويل دولي مختلف
ً
 أ كان داخليا

ً
ستمرارية ينقصه اإل  و خارجيا

 . 8٦و ضمان تمويل برامج مهمة ملدد طويلةأ ةعيات األهلية من وضع  برامج ثابتمر الذي يمنع الجمأل والثبات ا

                                                 
البرعي في المناقشة التي دعت اليها بعثه مصر الدائمة لدي األمم المتحدة في جنيف حول قانو الجمعيات للمزيد مداخلة المحامي بالنقض نجاد   -84

  pdf.1-1-والالئحة-الجديد-الجمعيات-قانون-عن/2021/05content/uploads/-law.com/wp-https://www.ugاالهليه والئحته التنفيذيه  
 مجموعة المتحده للقانونصدارات الدليل تدريبي من إ –وكمة الجمعيات ح –للمزيد عن الموضوع راجع  8٥

http://www.uglaw.com/downloads/governanceofngos.pdf  
 تمع المدني وحقوق االنسان في مصرالمج –نجاد البرعي  –للمزيد عن الموضوع  - 8٦

.pdf%20ar-Egypt%20in%20Rights%20Human%20and%20Society%20downloads/Civil/http://www.uglaw.com  

https://www.ug-law.com/wp-content/uploads/2021/05/عن-قانون-الجمعيات-الجديد-واللائحة-1-1.pdf
http://www.uglaw.com/downloads/governanceofngos.pdf
http://www.uglaw.com/downloads/Civil%20Society%20and%20Human%20Rights%20in%20Egypt-ar%20.pdf
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نسان عبر مؤسسات ستراتيجية الوطنية لحقوق القيق املستهدفات غير التشريعية لإل : دور أعضاء البرملان في تح ثانيا

 املجتمع املدني.

 هم . ولكن في الحقيقة فإن الجزء األ تشريعية في تنفيذ املستهدفات التشريعية للستراتيجية  ةتكلمنا حول دور البرملان كمؤسس

 ساسيان . أمران أدور حول والتي ت ةهو املستهدفات غير التشريعي

 ستراتيجية . ايا واملوضوعات التي تناولتها اإل نشر الوعي بالقض مر األول :األ 

 موضوعات بعينها وردت فيها .  علىتدريب املوظفين خاصة هؤالء املكلفين بإنفاذ القوانين  مر الثاني :األ 

و التقدم أنتهاكات التي تحدث لها املعلومات حول اإل  ن نشر الوعي بثقافة حقوق االنسان وقضاياها  ونشرأومن املعروف 

 
ً
املؤسسات املدنية املهتمة بموضوعات حقوقية بشكل عن التدريب  هو بالضبط النشاط الذي تقوم به كل  املحرز فيها فضال

 نسان . إلتقع ضمن موضوعات حقوق ا ةخاصو موضوعات أعام 

 ستراتيجية. في اإل التي وردت هم املستهدفات غير التشريعية أ إلىهنا  اإلشارةويمكن 

 الحق في الحياة والسلمة 

 .زيادة وتطوير برامج التأهيل النفس ي لضحايا العنف. ١

ت ملواجهـة ال نشـر التوعيـة القانونيـة باملمارسـات التـي تعـد معاملـة قاسـية، أو مهينـة، أو غيـر إنسـانية ،مـن خـالل إطـالق حمـ. ٢

 العنـف ومنعـه، مـع تنميـة وعـي وقـدرات العامليـن بكافـة أجهـزة الدولـة فـي هـذا املجـال.

 .ف في املجتمعنشر روح التسامح لتقليل كافة أشكال العن. 3

  الحق في الحرية 

 تبصيـر املواطنيـن بحقوقهـم فـور ضبـط أي منهـم مـن خـالل آليـة مكتوبـة كفيلـة بإحاطتهـم بهـذه الحقـوق.

 الحق في التقاض ي وتعزيز ضمانات املحاكمة املنصفة. 

 (١3-6البنود )

 ممارسة حق التقاض ي.االرتقاء بمستوى الوعي القانوني العام؛ دعًما لحق الجميع في . ١

ًر مـن قانـون العقوبـات والتـي تقضـي بمعاقبـة مـن قـام بعمـل أو باالمتنـاع عـن  (١٦١)باملـادة  جمهور زيـادة الوعـي لـدى ال. ٢
ً
مكـرا

أو اللغـة أو الديـن عمـل يكـون مـن شـأنه إحـداث التمييـز بيـن األفـراد أو ضـد طائفـة مـن طوائـف النـاس بسـبب الجنـس أو األصـل 

 أو العقيـدة، وترتـب علـى هـذا التمييـز إهـدار ملبـدأ تكافـؤ الفـرص أو العدالـة االجتماعيـة أو تكديـر للسـلم العـام.

 معاملة السجناء وغيرهم من املحتجزين. 

 حقـة فـي رعايـة أسـر املسـجونين. ال إطـالق مبـادرات تتضمـن إلقـاء الضـوء علـى دور إدارة شـرطة الرعايـة ال .1

 حرية التعبير. 

 تعزيز مناخ وثقافة التعددية وتنوع اآلراء والرؤي إزاء مختلف القضايا العامة.. ١

إصدار مدونة سلوك شاملة لكافة أوجه املجاالت اإلعالمية والصحفية، ومن بينها اإلعالم الرقمي ومواقع التواصل . ٢

 حريات اآلخريين، واإل  علىم ممارسة حرية التعبير دون التعدي االجتماعي، بما يتضمن تنظي
 
ستفادة من التجارب الدولية وفقا

 للدستور والتزمات مصر الدولية.
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 رفع الوعوي املجتمعي بأهمية حرية التعبير.. 3

4 . 
ً
 واإلعالم بحدود تلك الحرية وصور الخروج عنها. الصحافةملمارس ي  عقد تدريبا

 حرية التجمع السلمي 

تعزيـز وتنميـة الوعـي العـام بثقافـة وممارسـة حـق التجمـع السـلمي بكافـة صـوره؛ لكونـه وسـيلة مـن وسـائل تدعيـم وتوكيـد 

 الديمقراطيـة.

  إليها نضماموال الحق في تكوين الجمعيات واملؤسسات األهلية  -التنظيماتحرية. 

 املدني العاملة في مجال حقوق اإلنسان.تعزيز التواصل بين الحكومة ومنظمات املجتمع . ١

 .٢٠3٠توعية الجمعيات األهلية باألبعاد التنموية وفًقا لرؤية مصر . ٢

 تعزيز ثقافة العمل التطوعي واملشاركة املجتمعية.. 3

 تعزيز وتنمية القدرات املؤسسية للجمعيات األهلية.. 4

 نضمام إليهافي تكوين النقابات العمالية وال  الحق. 

زيـادة قـدرات النقابـات واللجـان النقابيـة فـي مجـاالت املفاوضـة الجماعيـة، وتسـوية املنازعـات الفرديـة والجماعيـة، وإبـرام . ١

 اتفاقيـات العمـل الجماعية.

وضـاع النقابـات القانونيـة ذات الصلـة بتيسـير تسـجيل وتوفيـق أ األطربنـاء قـدرات جميـع األطـراف املعنيـة لدعـم تنفيـذ . 2

 العماليـة وفًقـا للمحـددات القانونيـة.

 جتماعية.قتصادية واإل ت العمالية في صياغة السياسات اإلتعزيز مشاركة النقابا. 3

 الحق في تكوين األحزاب السياسية. 

 نتخابـات.األحـزاب السياسـية فـي مجـال اإل بنـاء قـدرات ومهـارات القيـادة والتنظيـم ألعضـاء وكـوادر . ١

 جتماعية الداعمة ألنشطة األحزاب السياسية.تعزيز البيئة الثقافية واإل . 2

 حرية الدين واملعتقد. 

تكثيـف حمـالت التوعيـة خاصـة بيـن الشـباب لتعزيـز التعايـش والتسـامح وقبـول اآلخـر، ونبـذ العنـف والكراهيـة، ونشـر القيـم . ١

 األديـان السـماوية. باإلضافـة إلـى تنميـة قـدرات الشـباب علـى التعامـل النقـدي مـع املحتويـات املختلفـة.واملبـادىء التـي تدعـو إليهـا 

نتمـاء، وكذلـك تنفيـذ مزيـد مـن األنشـطة التـي تعزيـز ودعـم قيـم املواطنـة واإل تنفيـذ املزيـد مـن املبـادرات الشـبابية الراميـة إلـى . 2

 يل الوعـي املجتمعـي بموضوعـات الحريـات الدينيـة، وترسـيخ الهويـة الوطنيـة، ونبـذ التعصـب واألفـكار املتطرفـة.مـن شـأنها تشـك

مواصلـة العمـل علـى مراجعـة كافـة املقررات الدراسـية الدينيـة؛ لتنقيتهـا مـن أيـة موضوعـات ال تسـهم فـي تعزيـز التسـامح، . 3

ختالف والعيـش املشـترك مـع ترسـيخ قيـم الحـوار، وإقـرار اإل وفـي نبـذ العنـف والتطـرف، وإدراج املوضوعـات التـي تسـهم فـي 

 بـة الكراهيـة والتعصـب بشـتى صورهمـا.املخالـف، ومحار 

ة تنفيـذ املزيـد مـن املبـادرات الوطنيـة املعنيـة بنشـر ثقافـة حقـوق اإلنسـان، وترسـيخ قيـم املواطنـة، وبيـان القواسـم املشـترك. 4

 ألفـكار املتطرفـة.بيـن األديـان السـماوية، وخلـق وعـي مجتمعـي باحتـرام الحريـات الدينيـة، ونبـذ التعصـب وا

 الحق في الخصوصية. 
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م، والجهـاز القومـي ت توعيـة تشـارك فيهـا كافـة أجهـزة الدولـة املعنيـة، وعلـى رأسـها املجلـس األعلـى لتنظيـم اإلعـال ال القيـام بحمـ

تسـتهدف تنميـة الوعـي لـدى املواطنيـن تصـاالت، وأجهـزة إنفـاذ القوانيـن ذات الصلـة بحمايـة حرمـة الحيـاة الخاصـة، لتنظيـم اإل

بأهميـة احتـرام حرمـة الحيـاة الخاصـة لآلخريـن، والفـارق بيـن مـا هـو مبـاح ومـا هـو  -خصوًصـا لـدى الشـباب وصغـار السـن-

صـة، وسـبل االنتصـاف مجـرم، وكذلـك إعالمهـم بالحقـوق التـي تمنحهـا القوانيـن ملـن وقـع اعتـداء علـى حرمـة حياتهـم الخا

ـباب والحصـول علـى التعويـض الجابـر للضـرر الـذي وقـع عليهـم، مـع العمـل علـى تركيـز األنشـطة التوعويـة فـي أماكـن تجمـع الش

 كمراكـز الشـباب واألنديـة.

 الحق في الصحة. 

 عـض املمارسـات الضـارة بالصحة.زيـادة الوعـي بأهميـة الحفـاظ علـى الصحـة العامـة، ومنـع انتشـار ب. ١

 توعية خاصة باملرض النفس ي. حمالتتنفيذ . ٢

 إعداد منصة إلكترونية معنية بتقديم خدمات الصحة النفسية.. 3

  الحق في التعليم. 

 خفض نسبة األمية.. ١

التعليميـة بيـن األطفـال فـي الحضـر رفـع معـدالت القيـد، والحـد مـن التسـرب مـن العمليـة التعليميـة، وتضييـق الفجـوة . 2

 والريف.

 تعزيز الجهود الرامية إلى تدريب املعلمين وزيادة أعدادهم.. 3

 تشجيع التفكير اإلبداعي، وتنمية ثقافة االبتكار لدى النشء واملجتمع.. 4

 الحق في  العمل. 

 ع وعيهم بحقوقهم وواجباتهم الوظيفية.زيادة الجهود املبذولة في مجال التدريب املنهي للموظفين والعاملين، ورف

  جتماعي.ال الحق في الضمان 

 جتماعية بإيجابيات تنظيم األسرة.ت املستفيدة من برامج الحماية اإل زيادة وعي الفئا

  الحق في الغذاء. 

 رفـع الثقافـة املعلوماتيـة للمواطنيـن.. ١

 زيـادة وعـي املزارعيـن بأفضـل املمارسـات الزارعيـة.. 2

 الحق في مياه الشرب اآلمنة والصرف الصحي. 

 تقليل الفاقد من املياه، وزيادة وعي املواطنين بأهمية ترشيد استهالك املياه.

  الحقوق الثقافية. 

 زيادة الوعي بأهمية امللكية الفكرية وحمايتها.

  حقوق املرأة. 

سـتفادة مـن برامـج  مناهضـة كافـة ل لل زيـادة الوعـي؛ الـن خـالتنفيـذ الفعـال لسياسـات مكافحـة العنـف املوجـه ضـد املـرأة م. ١

 .أشـكال العنـف ضـد املـرأة
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 زيـادة الوعـي بالتعديـالت التشـريعية؛ لتمكيـن املـرأة مـن الحصـول علـى حقهـا فـي امليـراث.. ٢

  حقوق الطفل. 

 بحقوقه.رفع الوعي بحقوق الطفل، وتشجيع املبادرات واألنشطة املتعلقة . ١

 دراسة تشجيع التوسع في تطبيق نظام األسر البديلة الكافلة لألطفال األيتام.. 2

 ضمان حقوق األطفال في التعبير عن آرائهم.. 3

 حقوق األشخاص ذوي العاقة. 

 زيادة وعي املجتمع بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة كافة.

 حقوق كبار السن. 

فـي الحيـاة العامـة، ومـن ذلـك تعزيـز مشـاركتهم فـي صياغـة السياسـات الخاصة بهم، وتنظيم تمكيـن كبـار السـن مـن املشـاركة . ١

هتمـام، وسـبل التفاعـل املالئمـة مـع قضايـا كبـار السـن، وتعزيـز ـتهدف تحديد الفجوات، ومجاالت اإل حوار مجتمعي سـنوي يس

 لحيـاة الثقافيـة.فـرص حصولهـم علـى التعليـم، وتعزيـز مشـاركتهم فـي ا

 تشجيع التوسع في إنشاء دور رعاية لكبار السن.. 2

 نشر ثقافة حقوق النسان. 

تفاقيـات الدوليـة فًقـا للدسـتور ،والقوانيـن، واإلتكويـن فهـم وثقافـة مشـتركة فـي املجتمـع لقيـم ومبـادئ حقـوق اإلنسـان، و . ١

 ذات الصلـة املنضمـة إليهـا مصـر.

 ع فـي برامـج التثقيـف، وإدراج أنشـطة متنوعـة لنشـر ثقافـة حقـوق اإلنسـان علـى أوسـع نطـاق ممكـن فـي املجتمـع.التوسـ. 2

جهـود إلعـالء قيـم حقـوق اإلنسـان، وللتأكيـد علـى قيـم املواطنـة، والتسـامح، والحـوار، ومكافحـة التحريـض علـى التكثيـف . 3

 العنـف والتمييـز.

التوسـع فـي اسـتخدام التقنيـات الحديثـة ووسـائل التكنولوجيـا فـي الوصـول بدرجـة أكبـر للمواطنيـن للتوعيـة بحقـوق . 4

 اإلنسـان، ومبادئهـا، وسـبل حمايتهـا، ودور جهـات إنفـاذ القانـون، وكيفيـة اللجـوء إليهـا، وآليـات الحمايـة التـي توفرهـا.

 ـي وإتاحـة املـوارد لجهـات بنـاء القـدرات والتدريـب فـي قطاعـات الدولـة املختلفـة.تقديـم الدعـم التقن. 5

 عقـد الشـراكات مـع القطـاع الخـاص واملجتمـع املدنـي فـي مجـال تعزيـز الثقافـة املجتمعيـة بمبـادئ وقيـم حقـوق اإلنسـان.. 6

 سـان للشـباب، ودعـم البرامـج التدريبيـة والتأهيليـة الخاصـة بهـم.العمـل علـى نشـر الوعـي بقيـم ومبـادئ حقـوق اإلن. ٧

 تصميـم برامـج تدريبيـة متخصصـة ومسـتمرة للعامليـن فـي وسـائل اإلعـالم فـي مجـال حقـوق اإلنسـان.. 8

 يـم ومبـادئ حقـوق اإلنسـان.التوسـع فـي اسـتخدام املنصـات الصحفيـة، واإلعالميـة، والرقميـة املختلفـة لنشـر الوعـي بق. 9

  حل التعليم املختلفةاإدماج مكون حقوق النسان في مر. 

صقـل مهـارات القائميـن علـى العمليـة التعليميـة، وتدريبهـم فـي مجـال التربيـة علـى حقـوق اإلنسـان، وإدمـاج مكـون حقـوق . ١

 املسـتمر.اإلنسـان فـي برامـج إعـداد املعلميـن، وبرامـج التأهيـل 

 مقرراتالتوسـع فـي إجـراء البحـوث والدراسـات العلميـة بشـأن تطويـر منهجيـات تدريـس مـواد حقـوق اإلنسـان، وإدراجهـا فـي . 2

 التعليـم مـا قبـل الجامعـي والعالـي.
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 تدريب أعضاء هيئة الشرطة. 

ـل، بشـأن موضوعـات أكثـر تخصًصـا فـي مجـال حقـوق املـرأة، والطفتنفيـذ برامـج تدريبيـة متقدمـة فـي مجـال حقـوق اإلنسـان . ١

 تجـار فـي البشـر، والهجـرة غيـر الشـرعية.واألشـخاص ذوي اإلعاقـة، واإل

نـات قواعـد السـلوك ضمـن البرامـج التوعويـة والتدريبيـة للقائميـن علـى إنفـاذ القانـون فـي هيئـة الشـرطة.. 2  إدمـاج مدوِّ

 تدريب أعضاء الجهات والهيئات القضائية. 

البرامـج املتخصصـة ألعضـاء الجهـات والهيئـات القضائيـة للتثقيـف بموضوعـات حقوق اإلنسـان، تصميم وتنفيذ التوسـع فـي 

 السـيما معايير وضمانات املحاكمة العادلة.

  تدريب العاملين بالجهاز الداري للدولة وتثقيفهم في مجال حقوق النسان برامجتعزيز. 

تفاقيـات الدوليـة ذات الصلـة التشـريعات الوطنيـة مـع اإل موائمةتنميـة قـدرات املعنييـن بالجهـات والهيئـات الرسـمية علـى . ١

 بحقـوق اإلنسـان املنضمـة إليهـا مصـر.

 خصصـة ومتدرجـة املسـتويات علـى تنفيـذ اإلسـتراتيجية الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان.عقـد دوارت تدريبيـة مت. 2

تحديـث مؤشـرات لقيـاس أثـر البرامـج التدريبيـة فـي مجـال حقـوق اإلنسـان تكـون قائمـة علـى مناهـج علميـة لدراسـة، ومتابعـة، . 3

 العملـي. وتقييـم تلـك البرامـج وفاعليتهـا وقابليتهـا للتطبيـق

 إنشـاء املنصـات اإللكترونيـة املتخصصـة فـي مجـاالت حقـوق اإلنسـان، للتوسـع فـي إتاحـة املعـارف والتدريـب عـن بعـد.. 4

 اآلليات .  عدد منن كل تلك املستهدفات يمكن تنفيذها عبر أوبمطالعة سريعة يمكن القول 

مر مهم للغاية فيما لو تم بشكل علمي وتم تصميمه بشكل خاص أهي آلية رفع القدرات عن طريق التدريب وهو  .ىولاأل  ةلياآل

 ة،يب لضمان تطوير البرنامج من ناحيثر التدر أووفق احتياجاتها التدريبية مع وضع نظام واضح لقياس   للمجموعات املطلوبة

ن التنسيق والشراكة مع مؤسسات الحكومة هو هدف أساس ي أار وباعتب.  ى خر أاملستهدفين من ناحية  استفادةوضمان 

ن يكون بالتعاون مع الحكومة وأجهزتها ؛ والتي أثرها يجب أللمجتمع املدني فإن املشاركة في وضع البرامج وتطبيقها وقياس 

  ستراتيجية الوطنية لحقوق االنسان . ثمينة للمجتمع املدني لتنفيذ اإل  ن تقدم مساعدةأيمكن 

إلى توفيرها، وتختلف  التدريب حتياجات التي تسعى عمليةهي " تلك اإل  ةبيحتياجات التدرين اإل أويعتبر بعض الخبراء 

ومشكالته  ومسئولياتهتختلف طبيعة العمل حتياجات التدريبية تبًعا الختالف املستويات الوظيفية املراد تدريبها، حيث اإل 

ومتطلباته من مستوى وظيفي إلى مستوى وظيفي آخر.ففي مستويات التنفيذ تزداد الحاجة إلى املهارة والدقة في األداء، بينما 

إلى مهارات  في املستويات اإلشرافية تبرز مهارات التعامل مع اآلخرين وتوجيههم، أما في مستوى اإلدارة العليا فتبرز الحاجة

 إلىحاجه الفرد التدريب بعد تقييم  يمكن تحديد الحاجة إلىو ."التخطيط ورسم السياسات واتخاذ القرارات طويلة األجل

عديد من األهداف للبرامج ن نتصور الأ. ويمكن  ى خر أالتدريب من ناحية  إلىالتدريب من ناحية وحاجه املؤسسة ككيان 

 األهداف التالية:التدريبية املختلفة، مثال ذلك 

 .تنمية معلومات املتدرب بإحاطته بالجديد في العلوم واملعارف املرتبطة بموضوعات ومجاالت معينة لتحسين أدائه 

   .إكساب املتدرب مهارات جديدة في مجال تخصصه لتنمية قدراته العلمية أو التطبيقية بما يحقق كفاءة وفعالية األداء 

   جاهات وإكسابه قيًما واتجاهات جديدة نحو مسائل أومواقف معينة.تطوير سلوكيات املتدرب وإت 
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  .إمداد املتدرب بمعلومات ومهارات جديدة ملساعدته على أداء عمله الحالي بكفاءة أكبر 

  .8٧إمداد املتدرب بمهارات معينة لتوفير القدرة على أداء أعمال مستقبلية 

هو عملية تهدف إلى إعالم و تثقيف الناس حول قضية أو مشكلة بقصد التأثير ونشر الوعي  .نشر الوعي هي  : اآللية الثانية 

سلطة الرأي العام لدعم قضية ما ذ يمكنك حشد إعلى مواقفهم و سلوكياتهم و معتقداتهم لتحقيق غرض أو هدف معين، 

ية ن أدوات التوعأذ إستراتيجيات و الطرق، ن هناك العديد من اإل أبالتالي التأثير على اإلرادة السياسية لصانعي القرار، كما و 

 
ً
قد تشمل جهود  .والتي يمكن استخدامها لنقل و نشر الرسائل و حشد الدعم الالزم للتأثير على الرأي العام متعددة جدا

نشر التقارير و الدراسات  إلىضافة حفية و اإلحاطات و التعليقات باإل نشطة مثل إصدار النشرات الصالتوعية بعض األ

 ن عقدأاملنشورات ، كما يمكن تقديم تقارير مكتوبة أو شفوية للجان و املشاورات البرملانية و العمل مع وسائل اإلعالم، كما و 

إنشاء املواد التعليمية  إلىفة اورش العمل من طرق نشر الوعي باالضناسبات العامة و عقد املؤتمرات و جتماعات و املاإل 

ألدوات املختلفة ، مثل الراديو املعلومات من خالل مجموعة متنوعة من وسائل اإلعالم أو ااملساهمة فيها، كما يمكن نشر و 

جتماعي والهواتف املحمولة والصحف والنشرات اإلخبارية والتلفزيون والفيديو واألفالم واإلنترنت ووسائل التواصل اإل 

 واملطبوعات وحمالت امللصقات والفنون، و 
ً
الوسائل املرئية مثل امللصقات  نوعة مناستخدام مجموعة مت يمكن أيضا

 .الشعارات و القمصان و األساور و امللصقات"و 

ولدى املجتمع املدني مجموعة متنوعة من األساليب و األدوات املختلفة التي يمكن استخدامها ، بشكل فردي أو جماعي لزيادة 

 الوعي بأهدافه املطلوبة ، من بينها . 

 .مثل التقارير و الدراسات و الجداول إنتاج املوارد التعليمية  -

نت باشرة و الندوات عبر اإلنتر و املوائد املستديرة و الندوات امل املوضوعيةعقد أو املشاركة في أحداث مثل املناقشات  -

 . العروض التوضيحيةحتجاجية واملعارض و وورش العمل واملؤتمرات واملناقشات والوقفات اإل 

عية ، خاصة التو ون وسيلة فعالة لنشر املعلومات و ، التي يمكن أن تكاإلذاعة املجتمعيةذلك ، بما في اإلذاعة استخدام -

 .الفقيرةفي املناطق الريفية و 

 .األفالم الوثائقيةالبصرية مثل التلفزيون والفيديو و إنتاج املواد السمعية و  -

، باإلضافة إلى اعلية على اإلنترنتنتديات و العرائض و املجموعات واملواقع التف، بما في ذلك املاستخدام اإلنترنت -

 ..Twitter و Facebook منصات التواصل االجتماعي مثل

التي تعتبر ذات قيمة لألشخاص الذين لالسلكية مثل الهواتف املحمولة والرسائل النصية، و تصاالت ااستخدام اإل -

 .تكوين الجمعيات محدودةمعات تكون فيها حرية املعلومات و يعيشون في مجت

الحمالت البيانات الصحفية واإلحاطات واملقاالت الصحفية ومقاالت الرأي و  بما في ذلك، وسائل اإلعالمإشراك  -

 .اإلعالمية

 .تصاالت و الحفاظ عليها ملشاركة املعلومات و نشرها لزيادة الوعيإتصاالت ، بما في ذلك إنشاء شبكة اإل -
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 وسيلة ،الكوميديا املنطوقة واملوسيقى و مسرح الشارع و  فن و الهجاء و الكلمة، بما في ذلك اليمكن أن تكون الفنون  -

 .88العام الوعي لزيادة قوية

ينظر للمشاركة همها الحكومة كأساس . أو  والجهات ذات العالقة املدنية لتواصل والتنسيق بين املنظمات ا هي: الثالثة ةاآللي

نها املساهمة في رسم السياسات العادلة والقوانين بشكل يعكس الحاجات الحقيقية وبطريقة تثريها 
ٔ
 ؛ فاملشاركةالخبراتعلى ا

ن الكلف؛ذلك ،وتخفض املقترحة األنظمة مشروعية القطاعات،وتضمن مابين الحوار تسهل
ٔ
ن األطراف بٕامكان ا

ٔ
 وايساهم ا

نها الخاصة،كما بمورادهم
ٔ
 خالل من لديمقارطيةا من التنفيذ،وتعزز  لدى واملسٔوولية بامللكية واإلحساس شاركةامل من تزيد وا

وبذلك، ومن خالل  .املختلفة وبين الجمهور والحكومة، وتعزز من ثقة الجمهور باملٔوسسات الحكومية الفئات بين الخالف منع

عد السلطات العامة من خبرات وموارد هذه املنظمات. وتساالتعاون مع منظمات املجتمع املدني، تستفيد السلطات 

داء دورها لرسم السياسات وتقديم العامة
ٔ
،من خالل دعمها ملنظمات املجتمع املدني ،على تحسين قدارت هذه املنظمات في ا

كثر كفاءة
ٔ
 .89الخدمات بطريقة ا
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