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  :مقدمة

ا يطالبون فيھ بتأجيل يوليو أصدرت مجموعة من �حزاب السياسية واملنظمات ا	�قوق ��7 
ً
ية وال23صيات العامة بيان

إجراء حوار مجتم�B واسع وحقيقي وجاد حول جدواه ونصوصھ ومدى تحقيق:ا "إصدار قانون م7افحة 5ر4اب و

سبق 4ذا  "ناقشة مواده باستفاضةوأن يصدر عن الOPملان القادم حLM يتم ضمان م. للغرض من القانون �� حد ذاتھ

رافض ملشروع القانون نظًرا ملا يتضمنھ من عصف با	�قوق الM^ ان[\ع]Zا  نقابة ال�YفيXناملوقف موقف آخر من 

بات واملقاالت املطالبة lعدم إصدار ، كما تناولت عدًدا من الكتا2014ا	dماعة ال�Yفية والM^ توجت �� دستور 

 عن الoشكك �� أن 
ً

القانون؛ ملا يحتوsھ من Zuديد جسيم ل�tقوق وا	�رsات العامة ومن عيوب خطOXة �� الصياغة، فضال

ا فندت فيھ  منظمة حقوقية 20انضمت و القانون سوف xعا	w مش7لة 5ر4اب، 
ً
zO]ا مش

ً
إ|} 4ذه املواقف وأصدرت بيان

أسباب عصف القانون بالدستور وا	�قوق وا	�رsات العامة، وإم7انية التوسع �� استخدامھ للتنكيل بقوى املعارضة 

  .السلمية

لسنة  94أصدر رئ�س ا	dم:ورsة القرار بالقانون رقم  2015أغسطس  15أنھ �� بالرغم من zل ~نتقادات السابقة إال 

 بذلك zافة ~نتقادات الM^ ُوج:ت إ|} مشروع القانون واملطالبات  2015
ً

بإصدار قانون م7افحة 5ر4اب، متجا4ال

  .التصرsحات الرسمية لرئ�س ا	dم:ورsةبإرجائھ إ|} الOPملان الذي سoنعقد أو|} جلساتھ �� �Zاية العام ا	�ا|� بحسب 

xعد القانون بمثابة مسمار آخر �� �عش دولة القانون، وsوجھ ضر�ة قاصمة إ|} الدستور بالرغم من إجراء lعض 

ة القمعية والعوار الدستوري الذي يصم ع�} ال��2ة ال�Zائية، إال أن تلك التعديالت لم تؤثر �� الطبيع التعديالت

القانون، كذا فإ�Zا لم تنف عن القانون �d3يعھ للقائمXن ع�} تنفيذه بالقتل خارج إطار القانون وضمان إفالZuم من 

  .العقاب

Xs4ذا القانون الصفعة �و|} للدستور، بل سبقھ صفعات عدة، �مر الذي أصبح بمثابة إ4انة إلرادة املصر OPعتx ن ال

الذين وافقوا ع�} الدستور، حيث استخدم رئ�س ا	dم:ورsة املؤقت املسoشار عد|� منصور، ومن lعده الرئ�س عبد 

الفتاح الس���^ رخصة الoشر�ع املتاحة ل:ما lس�ب غياب الOPملان و أصدرا عدًدا كبOًXا من القوانXن الM^ توسعت توسًعا 

 من غOX مسبوق �� التجرsم والعقاب، وجعلت الب�ئة ا
ً
لoشر�عية املصرsة قائمة ع�} فكرة القوانXن ~ست�نائية، فبداية

وقانون إعفاء رؤساء ال:يئات الرقابية من مناص¡Zم رقم  2015لسنة  8قانون التظا4ر، وقانون الكيانات 5ر4ابية رقم 

ر4اب محل التعليق، لم يتوافق من قانون العقو�ات، وان]Zاًء بقانون م7افحة 5  78مروًرا بتعديل املادة ) 2015لسنة  89(

  .أي م�Zم مع الدستور، وzأن 4ناك إرادة سياسية لتعطيل العمل بالوثيقة الM^ وافق عل¥Zا الشعب

ق رئ�س ا	dم:ورsة ع�} ا	�ادث بأن يد العدالة  2015يونيو  29عقب اغتيال النائب العام املسoشار 4شام برzات �� 
ّ
عل

ع�} حد " ا	dبانة"�� معرض إدان]Zا لعملية ~غتيال  منظمات حقوقيةعلقت عليھ  �مر الذيمغلولة بالقوانXن، و4و 

 lعدم الdtوء إ|} الoشر�عات و5جراءات ~ست�نائية وإصدار الoشر�عات الM^ �عصف با	�قوق 
ً
وصف املنظمات، مطالبة

ن ا	�7ومة أعادت طرح مشروع القانون مرة أخرى وسط اع[Oاضات واسعة، لم يتم ~لتفات إل¥Zا، وتم وا	�رsات، إال أ

  .إصدار القانون متضمًنا العيوب ا	dو4رsة ذاZuا، باست�ناء مالحظات اdªلس �ع�} للقضاء

س:ل من إلصاق Zuم 5 
ُ
ر4اب باملعارضXن السلميXن أو إن عملية ~ستقطاب السيا»�^ الM^ تجتاح اdªتمع املصري حالًيا �

ية بأ�Zا داعمة للممارسات مسئول رفيع �� الدولة ألحد أبرز املنظمات ا	�قوقية الدول اZuاماملنظمات ا	�قوقية، ولعل 

5ر4ابية، وذلك �� �عليقھ ع�} تقرsر أصدرتھ تلك املنظمة عن أوضاع حقوق �5سان خالل عام من حكم الرئ�س عبد 
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® كيف يمكن  إلصاق Zuم 5ر4اب باألصوات النقدية واملستقلة الM^ تختلف  –ب�ساطة وس:ولة–الفتاح الس���^، ي̄و

  .أو توجھ ل:ا انتقاداتمع توج:ات 5دارة ا	�الية 

ا	dسيم الذي أصاب منظومة العدالة، والغياب التام ان ما يضاعف من القلق جراء إقرار 4ذا القانون 4و ا	2لل 

لوسائل الرقابة القضائية الفعالة ألعمال املوظفXن امل7لفXن بإنفاذ القانون، و~ن]Zاzات املتعلقة بحقوق وضمانات 

من zافة حاالت القتل خارج نطاق  –باست�ناء حاالت نادرة جًدا–الذي أدى إ|} 5فالت التام  امل]ZمXن �� الدفاع، �مر

، و�� املقابل تم الزج lعدد من ال�شطاء السياسيXن بال�dن بأح7ام 2011القانون الM^ ارتكب]Zا قوات �من منذ يناير 

 عن تواطؤ �ج:زة القضائية 
ً

�� تمديد ا	��س ~حتياطي لف[Oات طوsلة، باإلضافة بلغت �شغال الشاقة املؤ�دة، فضال

ع�} تقارsر �ج:زة �منية �� بناء أح7ام:ا، و4و �مر الذي نقضتھ  –lش7ل zامل–إ|} اعتماد ج:ات التحقيق وا�ªاكم 

  .محكمة النقض أخOًXا �� عدد من أح7ام:ا

تعرض لھ الشعب املصري �� الف[Oة ا	�الية، كما نؤكد نؤكد مرة أخرى ع�} إدراكنا ال7امل 	2طورة ال]Zدي  الذي ي إننا

كذلك ع�} إيماننا بأن اح[Oام حقوق �5سان وحكم القانون �³ ضمانات أساسية �� 4ذه املعركة املصOXية لن يؤي 

ع 4ذه سيؤد  إ|} توفOX ب�ئة خصبة ال�سا �� معركة كفؤة مع 4ذا ا	2طر بقدر ما  ال]Zاون lشأ�Zا إ|} تمكXن أج:زة الدولة

  .يد��شط  ع�} املدى البع
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  :م�ص انتقادات املنظمات للقانون 

  

xش7ل ´dوًما �شر�عًيا ع�} ا	�رsات العامة والدستور، و�عيد إنتاج مواد سبق وأن حكمت ا�ªكمة الدستورsة  -

  .العليا lعدم دستورZ[sا

  .وsضمن إفالZuم من العقاب d3xع القائمXن ع�} إنفاذ القانون ع�} استخدام القوة املميتة والقاتلة -

ل إدراج عدد من ��شطة السلمية الM^ تقوم Zµا �حزاب السياسية وا	�رzات ~حتجاجية والطالبية والعمالية  - xُسّ:ِ

  .ووسائل 5عالم ومنظمات اdªتمع املد�ي zأ�شطة إر4ابية

 محمية تحت مظلة حرsة ت7وsن ا	dمعيات وا	�ق �� التجمع ا -
ً

لسل·^ و5ضراب وحرsة الرأي والتعبOX، ُيجّرِم أعماال

و�عاِقب عل¥Zا بال�dن؛ بذر�عة حماية سالمة اdªتمع والوحدة الوطنية ومنع ال[Oوsج ألف7ار ومعتقدات داعية 

  ".للعنف"

 املادة  -
ً
املتعلقة بحقوق امل]ZمXن أثناء القبض  54ين]Zك الضمانات وا	�قوق ا�ªمية بموجب الدستور، وخاصة

من دستور  154كما أنھ يتحايل ع�} إجراءات إعالن حالة الطوارئ املنصوص عل¥Zا �� املادة . قيق مع:معل¥Zم والتح

، وsتضمن إجراءات من شأ�Zا تكر�س حالة طوارئ غOX معلنة، وغOX محمية بالضمانات الدستورsة، ومتحللة 2014

كذا فإنھ xسمح لرئ�س . القانونية من ال[\امات مصر الدولية، وذلك من خالل التالعب بال7لمات واملصط�tات

، �� حالة حدوث "ا�ªافظة ع�} �من والنظام العام"باتخاذ أية تدابOX، تحت دعوى  –أو من يفوضھ–ا	dم:ورsة 

  .ما قد يمكن اعتباره خطًرا من أخطار 5ر4اب

–ل ~جتما«�، و�sيح xعصف بحرsة تداول املعلومات عOP ال�Yف ووسائل 5عالم وشبكة 5ن[Oنت ومواقع التواص -

  .½dب املواقع ومعاقبة م�شئ¥Zا ومستخدم¥Zا بال�dن –بذرا¼ع فضفاضة

يتوسع القانون �� عقو�ة 5عدام و�شتمل ع�} أفعال لم تؤي إ|} الوفاة، و¾س�ب التعرsفات املطاطة غOX املنضبطة،  -

  .ففإنھ من الس:ل أن يتم تطبيق تلك املواد ع�} مجموعات سلمية لم تمارس العن

  

N)التعليق التفصي N)فيما ي:  
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  :التوسع NS دائرة التجر�م .١

يتضمن القسم �ول ا	2اص باألح7ام العامة توسًعا مقلًقا �� دائرة التجرsم باستخدام �عرsفات غOX دقيقة كما 4و 

ية والM^ تجرم zل سلوك ، أو بإضافة أفعال غOX محددة كما �� الفقرة الثانية من املادة الثان)3(و) 2(و) 1(وا¯® باملواد 

ُيرتكب لتحقيق الغرض 5ر4ا¾ي، وإضافة نصوص خاصة lعقاب من قام بالتحرsض أو املساعدة أو ~تفاق حLM �� حالة 

  .عدم وقوع الفعل

واحتالل �مالك العامة أو ا	2اصة و~سoيالء عل¥Zا أو إ	�اق الضرر " إ	�اق الضرر بالب�ئة"فعندما يتضمن التعرsف 

ا	2اصة بتعرsف العمل 5ر4ا¾ي، فإنھ يoيح بذلك إلصاق Zuمة 5ر4اب بمن يتظا4رون أمام مباٍن ) 2(ا ورد �� املادة Zµا كم

ل Zuديًدا وا¯ً�ا 	�ق �2Âاص �� التجمع  ِ
ّ
ح7ومية أو شرzات أو ~عتصام بداخل:ا أو �� الطرsق العام، و�التا|� xُش7

و³} ". القوة أو العنف أو ال]Zديد أو ال[Oو�ع: "ابية يتضمن مصط�tاتخصوًصا وأن �عرsف ا	dرsمة 5ر4. السل·^

" ٢والعنف ١القوة"عبارات فضفاضة، من شأن إدراج:ا �� التعرsف فتح اdªال لتعسف الدولة ضد �2Âاص، ذلك ألن 

تنظيم املظا4رات ال يقتصران فقط ع�} القوة البدنية أو القوة باستخدام السالح، ولك�Zما قد يأخذان صوًرا أخرى، ك

الشعبية و�سي4OXا، zوسيلة من وسائل الضغط ع�} ا	�7ومات من أجل املطالبة بإحداث �غيOXات ع�} املستوى 

  .~قتصادي أو ~جتما«� أو السيا»�^

، �³ من العمومية بحيث "الوحدة الوطنية"و" مصا	® اdªتمع"و" سالمة اdªتمع"و" النظام العام"كما أن مصط�tات 

بأش7ال متنوعة، zو�Zا مفا4يم �س�ية يصعب وضع �عرsف محدد  –التفسOX" سلطة"وفًقا ملن يملك –فس4OXا يمكن ت

ألن 4ذه املصط�tات قد اخُتلف �� تحديد مف:وم:ا �� zافة أفرع القانون، و�التا|� يلزم أن ينأى القانون ا	dنا¼ي عن . ل:ا

 كما أن 4ذه املصط�tات ال ي. استخدام:ا لعدم انضباط:ا
ُ
ا مكن بأي حال أن تصt® بأن �

ً
�� ) القصد ا	dنا¼ي(ش7ل 4دف

إن تضمXن تلك املصط�tات �� التعرsف يمكن أن يؤدى إ|} إدراج  ٣.عقو�]Zا تصل إ|} ~عدام كجرsمة ~ر4ابجرsمة 

ا ذلك ألن أ. zافة ا	dرائم الواردة �� قانون العقو�ات م:ما بلغت من ال�ساطة تحت مظلة ا	dرsمة 5ر4ابية Çمة، أيsية جر

  .zانت، من شأ�Zا تحقيق 4ذه �4داف

زsد الفقرة 
ُ
ا تجرم  2ت Çا فعليZمة 5ر4ابية حيث أ�sرd	ف اsا"من 4ذه املادة من غموض �عر

ً
zفالسلوك من �شياء ". سلو

 ع�} أن 5ضرار باالتصاالت أو 5ضرار باالقتصاد الو 
ً

طÈ^ وغ4OXا من الM^ يصعب معرف]Zا ما لم يق[Oن بأفعال، فضال

�مور املذzورة ال يتأ�ى تحقيق:ا من خالل سلوك فرد أو جماعة، zو�Zا أموًرا قد تتعدد أسباZµا وعوامل:ا وتتداخل 

ل ع�} السلطات . lعض:ا ببعض ا بأي فرد أو  –lش7ل واسع–إن وجود 4ذا النص xُسّ:ِ Çمة 5ر4اب �عسفيZu إلصاق

مما قد xس:ل اعتبار مقال . ة وعب�ية، مثل السلوك املضر باالقتصاد الوطÈ^جماعة من خالل ~سoناد إ|} Zuم وا4ي

                                                 
١ LËأحمد/ د انت �Íه �� سرور فتOXة: "القوة ت7ون  أن املتصور  ومن" أن إ|} القوة ملف:وم تفسsعض �� القوة تتمثل وقد السالح، استخدام �� متمثلة" عسكرl  العنف صور 

 دار –1991 الراlعة الطبعة –" ا	2اص القسم" العقو�ات قانون  �� الوسيط ،"ا	�7ومة ع�} الضغط وسائل من zوسيلة و�سي4OXا الشعبية املظا4رات كتنظيم املادي

 .85صـ  – بالقا4رة ا	�ديثة الطباعة
ع�} 2Âص Zµدف دفعھ إ|} تصرف، ما zان يقوم بھ لوال ) إ	Ï. . . اقتصادي أو سيا»�^ أو عسكري (إن العنف بمعناه العام القصد بھ أية صورة من صور الضغط  ٢

محمود صا	® / ما ـ يرفضھ بوجھ عام ـ بوسائل مختلفة من بي�Zا الضغط والتخوsف ـ د وجود 4ذا الضغط، فالعنف ل�س سوى محاولة لفرض موقف أو سلوك ع�} فرد

 .43صـ -   2003العاد|� ـ القانون ا	dنا¼ي لإلر4اب ـ ا	dزء �ول ـ املواج:ة ا	dنائية لإلر4اب ـ دار الفكر ا	dام�B ـ 
د بالتيار العام السائد lشأ�Zا �� بلده وزمانھ، مما �عتOP معھ مسألة فكرة النظام العام �³ فكرة �س�ية، فالقا�Ò^ �� "ذكرت محكمة النقض أن  ٣ تحديد مضمو�Zا ُمقيَّ

مايو  11قضائية ـ جلسة  78لسنة  10132نقض رقم انظر ". قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض، و�� ذلك ضمانة كOPى إلقامة 4ذا التحديد ع�} أسس موضوعية

2010. 
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 ��2007 عام " �Ôة الرئ�س مبارك"�Ôفي يoناول ا	�الة ال�Yية لرئ�س ا	dم:ورsة بطرsقة مشاZµة ملا عرف بقضية 

ا إلشاعات تضر باالقتصا
Ç
  .د الوطÈ^إ|} قضية إر4اب، بمقتL�Ö القانون املق[Oح Õن، وذلك باعتبار4ا بث

ومن الزاوsة الدستورsة فقد جاءت الصياغة الoشر�عية ل:ذا القرار بقانون، ُمخاِلفة للمبادئ الدستورsة ا�ªددة ملا 

يجب أن ي7ون عليھ النص العقا¾ي من وضوح وتحديد قاطع الداللة ال يحتمل الل�س، أو الغموض؛ ابتغاًء ملص�tة عامة 

 بدقة بدور4ا
ً
 بركX\ة أولية لكيان اdªتمع أو بدعامة معززة لتلك فقد عرَّف ال. محددة

ً
فقھ القانو�ي ا	dرsمة ب7و�Zا إخالال

ا جو4رsًا من . الركX\ة
ً
ل ا	�فاظ ع�} 4ذه املص�tة شرط

َّ
فاألصل أال ُيثار إ|} حماية مص�tة ما، حماية جنائية، إال إذا ش7

 لشرط م
ً

ا مكمال
ً
وجرى قضاء ا�ªكمة الدستورsة  ن 4ذا القبيل،شروط ا	�فاظ ع�} كيان اdªتمع ووجوده أو ظرف

ا	dزاء ا	dنا¼ي ال ي7ون ُمOَPًرا إال إذا zان مفيًدا من وج:ة اجتماعية و7sون مخالًفا للدستور إذا جاوز "العليا ع�} أن 

  .٤"ا	�دود الM^ ال ي7ون مع:ا ضرورsًا

  

  :-غليظ عقوWات ع() أفعال مجرمة NS قوانVن أخرى  .٢

ب عل¥Zا من قبل �� م[ن قانون أما القسم ا	2اص  
َ
بالعقو�ات فينطوي ع�} عقو�ات مغلظة ألفعال إجرامية ُمعاق

والغالب من 4ذه ا	dرائم يوجد ل:ا مقابل �� الباب ا	2اص بجرائم أمن الدولة من الداخل أو ا	2ارج، أي ال . العقو�ات

لعبارات �و|} من املادة الثانية نجد كذلك فمعظم ما جاءت عليھ ا. ضرورة لتقرsر4ا من جديد بموجب قانون خاص

كذا فإن املادة الثانية �عدد من . 2011لسنة  10، الصادر بموجب القرار بقانون رقم "البلطجة"نظ4OXا �� قانون 

�ش7ال أو املمارسات الM^ تمثل الركن املادي لdtرsمة 5ر4ابية ع�} نحو سبق تجرsمھ بنصوص قانون العقو�ات �� 

  .ةمواضع متفرق

  

  :تقر�ر املسئولية _ف^[اضية عن ا5,ر�مة صراحة .٣

اتبع واضع الoشر�ع النwÛ ذاتھ الذي اتبعھ املشرع �� قانون العقو�ات فيما يخص ا	dرائم املضرة بأمن الدولة من تحميل 

تل:م، وتقرر عقو�ة امل]ZمXن املسئولية ا	dنائية عن أي حاالت وفاة تقع نoيجة ارت7ابھ الفعل، حLM �� حالة انتفاء قصد مق

وذلك �� عصف صرsح بأحد أ4م قواعد القانون ا	dنائية، بوجوب ولزوم وجود عالقة السب�ية . 5عدام �� 4ذه ا	�االت

و�غاL�Ò املشرع عن �عرsف محكمة النقض بأن القتل xعLÈ نية إز4اق . املباشرة بXن الفعل املرتكب والنoيجة امل[Oتبة عليھ

  .o5 – 16 – 17 – 22 – 23 – 24 – 26 – 27يجة ا�ªتملة الرت7اب ا	dرsمة كما يتÜ® �� املواد الروح، واتبع مف:وم الن

  

  :ا�5روج عن القواعد العامة وال,وء إg) استfناءاcdا .٤

استحدث القانون �� املادة ا	2امسة نًصا xساوي بXن عقو�ة الشروع �� ا	dرsمة وارت7اب ا	dرsمة ذاZuا، ملتجًئا إ|} 

القواعد العامة لقانون العقو�ات والM^ تنص ع�} أنھ لو بدأ ا	dا�ي �� تنفيذ ا	dرsمة وخابت لس�ب ال يد لھ است�ناءات 

 للتناسب بXن العقاب والفعل اdªرم الذي ارتكب 
ً
ف¥Zا، xُعد شروًعا �� ا	dرsمة، و4و ما xستلزم عقو�ات أقل مراعاة

  .والضرر الواقع ع�} اLÈdª عليھ

                                                 
 .1996/  6/  15جلسة - "دستورsة"ضائية ق 17لسنة  49القضية رقم  ٤
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سواء zان التحرsض –ون �� املادة السادسة بنص آخر xعاقب ع�} التحرsض ع�} ارت7اب جرsمة إر4ابية كذلك جاء القان

ا أو غOX علÈ^، وسواًء وقعت ا	dرsمة إثر التحرsض أم لم تقع Çمة –علنيsرdtا املقررة لZuض إذا . بالعقو�ة ذاsم التحرsتجر

ا لفاعل نتج عنھ وقوع الفعل اdªرم بحد ذاتھ 4و أمر متوافق مع 
ً
7sّرِض شر�ªا OPعتx قانون العقو�ات من حيث املبدأ إذ

ولو لم ي[Oتب "ا	dرsمة، إال أن القانون عندما يقرر عقو�ة ا	dرsمة التامة ع�} zل تحرsض ع�} ارت7اب ا	dرائم 5ر4ابية 

�} س�يل املثال، إذا ما قام فع. فإنھ يتعارض مع أح7ام قانون العقو�ات وأح7ام ا�ªكمة الدستورsة العليا" ع�} ذلك أثر

2Âص بتحرsض آخر ع�} ارت7اب جرsمة إر4ابية ولم xستجب، فا�ªرض 4نا سيعاقب lعقو�ة ا	dرsمة التامة وال يوجد 

و4ذا الوضع xعتOP بحد . أمامھ أي فرصة للعدول عن ارت7اب ا	dرsمة ف�ستمر �� تحرsض آخرsن أو يرتكب 4و ا	dرsمة

. شر ع�} ارت7اب ا	dرائم، فالزجر املتطرف واملبالغ فيھ يأ�ي �� كثOX من �حيان ب�تائج عكسيةذاتھ تحفXً\ا lش7ل غOX مبا

لذا يجب �عديل النص lعدم توقيع عقو�ة ع�} ا�ªرض طاملا لم ي�تج عن 4ذا التحرsض وقوع جرائم، أو ع�} �قل إذا 

   Zاذاuة أقل من عقو�ة ارت7اب ا	dرsمة ُجرم التحرsض ع�} ارت7اب جرائم معينة حLM لو لم تقع، ت7ون العقو�

تطبيًقا ل:ذا النص، كما أن 4ذا النص قد يمكن آحاد الناس من اZuام آخر بتحرsضھ ع�} ارت7اب جرsمة، والتدليل ع�} 

  .ذلك lش:ود زور، و4و �مر الذي من شأنھ فتح باب النيل من �2Âاص

) 30(املقl ^�Öعدم دستورZ[sا مرة أخرى حXن قرر �� املادة  من قانون العقو�ات) 48(استحضر القانون نص املادة 

عقو�ة ال�dن املؤ�د أو املشدد الذي ال تقل عن سبع سنوات، ل7ل من اش[Oك �� اتفاق جنا¼ي الغرض منھ ارت7اب 

ة نجد أن ومن مطالعة تلك املاد. جرsمة إر4ابية، وتصل إ|} ال�dن املؤ�د إذا zان ا	dا�ي من ا�ªرضXن ع�} 4ذا ~تفاق

القانون رتب عقو�ة ع�} مجرد ~تفاق سواء وقعت ا	dرsمة املتفق عليھ أم ال، فالفعل اdªرم 4نا 4و ~ش[Oاك �� اتفاق 

جنا¼ي، ول�س ~ش[Oاك �� ارت7اب ا	dرsمة املتفق عل¥Zا، و�الرجوع إ|} حكم ا�ªكمة الدستورsة العليا lعدم دستورsة 

نجد أ�Zا قضت lعدم دستورsة ~تفاق ا	dنا¼ي كس�ب للعقاب؛ وذلك النتفاء الركن من قانون العقو�ات  48املادة 

فقالت ا�ªكمة . املادي لdtرsمة، وألن ~تفاق ا	dنا¼ي ال يرß} إ|} درجة الشروع الذي رتب القانون لھ عقو�ات

م ل:ا lغOXه يتمثل أساًسا �� فعل أو وحيث أن الدستور قد دل ع�} أن ل7ل جرsمة ركًنا مادًيا ال قوا: "الدستورsة �� حكم:ا

امتناع وقع با2ªالفة لنص عقا¾ي، مفYً�ا بذلك عن أن ما يركن إليھ القانون ا	dنا¼ي ابتداء �� زواجره ونوا4يھ 4و 

مادية الفعل املؤاخذ ع�} ارت7ابھ إيجابًيا zان 4ذا الفعل أم سلبًيا، ذلك أن العالئق الM^ ينظم:ا 4ذا القانون �� مجال 

طبيقھ ع�} ا2ªاطبXن بأح7امھ، محور4ا �فعال ذاZuا، �� عالماZuا ا	2ارجية، ومظا4ر4ا الواقعية، وخصائص:ا املادية، ت

إذ �³ مناط التأثيم وعلتھ، و�³ الM^ يتصور إثباZuا ونف¥Zا، و�³ الM^ يتم التميX\ ع�} ضوZàا بXن ا	dرائم lعض:ا البعض، 

العقل لتقييم:ا وتقدير العقو�ة املناسبة ل:ا، وال يتصور بالتا|� وفًقا ألح7ام  محك�} محكمة املوضوع ع ا4ديرو�³ الM^ ت

 ^Mن مادية الفعل املؤثم والنتائج الXا املادي، وال إقامة الدليل ع�} توافر السب�ية بZمة �� غيبة رك�sالدستور أن توجد جر

مظا4ر التعبOX عن 5رادة ال�شرsة ـ ول�س النوايا الM^  أحدZáا lعيًدا عن حقيقة 4ذا الفعل ومحتواه، والزم ذلك أن zل

ا عليھ قانوًنا
ً

ا خارجًيا مؤاخذ
ً
zانت �عكس سلوz لماz مsواقعة �� منطقة التجر OPيضمر4ا �5سان �� أعماق ذاتھ ـ �عت .

دية ال تخطZâا العXن، فل�س فإذا zان �مر غOX متعلق بأفعال أحدث]Zا إرادة مرتك¡Zا، وتم التعبOX ع�Zا خارجًيا �� صورة ما

  ٥".ثمة جرsمة

ع�} مجرد القيام بأي عمل من أعمال 5عداد أو التحضOX با	��س مدة ال تقل عن  34كذلك عاقب القانون �� املادة 

و¾عيًدا عن أن 4ذا النص يتعارض مع املبدأ العام �� قانون العقو�ات املتعلق lعدم . سنة وال تزsد ع�} ثالث سنوات

ع�} مجرد 5عداد أو التحض OX	dرsمة، فالقانون اسoثLÈ ~تفاق ا	dنا¼ي كما سبق الذكر، رغم أنھ من �عمال  العقاب

                                                 
 .2001 سنة ويوني 14 �� 24 العددـ  الرسمية ا	dرsدة �� م�شور . دستورsة قضائية 21 لسنة 114 رقم القضية �� العليا الدستورsة ا�ªكمة حكم ٥
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بال�dن املؤ�د أو املشدد الذي  30السابقة ع�} التحضOX، وجعل لھ عقو�ة غOX منطقية فعاقب القانون بموجب املادة 

¼ي الغرض منھ ارت7اب أي جرsمة إر4ابية سواء zانت جناية أو ال تقل مدتھ عن سبع سنXن zل من اش[Oك �� اتفاق جنا

جنحة �� حXن أن lعض تلك ا	dرائم عقو�]Zا أقل من مجرد ~تفاق ع�} ارت7اZµا، و4و ما xعÈ^ أن �صt® للم]Zم 4و 

عقل واملنطق ومبدأ ارت7اب ا	dرsمة ول�س مجرد ~تفاق عل¥Zا و4و ما لم يأخذه القانون �� ~عتبار و4و أمر يoنا�} مع ال

وقد سبق وقضت ا�ªكمة . تناسب العقو�ة وتدرج:ا و�d3ع وsحفز ع�} ~ستمرار �� ارت7اب ا	dرsمة املتفق عل¥Zا

ملا zان ال:دف من العقو�ة ا	dنائية 4و الزجر ا	2اص للمجرم جزاء ملا اق[Oف، والردع العام للغOX "الدستورsة بأنھ 

تقرر توقيع العقو�ة  48ة ع�} 5عراض عن إتيا�Zا، وzانت الفقرة الراlعة من املادة ليحمل من يحتمل ارت7اZµم ا	dرsم

، فإ�Zا 
ً

املقررة الرت7اب ا	dناية أو ا	dنحة محل ~تفاق ع�} مجرد ~تفاق ع�} اق[Oاف:ا حLM ولو لم يتم ارت7اZµا فعال

ا، بل إن ذلك قد d3xع املتفقXن Çا وال خاص Çمة محل ~تفاق طاملا أن مجرد  بذلك ال تحقق ردًعا عامsرd	ع�} ارت7اب ا

  .، و4ذا 4و بالضبط ما نواج:ھ"~تفاق ع�} اق[Oاف:ا سيؤدي إ|} معاقب]Zم بذات عقو�ة ارت7اZµا

  

تجر�م أفعال ال تتضمن بحد ذاcdا خطورة إجرامية و_فتئات ع() ا5�ق NS املعرفة وتداول  .٥

]Vاملعلومات وحر�ات الرأي والتعب:  

استحدث القانون عدًدا من �فعال غOX ا�ªددة بدقة و¾ش7ل قاطع وزّج Zµا �� دائرة التجرsم، بالرغم من عدم كذلك 

اشتمال:ا بحد ذاZuا ع�} خطورة إجرامية �ستوجب العقاب مثل تجرsم تروsج أو إعادة تروsج �ف7ار واملعتقدات بطرق 

و�شدد العقو�ة  28العنف أو ارت7اب جرsمة إر4ابية كما �� املادة  مباشرة أو غOX مباشرة ع�} سند من إ�Zا داعية ألعمال

حال ال[Oوsج ل:ذه �ف7ار بXن رجال الشرطة أو القوات املس�tة أو دور العبادة، وأل4مية شب7ات ~تصاالت واملعلومات 

  .٢٩الدولية �� الوقت ا	�ا|� �� �شر �ف7ار فقد أفرد ل:ا نص خاص �� املادة 

املتعلقة بمعاقبة �شر بيانات بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع خلًوا من  ٣٥املادة ورغم صدور 

عقو�ة ا	��س الM^ اشتملت عل¥Zا املسودة �و|}، واقتصار العقو�ة ع�} الغرامة الM^ ال تقل عن مائM^ ألف جنيھ، إال أن 

خصوًصا �� ظل –	�قيقة، مع عدم إلزام:ا باإلعالن عن ا	�قائق 4ذا النص يقرر احت7ار وزارة الدفاع للمعلومات وا

وتجدر 5شارة إ|} أنھ ع�} الرغم من . و4و ما xعد عائًقا 	�ق املواطن �� املعرفة –غياب قانون تداول املعلومات حÕ LMن

فيما –در ع�} السداد تقرsر النص عقو�ة الغرامة إال أن 4ذا xعÈ^ أيًضا إم7انية جواز ح�س ا7�ªوم عليھ غOX القا

 باملادة  –xس·L باإلكراه البد�ي
ً

من قانون 5جراءات ا	dنائية الM^ تقرر 5كراه با	��س ال�سيط ملدة ال تتجاوز  511عمال

غ ف¥Zا قد ي[Oتب  .أش:ر �� حالة عدم السداد بما xعيد إم7انية ح�س ال�YفيXن مرة أخرى  3
َ
بال

ُ
وكذلك فعقو�ة الغرامة امل

ي7ون ال23ص ~عتباري "�Ôف ووسائل إعالمية بال7امل، إذ نص القانون �� آخر الفقرة الثانية ع�} أنھ عل¥Zا غلق 

 بالتضامن عما ُيحكم بھ من غرامات أو �عوsضات
ً

 بمبدأ املسئولية ال23صية عن ا	dرsمة " مسئوال
ً

و4و ما xُعد إخالال

ية إال أنھ ال يجوز ذلك �� الغرامات ل7و�Zا عقو�ة جنائية حيث أنھ وإن جازت املسئولية التضامنية �� التعوsضات املدن

 ملبدأ 2Âصية العقو�ة
ً

  .يتحمل:ا مرتكب ا	dرsمة إعماال

من قانون العقو�ات والذي ُحكم lعدم  195بمثابة إعادة إنتاج لنص املادة  35كما �عتOP الفقرة الثانية من املادة 

 دستورZ[sا، والz ^Mانت تف[Oض مسئولية رئ�س الت
ً

حرsر عن ا	dرائم الM^ تضم�Zا املقال ومن ثم معاقبتھ بصفتھ فاعال

ا ل Çيفتھأصلي�Ô رتكب بواسطة
ُ
فقد ان]Zت ا�ªكمة الدستورsة �� حكم:ا املشار إليھ إ|} أن اف[Oاض براءة . dtرائم الM^ ت

فال يجوز أن تأ�ي  67و  41من zل عدوان عل¥Zا، أصالن كفل:ما الدستور باملادتXن  امل]Zم وصون ا	�رsة ال23صية

 
ً

:ا ~ختصاص ا2ªول للسلطة القضائية �� مجال التحقق من  يخل Zµما، وع�} �خص بانتحالالسلطة الoشر�عية عمال
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قيام ا	dرsمة بأرzا�Zا الM^ حدد4ا املشرع، بما �� ذلك القصد ا	dنا¼ي إذا zان متطلًبا ف¥Zا، إال أن النص املطعون فيھ 

شر الصادر عن رئ�س تحرsر ا	dرsدة يفيد علمھ يقيًنا باملادة الM^ تضم�Zا املقال ب7ل تفصيالZuا، اف[Oض أن 5ذن بال�

وأن محتوا4ا ي7ون جرsمة معاقًبا عل¥Zا قصد رئ�س التحرsر إ|} ارت7اZµا وتحقيق نoيج]Zا، مقيًما بذلك قرsنة قانونية يحل 

  ٦".العمدية ال تقوم lغOXه 4و ركن �� ا	dرsمة,ف¥Zا 4ذا 5ذن محل القصد ا	dنا¼ي، 

من الدستور الM^ أكدت ع�} حرsة ال�Yافة وإطالق قدرZuا �� مجال  ٧٠كما أن 4ذا النص يتعارض مع ما قررتھ املادة 

 ®Âا يرZ[ا ع�} رسال
ً
التعبOX؛ ليظل عطاؤ4ا متدفًقا تتصل روافده دون انقطاع، فال ت7ون القيود ا	dائزة عل¥Zا إال عدوان

٧.النفراط:ا
  

نًصا خاًصا بحظر �شر أو بث وقا¼ع ا	dلسات إال بإذن رئ�س ا�ªكمة  ٣٦وأخOًXا فقد استحدث القانون �� املادة 

ا2ªتصة، 4و تقييد ملبدأ عالنية ا	dلسات، و�إم7ان رئ�س الدائرة إصدار قرار بمنع ال�شر أو البث دون ا	�اجة إ|} 

  .تقرsر ذلك بنص قانو�ي

 

اصة بالقائمVن ع() تنفيذ القانون قد تضمن إفالcdم من استحداث نصوص حماية خ .٦

  :العقاب

منھ نًصا ُيقرر إعفاء القائمXن ع�} القانون من املسئولية ا	dنائية إذا استعملوا القوة ألداء  8أضاف القانون �� املادة 

ت استخدام القوة بضرورة أن واجباZuم ودفاًعا عن النفس واملال، وما يلفت ~نoباه 4و أنھ بالرغم من أن املادة قيد

من قانون العقو�ات الM^ تقرر 5عفاء من املسئولية ا	dنائية �� حالة  61ي7ون متناسًبا مع ا	2طر وذلك رغم وجود املادة 

مما xعÈ^ أن عدم وجود ضرورة للنص ع�} 4ذا املبدأ �� قانون م7افحة 5ر4اب، إال أننا . الدفاع الشر«� عن النفس

دة النص عليھ بمثابة ضوء أخضر للقائمXن ع�} تنفيذ القانون ع�} استخدام العنف والقتل وضمان �عتقد أن إعا

ا Çم جنائيZ[م من العقاب وعدم مساءلZuإفال.  

ا �� املادة  Çم جمع معلومات  ٣١كما استحدث القانون نصsن ع�} تنفيذ القانون ذاتھ، بتجرXوتحص�ًنا للقائم 
ً
xُش7ل حماية

أو التعدي عل¥Zم أو ع�} أي من أصول:م أو فروع:م بأية صورة من صور  �ذىيد أو 5عداد إل	�اق ع�Zم lغرض ال]Zد

ور�ما zان الدافع من وراء 4ذه املادة مف:وم و4و ا	�يلولة دون اغتيال املزsد من الضباط العاملXن �� 4ذه . 5يذاء

رم جمع:ا إذا أ	�قت �ذى بمصا	® ج:ة عملھ، و4و �مر إال أن املادة اعتOPت من املعلومات اdª. النوعية من ا	dرائم

الذي قد xستخدم �� ضمان عدم مالحقة القائمXن ع�} تنفيذ القانون أو �شر أخبار تتعلق بان]Zاzات يقومون ع�} أساس 

  .أ�Zا معلومات ت�tق �ذى بمص�tة ج:ة العمل

رجال الشرطة وا	�dش حال �عرض:م ألي ضرر ناتج عن بضمان �عوsض  54و�� مفارقة غرsبة ا4تم القانون �� املادة 

 �� الوقت ذاتھ ضرورة �عوsض zافة املضارsن من ا	dرsمة 5ر4ابية من املدنيXن كما ينص 
ً

ا	dرsمة 5ر4ابية ُمغِفال

ئم يتÜ® 4ذا التنا»�^ كذلك �� تخصيص القانون مبالغ من �موال العامة للتأمXن ضد ا	dرا. ��237 املادة الدستور 

                                                 
دين كمسئول ع�Zا، و�³ عقو�ة يجب أن وحيث أن من املقرر كذلك أن 5صل �� ا	dرsمة، أن عقو�]Z"وأضافت ا�ªكمة الدستورsة العليا   ٦

ُ
ا ال يتحمل Zµا إال من أ

 ينال عقاZµا إال من قارف:ا، وأن تتوازن وطأZuا مع طبيعة ا	dرsمة موضوع:ا، بما مؤداه أن ال23ص ال يزر غOX سوء عملھ، وأن جرsرة ا	dرsمة ال يؤاخذ Zµا إال جناZuا، وال

 عن ارت7اZµا"ا مرتبطان بمن xُعد قانوًنا وتناس¡Zا مع ا	dرsمة محل:" 2Âصية العقو�ة"
ً

 –66الM^ كفل:ا الدستور بنص املادة –ومن ثم تف[Oض 2Âصية العقو�ة " مسئوال

فرض عليھ عقو�]Zا، إال باعتباره ف
ُ
 عن ا	dرsمة، وال ت

ً
ا 2Âصية املسئولية ا	dنائية، و�ما يؤكد تالزم:ما، ذلك أن ال23ص ال ي7ون مسئوال

ً
7sل:ا أو شر 

ً
ف¥Zا، ولéن zان اعال

 "ما تقدم xعOP عن العدالة ا	dنائية �� مف:وم:ا ا	�ق، و�عكس lعض صور4ا �كOê تقدًما
 .286ص  1جزء  8مكتب فÈ^  1997فOPاير  1قضائية الصادر بجلسة  18لسنة  59ا�ªكمة الدستورsة العليا الطعن رقم   ٧
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 قانون م9افحة �ر�اب ا5,ديد صفعة جديدة للدستور و-�,يع ع() القتل خارج نطاق القانون 

  .5ر4ابية لصا	® القائمXن ع�} تنفيذ القانون دون با2Â� �ßاص

وع�} الرغم من الصالحيات الواسعة 	d:ات الضبط والتحقيق وغ4OXا من ا	d:ات الرسمية �� القانون، فإنھ لم يرتب 

حال إساءة استخدام  ع�} املسئولXن أي ال[\ام أو أية ضمانات 	�سن تطبيق 4ذا القانون وال[\ام أح7امھ، أو أي عقو�ات

فلم يرتب القانون ع�} س�يل املثال أي عقو�ة ع�} . 4ذه السلطة أو استخدامھ �� التض�يق ع�} حقوق وحرsات املواطنXن

. إساءة استخدام ا	�ق �� التحفظ ع�} �فراد بدون أدلة أو التجسس عل¥Zم ملدة زمنية غOX محددة بدون سند أو دليل

ا يتضمن معلومات مغلوطة ومن أمثلة ذلك أيًضا أن ا Çا رسمي
ً
لقانون ال يتضمن أي عقو�ات ع�} املسئول الذي يصدر بيان

  .بالرغم من أن القانون xعاقب من ي�شر ما يخالف تلك البيانات

  

٧.  tuن تحت مسVي ع() املواطنyالتحفظ"القبض العشوا:"  

	�ياة ا	2اصة للفرد، ضمانة ل�tرsة الفردية، أ4مية قوانXن 5جراءات ا	dنائية �عود إ|} أ�Zا تقدم ضمانة 	�رمة ا

لذلك فأي ان]Zاك ألي نص . ضمانة للمحاكمة العادلة، وضمانة ملبدأ أصل الOPاءة، أي أن ال23ص بريء حLM تث�ت إدانتھ

ل إ4داًرا للضمانات املف[Oض أن يتمتع Zµا أي م]Zم ِ
ّ
سم لذلك zانت أ4مية الق. من نصوص قانون 5جراءات ا	dنائية xُش7

الثا�ي من قانون م7افحة 5ر4اب، ملا جاء بھ من أح7ام إجرائية �عصف بضمانات العدالة ا	dنائية وا	�ق �� ا�ªاكمة 

  .العادلة

من  54، ب7ارثة �عصف با	�قوق وا	�رsات ال23صية ومخالفة صرsحة لنص املادة ٤٠تبدأ أو|} مواد 4ذا القسم، املادة 

دام �لفاظ لاللتفاف ع�} حكم ا�ªكمة الدستورsة lعدم دستورsة ~عتقال ، وتحايل وا¯® �� استخ2014دستور 

التعسفي، إذ تجX\ املادة القبض ع�} �2Âاص �� غOX حالة التل�س ودون صدور أمر قضا¼ي من ِقبل مأموري الضبط، 

 35قبل بموجب املادة وردت من ) 5جراءات التحفظية(رغم أن عبارة ". التحفظ"وتحايل النص بتوصيف 4ذا القبض بـ 

�� غOX حالة التل�س إذا وجدت دالئل zافية ع�} اZuام 2Âص بارت7اب "من قانون 5جراءات ا	dنائية الM^ قررت أنھ 

جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو �عٍد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز ملأمور الضبط 

صِدر أمًرا بالقبض عليھالقضا¼ي أن يتخذ 5جراءات التح
ُ
، إال أن املشرع "فظية وأن يطلب فوًرا من النيابة العامة أن ت

حيث " القبض"لم يحدد �� نص املادة املذzور املقصود تحديًدا باإلجراءات التحفظية املناسبة، وذلك ع�} العكس من 

ف بأنھ ا	dْíر ع�} حرsة امل]Zم بتقييد حركتھ �� التجول  فاإلجراءات التحفظية الM^ عنا4ا املشرع �� املادة و�التا|� . xُعرَّ

تخذ ملنع  35
ُ
من قانون 5جراءات ا	dنائية ال تخرج عن إطار سلطات ~ستدالل الM^ منح:ا املشرع لرجال الضبط والM^ ت

تجاوز 4ذا القدر و³} وإن تضمنت تقييًدا 	�رsة امل]Zم إال أنھ ال يجب أن ت. امل]Zم من ال:رب وا�ªافظة ع�} أدلة ا	dرsمة

ومثال ذلك منع امل]Zم من الفرار رsثما يصدر �مر بالقبض عليھ ". القبض"إ|} ا	dْíر الك�� ع�} تلك ا	�رsة كما �� حالة 

من النيابة العامة، ومن أجل ذلك فË^ سلطات تتحدد بالغرض م�Zا إال و³} التحفظ ع�} امل]Zم �� حدود الوقت الالزم 

ابة العامة الستصدار أمر4ا بإلقاء القبض، و�³ �� 4ذه بمثابة إجراء الضبط الذي يباشره لعرض �وراق ع�} الني

  .�فراد أو رجال السلطة القضائية �� أحوال التل�س ال أكOê وال أقل

ظ وتأ�ي املواد التالية من القسم نفسھ لتؤكد مخاوفنا، و�³ املواد الLM تقرر سلطة مأمور الضبط �� سماع أقوال املتحف

عليھ وعرض املتحفظ عليھ �Ôبة ا�ªضر ع�} النيابة العامة، كذلك إيداع املتحفظ عليھ �� �ماكن ا2ªصصة 

ا، و4و ما xعLÈ أن مف:وم التحفظ الظا4ر من 4ذه النصوص 4و تقييد حرsة ال23ص وحركتھ �� التجول و4و ما 
ً
قانون

 ^Èعx"مد مدة التحفظ ملدة ال تجاوز سبعة أيام، واستصدار أمر بلغة أدق، باإلضافة إ|} حق النيابة العامة " القبض ��
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 قانون م9افحة �ر�اب ا5,ديد صفعة جديدة للدستور و-�,يع ع() القتل خارج نطاق القانون 

  .من النيابة بتفت�ش مسكن املتحفظ عليھ

من ناحية أخرى فمدة التحفظ تصل إ|} ثمانية أيام قد ُيحَرم ف¥Zا املتحفظ عليھ من ~تصال بذوsھ و~ستعانة بمحاٍم 

مLM رأى مأمور الضبط  2014من دستور  54جب املادة املنصوص عل¥Zا بمو حيث عطل القانون تلك ا	�قوق الدستورsة 

 بمص�tة ~ستدالل"القضا¼ي أن �� ذلك 
ً

ا وا¯ً�ا ل�tق �� ا	�صول ع�} محاٍم وا	�ق �� " إخالال
ً
zاZ[عد انxُ و4و ما

م الدفاع، وإعاقة للمحامXن �� القيام بدور4م الدستوري والقانو�ي بما xستد«� �عديل 4ذا النص بالش7ل الذي ُيلز 

تحفظ عليھ من ~ستعانة بمحاٍم دون ر4ن ذلك بأي شرط
ُ
  .مأمور الضبط القضا¼ي من تمكXن امل

  

  :الطوارئ  حالة إعالن دون  للطوارئ  فع(N تطبيق .٨

أخطار "لرئ�س ا	dم:ورsة بإعالن حالة طوارئ ُمقّنعة تحت مس·L  و�ستمر التحايل ع�} نصوص الدستور عOP السماح

أش:ر يجوز تجديد4ا ملدد أخرى lعد موافقة أغلبية الOPملان وفًقا  6ملدة ال تتجاوز " 7وارث البيîيةا	dرائم 5ر4ابية أو ال

 قراًرا إصداره إم7انية من ا	dم:ورsة لرئ�س 51 املادة أتاحتھ ما الدستور  ع�} ~لتفاف 4ذا يؤكد وما. ٥٣لنص املادة 

 التجول  حظر أو عزل:ا أو املناطق lعض إخالء ذلك �� بما لعام،ا والنظام �من ع�} للمحافظة املناسبة التدابOX باتخاذ

  �عزز  أن ع�} شفوsة أوامر بمقتL�Ö إل¥Zا املشار التدابOX اتخاذ بجواز م�Zا �خOXة الفقرة قررتھ ما وأيًضا. ف¥Zا
ً
 خالل كتابة

ا املأخوذة، النصوص و�³ أيام، 8
ً
ا، حرف Çة الفقرة من ونصOXالطوارئ  ون قان من 3 املادة من �خ.  

من الدستور الM^ لم تجز لرئ�س ا	dم:ورsة إعالن حالة الطوارئ  154إن 4ذا النص ينطوي ع�} مخالفة صرsحة للمادة 

  4ذا.أش:ر، وال تمد إال ملدة أخرى مماثلة، وذلك lعد موافقة أغلبية أعضاء الOPملان 3إال ملدة ال تتجاوز 
ً
 أن ع�} عالوة

 للقانون  يجوز  ال ثم ومن ~ست�نائية، التدابOX 4ذه مثل باتخاذ ا	dم:ورsة لرئ�سـ لفعل  شاء ولوـ  يرخص لم الدستور 

  .~ست�نائية الصالحيات 4ذه مثل بتقرsر �س·L القانون  ع�} ا	2روج

نتقام أخOًXا، يؤكد مركز القا4رة واملبادرة املصرsة أن السياسات �منية والoشر�عية والقضائية ا	dارsة تفاقم أعمال ~ 

 للتعاظم والنمو السرطا�ي اليومي 	2اليا ~نتقام 
ً

السيا»�^ و5ر4اب وال تحد م�Zا، وأ�Zا جزء من املش7لة، ول�ست حال

ا ع�} حقوق وحرsات املواطنXن،  –بحد ذاZuا–وتؤكد املنظمات أن 4ذه املمارسات تمثل . السيا»�^ و5ر4اب
ً

ا صارخ
ً
عدوان

ومن منطلق إيماننا العميق Zµذه ا	�رsات فإننا . sات الضمOX و~عتقاد والتعبOX وغ4OXاوع�} رأس:ا ا	�ق �� ا	�ياة، وحر 

نؤكد ع�} أن ممارسة 4ذه ا	�رsات �� مناخ ديمقراطي منفتح و�� ظل حكم القانون �³ الضمانة �ساسية لقطع الطرsق 

 .ع�} انoشار 4ذه املمارسات العنيفة وسند4ا الفكري 


