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مشررووعع تبني ططالبتت االلجنة االددووليیة للحقووقيیيینن في مذذكررةة نشررتهھا االيیوومم االسلططاتت االمصرريیة باإلمتناعع عنن 
قانوونن ااإلررهھھھابب االمعيیبب جددااً.  

تمم االتقددمم بمشررووعع االقانوونن٬، االذذيي وواافقق عليیهھ مجلسس االووززررااء في ااألوولل منن يیووليیوو/تمووزز وومجلسس االددوولة وولقدد 
مسلحة في مجمووعاتت حززيیرراانن/يیوونيیوو ووهھھھجماتت  ٢۲٩۹االيیوومم االتالي٬، عقبب ااغتيیالل االمددعي االعامم هھھھشامم برركاتت في 

االقووااتت االمسلحة االمصرريیة.  االقتلى منن منن االعشررااتت خلفتت ٬،بعدد يیووميینن ٬،سيیناء  

 " بأنن قيیا في االلجنة االددووليیة للحقووقيیيینن ووصررحح سعيیدد بنعرربيیة مدديیرر بررنامج االشررقق ااألووسطط ووشمالل إإفرريی
منن سيیاددةة االقانوونن وويیضع جانباً االضماناتت ااألساسيیة لحقووقق ااإلنسانن  يینتقصص مشررووعع قانوونن ااإلررهھھھابب االمصرريي

باإلجماعع في ااألممم االمتحددةة االقاضي بأنن تكوونن حقووقق ااإلنسانن إإنهھ يیخالفف إإعالنن االددوولل  .يیةاالقانووناالضماناتت وو
جهھوودد االررااميیة إإلى مكافحة ااإلررهھھھابب." االحجرر االززااوويیة في   

أأنن هھا منن شأن ططوويیلة منن ااألفعالل مستعمالً تعرريیفاتت ووااسعة ووتعابيیرر ضبابيیةالئحة يیجررمم مشررووعع االقانوونن وو
إإنشاء االجمعيیاتت وواالتعبيیرر٬، في حرريیة تجررمم االمماررسة االسلميیة وواالمشررووعة للحقووقق٬، بما في ذذلكك االحقق 

وواالتجمع.   

ووتعاررضض االلجنة االددووليیة للحقووقيیيینن عقووبة . مشررووعع االقانوونن عقووبة ااإلعدداامم للعدديیدد منن هھھھذذهه االجرراائمموويیقرر 
.اكك للحقق في االحيیاةةهھااإلعدداامم في جميیع االظظررووفف كعقووبة قاسيیة٬، ووالإإنسانيیة٬، ووحاططة بالكرراامة٬، وو كإنت  

سلططاتت ووااسعة معبددااً بذذلكك  االتحقيیقق ووحفظظ ااألمنناالمسؤؤووليینن عنن ٬، يیمنح مشررووعع االقانوونن االى ذذلكك  اإلضافةووب
ررقابة  ووأأضماناتت مالئمة أأيي االخصووصيیة في غيیابب في لحقق لووااسعة اانتهھاكاتت وواالططرريیقق لإلعتقالل االتعسفي٬، 

أأوولئكك حصانة منن االمالحقة االجززاائيیة٬، بما في ذذلكك   هھھھؤؤالء االمسؤؤووليیننيیمنح مشررووعع االقانوونن . كما قضائيیة
.بشكلل غيیرر قانووني االقووةة االمميیتةاالذذيینن يیحتملل أأنن يیستخددموواا   

ااالمتثالل إإلى في تفشلل هھھھذذهه  إإررهھھھابب تعملل بمووجبب إإجررااءااتت مسرّرعة ةكمإإنشاء مح كذذلكك االقانووننمشررووعع وويیقرر 
يیمنح مشررووعع االقانوونن ررئيیسس االجمهھوورريیة سلططاتت  كما االمحاكمة االعاددلة.في  االمعايیيیرر االددووليیة االمتعلقة بالحقق

تقدديیرريیة ووااسعة بما في ذذلكك "ااتخاذذ االتدداابيیرر االمناسبة متى قامم خططرر منن أأخططارر االجرراائمم ااإلررهھھھابيیة".  



أأيي ااجررااءااتت تكوونن "على االسلططاتت االمصرريیة االتخلي عنن مشررووعع قانوونن مكافحة ااإلررهھھھابب ووضمانن أأنن 
 لتززاامم ٬،  بما في ذذلكك إإإلاالددووليبمووجبب االقنوونن مصرر االتززااماتت مكافحة إإررهھھھابب مستقبليیة تتالءمم كامالً مع 

سيیاددةة االقانوونن ووحقووقق ااإلنسانن" ختمم بنعرربيیة.بتررسيیخ    
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