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بهھددفف  االررئاسيیةبقوواانيینن االجدديیدد ااصالحح ااوو االغاء االقررااررااتت  نووااببمصرر: على مجلسس اال
االددووليیة لحقووقق ااإلنسانن مووااءمتهھا مع االمعايیيیرر ضمانن   

االمصرريي االمنتخبب حدديیثاً بتعدديیلل أأوو إإلغاء سلسلة  نووااببااليیوومم مجلسس اال للحقووقيیيینن ططالبتت االلجنة االددووليیة
مررسي منن االحكمم.ااإلططاحة بالررئيیسس محمدد االررئاسيیة االقمعيیة االتي تمم ااصددااررهھھھا منذذ االقررااررااتت بقوواانيینن   

مناقشة بهه خاللل خمسة عشررةة يیووماً منن اانعقادد االجدديیدد مجلسس االنوواابب منن االددستوورر االمصرريي  156االماددةة ووتلززمم 
 غيیرر قائمم.االمجلسس  ي يیكوونن فيیهھااالتي تمم ااصددااررهھھھا خاللل االفتررةة االتاالررئاسيیة االقررااررااتت بقوواانيینن على  موواافقةاالوو
االقانوونن بأثرر ررجعي. كانن لهھذذهه االقررااررااتت منن قووةة  ما  يیتررتبب على عددمم ااتباعع هھھھذذاا ااالجررااء ززوواالل وو  

كيیفف تنتهھكك االعدديیدد منن هھھھذذهه االقررااررااتت منن االمنظظماتت االلجنة االددووليیة للحقووقيیيینن ووغيیررهھھھا أأووضحتت  سبقق أأنن وو
 ٬،)2013لسنة  107(االقانوونن ررقمم بيینهھا قانوونن االتظظاهھھھرر مننوو٬، االتززااماتت مصرر بمووجبب االقانوونن االددوولي االررئاسيیة

لسنة  8(االقانوونن ررقمم  ٬، ووقانوونن االكيیاناتت ااالررهھھھابيیة)2015لسنة  94(االقانوونن ررقمم  ووقانوونن مكافحة ااالررهھھھابب
٬، ووقوواانيینن عددلتت قانوونن أأصوولل )2014لسنة  136(االقانوونن ررقمم  ٬، وواالقانوونن حوولل االمحاكمم االعسكرريیة)2015

. )2015لسنة  106(االقانوونن ررقمم ووقانوونن االسجوونن ) 2014لسنة  128لقانوونن ررقمم (اااالمحاكماتت االجززاائيیة 
االحقق في االحيیاةة٬، وواالحقق في االحرريیة ووعددمم االتعررضض  حمايیة في ما يیخصص ةأأساسيیتثيیرر هھھھذذهه االقوواانيینن مخاووفف وو

منن وويیضوواانشاء االجمعيیاتت وواالتجمع.  لالعتقالل االتعسفي٬، وواالحقق في االمحاكمة االعاددلة٬، وواالحقق في حرريیة االتعبيیرر
االحرريیاتت ااالساسيیة االعهھدد االددوولي االخاصص بالحقووقق االمددنيیة وواالسيیاسيیة٬، االتي صاددقتت عليیهھ مصرر وو االحقووقق هھھھذذهه

ددوولة ططررفف. ٬168، وواالذذيي يیضمم 1982سنة   

"على ووصررحح سعيیدد بنعرربيیة٬، مدديیرر بررنامج االشررقق ااألووسطط ووشمالل إإفرريیقيیا في االلجنة االددووليیة للحقووقيیيینن٬، أأنهھ 
حدد منن االحقووقق للااررااتت االررئاسيیة االتي تلجأ إإليیهھا االسلططاتت لقمع االمعاررضة٬، وومجلسس االنوواابب تفكيیكك الئحة االقرر

  االددوولة منن االمحاسبة في حاالتت اانتهھاكاتت حقووقق ااإلنسانن."مسؤؤوولي نن يیتحصوواالحرريیاتت ااالساسيیة٬، وول

هھھھذذهه االقررااررااتت٬، بما في ذذلكك  إإلىعلى مددىى االسنتيینن االماضيیتيینن٬، تمتت مالحقة ووإإدداانة آآالفف منن ااألفرراادد ااستناددااً وو
ااالمتثالل إإلى معايیيیرر االمحاكمة االعاددلة االددووليیة. في فشلتت محاكماتت خاللل منن قانوونن االتظظاهھھھرر٬،   



باألخصص قانوونن مكافحة ااإلررهھھھابب ووقانوونن االتظظاهھھھرر٬، حصانة ووهھھھذذهه االقررااررااتت٬،  قننن٬، تإإلى ذذلكك باإلضافةوو
خاللل اادداائهھمم لووظظيیفتهھمم٬، بما في ذذلكك ااستعمالل  قانوونيیة ضدد اايي ااستعمالل للقووةةاالمالحقة االاالددوولة منن مسؤؤوولي 

 االقووةة االمميیتة في غيیرر حاالتت االضررووررةة االقصووىى لحمايیاتت ااألررووااحح.

لضحايیا.لجبرر ضرررر ااهھھھذذهه االقررااررااتت بانشاء أأيي آآليیة  أأيیضا تفشلل كما  

ببب كلل منن كانن ضحيیة اانتهھاكك لحقووقق ااإلنسانن بسحصوولل  ٬،فووررييبشكلل  ٬،"يیجبب أأنن يیضمنن مجلسس االنوواابب
اانن لل كلل االعقباتت أأمامم االعدداالة وواالمساءلة٬، وويیززأأنن يیوو ٬،فعاللاالنتصافف ااالضرررر وواالهھھھذذهه االقوواانيینن على جبرر 

ختمم بنعرربيیة ."٬،هھھھذذهه االقررااررااتتلهھ  تؤؤسسس ذذييمنن االعقابب اال االددوولةمسؤؤوولي فالتت إل يیتصددىى  
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