
 

 قمعياال ررهھھھاببااإلإإصداارر قانونن مكافحة تديین قيیيین مصر: االلجنة االدووليیة للحقو
جديیداال  

٢۲٠۰١۱٥أأغسطس/آآبب  ١۱٧۷  

صداارر ررئيیس االجمهھورريیة٬، عبد االفتاحح االسيیسي٬، قانونن االلجنة االدووليیة االيیومم إإ دداانتأأ
قمعيیة من شأنهھا أأنن تقوضض سيیاددةة وو ةةجديیدخطوةة معتبرةة ذذلك مكافحة ااإلررهھھھابب٬، 

االقانونيیة ااألسيیاسيیة. االضماناتت اتت حقوقق ااإلنسانن وواالقانونن ووتعصف بضمان  

االتي  االدااعيیة إإلى تعديیل مشرووعع قانونن مكافحة ااإلررهھھھاببندااءااتت االتم تجاهھھھل وولقد 
 االلجنة االدووليیة للحقوقيیيین وومنظماتت حقوقق ااإلنسانن االدووليیة وواالمحليیةأأصدررتهھا 

شبهھ  مصريیةووهھھھو مؤسسة  ٬، نسانن٬، بما في ذذلك االمجلس االقومي لحقوقق ااإلخرىىااأل
. حكوميیة  

 تموززيیو/نيیو ٩۹يین في ووررقة موقف نشرتهھا  في االلجنة االدووليیة للحقوقيی ووأأووضحت
مصر  االتزااماتت ٬،االماضي٬، كيیف يیتعاررضض االقانونن٬، ووفي االكثيیر من ااألحيیانن يینتهھك

 ٬،ووحرمة االحيیاةة االخاصة ٬،االمتعلقة بالحق في االحيیاةة٬، وواالحريیة تلكبما في ذذلك  ٬،االدووليیة
ووحظر ااإلعتقالل االتعسفي. ٬،ووحقوقق االمحاكمة االعاددلة  

٬، يیمنح االقانونن سلطاتت االدوولة حصانة ووااسعة من االمالحقة إإلى ذذلك باإلضافةوو
بما في ذذلك إإستعمالل االقوةة لمهھامهھم٬، ااستعمالل االقوةة خاللل آآدداائهھم في حاالتت االجزاائيیة 

ااعضاء  االقانونن كما يیمنح االمميیتة في غيیر حاالتت االضرووررةة االقصوىى لحمايیة االحيیاةة٬،
ددااخل ددوواائر إإررهھھھابب يیكرسس ووصالحيیاتت مرااقبة ووااحتجاززووااسعة جداا٬ً،  ةاماالعاالنيیابة 

في  االعديید من اانتهھاكاتت حقوقق االمحاكمة االعاددلة عرفتنظامم االقضاء (ووهھھھي ددوواائر 
باتخاذذ صالحيیاتت تقديیريیة ووووااسعة االنطاقق "ررئيیس االجمهھورريیة  منح٬، وويی)سابقاال

"متى قامم خطر من أأخطارر  االتداابيیر االمناسبة" للمحافظة على ااألمن وواالنظامم االعامم
االجراائم ااإلررهھھھابيیة".  

االقمعيیة االتي وواالمرااسيیم االقواانيین  قائمةيیوسع إإصداارر االسيیسي قانونن مكافحة ااإلررهھھھابب "
." صرحح سعيید بنعربيیة ووقمع االمعاررضة مماررسة االحريیاتت ااألساسيیةتقيیيید تهھدفف إإلى 

"على قيیيین.يیا لدىى االلجنة االدووليیة للحقومديیر برنامج االشرقق ااألووسط ووشمالل إإفريیق
ااةة قمع٬، وولتحقيیق االسلطاتت االمصريیة ضمانن عدمم ااستعمالل قانونن مكافحة ااإلررهھھھابب كأدد



كامل مع االقانونن وو االمعايیيیر  حتى يیتالءمم بشكلمرااجعتهھ بشكل شامل  ذذلك عليیهھا
االدووليیة لحقوقق ااإلنسانن" ختم بنعربيیة.  
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