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 مقدمة
 

 

 -م ، فإنهاا كانات قاد انهاارت معنويااا 2111ينااير  28في يوم  قبل انهيار وزارة الداخلية مادياا على األرض

قلاوب معظام المصاريين، الاذين امتلاك كال مانهم القناعاة المؤكادة باأن جهااز  فاي -على مدى سنوات طويلاة 

 .في خدمة النظام، حتى لو على حساب المجتمع والمواطنين األمن في مصر يعمل

ولعل السبب في هذا االنهيار المادى والمعنوى يعاود إلاى خلال وظيفاى فاي تنظايم وزارة الداخلياةل أدى إلاى 

 .بامتياز"  الدولة البوليسية "السلطةل في ظل دولة يتم وصفها بـ  مع ربطها بعالقة غير حميدة

يناير عندما جعلت مان ياوم االحتفاال بعياد الشارطة هاو  21لذلك، ال يمكن تجاهل المعنى الذى كرسته ثورة 

 28كما ال يمكان تجاهال  ذات المعناى عنادما أدى عنفاوان الثاورة ياوم .  ذات اليوم الذى تنطلق فيه مسيرتها

يناير إلى إخراج جهاز الشرطة من ساحة الصراع مهزوماال فكان ذلك بمثاباة المؤشار لبداياة ساقوط النظاامل 

 .طالما سقطت يده الباطشة

يحاول بيناه  خلل وظيفاى فاى جهااز الشارطة فاى مصاريؤكد أن ثمة  الثورةولعل استمرار الفشل األمنى بعد 

 يؤكاد أناألمار الاذى .  نون واحتارام حقاوق اإلنساانوبين العمل فاى ظال أوضااع جديادة تحكمهاا سايادة القاا

  .معوقاات التطاور الاديمقراطى فاى مصارأكبار استمرار وزارة الداخلية بنفس تنظيمهاا الحاالى سايكون أحاد 

بل ال بد من إعادة تنظيم تلاك الاوزارة  ،ومن ثم فال مجال للتحدث عن إصالحات محدودة فى وزارة الداخلية

 .تغير من وجهها وأجهزتها وفلسفة عملها فى المجتمع هيكليةو وفقاا لتدخالت جراحية

سااتراتيجية متكاملااة لمعالجااة هااذا الخلاال وإرساااء عالقااة صااحية بااين اولألسااف فااإن وزارة الداخليااة لاام تتاابن  

  . أجهزة األمن والشعب، تحكمها مبادئ سيادة القانون واحترام حقوق اإلنسان

منظمات المجتمع المدنى الحقوقية بتشاكيل مجموعاة عمال مساتقلة لذلك، فقد قامت مجموعة من المواطنين و

 .إلعداد مبادرة للتعامل مع مشكلة الغياب األمنى وإعادة بناء الشرطة

تحت (   2111مايو  7المنعقد فى ) وقد انطلقت المجموعة من ورقة العمل المقدمة إلى مؤتمر مصر األول 

/ ، والتى قاام بإعادادها عقياد شارطة ساابق دكتاور"ة الداخليةاإلجراءات الخاصة بإعادة تنظيم وزار"عنوان 

 –على مدى العدياد مان االجتماعاات والمقاابالت وجلساات العمال  –حيث قامت المجموعة .   محمد محفوظ

بمناقشة الورقة وتطويرها واتخاذها أساساا إلعداد مبادرة متكاملة الستعادة األمن وإعاادة بنااء الشارطةل فاى 

فاى إصادارها  –هذه المبادرة  إطالقحيث تم  لمبادئ سيادة القانون واحترام حقوق اإلنسان إطار من إرساء

    2111فى يوليو  –األول 

عاارض المبااادرة ومناقشااتها فااى مختلااف المحافاال اإلعالميااة علااى  مجموعااة العماال داومتاامنااذ ذلااك التاااري  

لاى تطويرهاا وتحاديثها باساتمرار مان خاالل كماا نعمال ع . وكذلك البرلمانية والتنفيذية والسياسية والشعبية،

وماان خااالل متابعتنااا وتحليلنااا لمسااتجدات  النقاااو والتفاعاال مااع العديااد ماان الجهااات والشخصاايات الوطنيااة،

 .  ومن خالل دراسة تجارب الدول األخرى فى مجال اإلصالح األمنىاألحداث على الصعيد األمنى، 

، واإلصدار الثالث 2111صدار الثانى من المبادرة فى أكتوبر فى إطار هذا التطوير المستمر، تم إطالق اإل

 .، وهذا هو اإلصدار الرابع2112فى فبراير 

 

 

يأتى حرصت هذه المبادرة على أن تتأسس وفقاا لمجموعة من المبادئ التى تسعى لتحقيق عدد من األهدافل 

 :على رأسها

 

از الشرطة من القيادات والعناصار المتورطاة فاى بما يعنى تطهير جه  :مبدأ التطهير والمحاسبة والمراقبة

األمار . جرائم ضد الثورة وضد الشاعبل وإقارار آلياات تكنولوجياة وقضاائية وشاعبية لمراقباة األداء األمناى

الذى يقدم رسالة لكافاة العااملين فاى جهااز األمان باأن ال أحاد بمناأى عان المسااءلة والعقااب طالماا لام يلتازم 

حقوق اإلنسانل ويقادم رساالة للشاعب تسااعد علاى تجااوز حالاة الخصاومة الثأرياة بضوابط القانون وقواعد 
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الكامنة فى نفوس المواطنين تجاه جهاز الشرطة إلفالته المزمن من المحاسبة وعدم خضاوعه للقاانونل كماا 

يقادم رساالة للحكوماة توضاح باأن ال تعاارض باين هيباة الدولاة وباين إعماال سايادة القاانون واحتارام حقاوق 

 .نساناإل

 

بماا يعناى التأسايس لمجموعاة مان التادخالت واإلجاراءات التاى تضامن الحفااظ   :مبدأ مدنية جهاز الشرطة

على الطبيعة المدنية لجهاز الشرطةل واستئصال أى صبغة عسكرية أو شبه عسكرية التصقت بهذا الجهاازل 

 .المواطنين فأدت إلى انفصاله عن المجتمع واستخدامه كأداة فى يد نظام فاسد لترويع

 

بما يعنى تنظايم جهااز الشارطة وفقااا لنظاام   :مبدأ التحول من اإلدارة المركزية الشديدة إلى اإلدارة المحلية

غير مركزى يأخذ بنظام الشرطة المحليةل بما يساعد على التصدى للمشكالت األمنياة التاى تتماايز وتختلاف 

 .ر األمنية المزمنة التى طال إهمالهامن محافظة إلى أخرىل ويساهم فى تبنى مطالب الجماهي

 

بما يعنى ضرورة التحول إلى النهج السياسى فى اإلدارة التنفيذيةل واستبعاد أسلوب   :مبدأ اإلدارة السياسية

االعتماااد علااى كااادر أمنااى لقيااادة وزارة الداخليااةل األماار الااذى يااوفر رديااة سياسااية عريضااة إلدارة العماال 

 .ردية المهنية الضيقة المتحيزة للمؤسسة األمنية أكثر من انحيازها للمجتمعاألمنىل تخرج به من حيز ال

  

بما يعنى تمكين كافة العاملين فى جهاز الشارطة مان ممارساة الحاق فاى التنظايم   :مبدأ المسئولية األخالقية

إلى ... لعملالنقابىل وما يستتبعه ذلك من القدرة على المطالبة بحد أدنى عادل لألجور وحد أقصى لساعات ا

آخر الحقوق المهنية المقررة ألية فئةل األمر الذى يساهم فى تنمية الوعى لدى كال العااملين بجهااز الشارطة 

بأهمية وضع معايير أخالقية ومهنية ذاتية تساعد على تدعيم اإلحساس بالمسئولية األخالقياة تجااه المجتماع، 

تارتبط فاى ذات الوقات ارتباطااا  –ن الدساتور والقاانون النابعاة ما –باعتبار أن حقوق العاملين بجهاز األمان 

 .وثيقاا بمجموعة من المسئوليات الدستورية والقانونية التى تهدف إلى تحقيق أمن المجتمع وليس أمن النظام

 

بما يعنى االنطالق من ذات المسالمات التاى أسسات لهاا الثاورة عنادما أعلنات   :مبدأ التغيير وليس اإلصالح

وبالتالى فإن كافة القطاعات األمنية التى اعتمد عليها النظام الساابق .  قاط النظام وليس إصالحهأنها تريد إس

فى بقائه، ينبغى التعامل معها وفقاا لتدخالت جراحية تؤدى إلى إساقاط هياكلهاا ومناهجهاا فاى العمالل األمار 

 .ى يفضى إلى انحيازها للمجتمعالذى يضمن تغيير تلك القطاعات لوسائلها وأهدافها لكى تنتهج المسار الذ

 

 

أو لتغييار  وزارة الداخلية على اتخااذ خطاوات جدياة الساتعادة التواجاد األمناى علاى نطااق واساع تحرصلم 

فباستثناء بعض الممارسات الفردية الجديرة باالحترام من بعاض القمعية فى التعامل مع المواطنينل أساليبها 

علاى إجاراءات جزئياة، أقصاى ماا  –حتاى اآلن  –تصر جهد الاوزارة ضباط وأفراد الشرطة الشرفاء، فقد اق

يناااير، ولكنهااا ال تغياار ماان الماانهج العااام،  21يمكاان أن تصاال إليااه هااو إعااادة األمااور إلااى وضااع مااا قباال 

 .2111 يناير 28المرفوض شعبياا، والذى أدى إلى انهيار وزارة الداخلية يوم 

تعانى مان الغيااب : الثورة أكثر من عامين على تعيشها مصر بعدويبدو هذا واضحاا من الحالة التى مازالت 

األمنىل وتعانى من اساتمرار ذات الممارساات األمنياة  القمعياة عناد حادوث أى احتكااك أو مواجهاة ماا باين 

    .أو أفراده أجهزة األمن وبين جماهير الشعب

ض ألى مباادرة قادماة مان خاارج من مباادرات اإلصاالح ماا باين التجاهال والارف قد تراوح موقف الوزارةو

يؤكاد أن الاوزارة مماا .  ، وهو ما لم يحادثأن الداخلية قادرة على إصالح نفسها من الداخل بادعاءالوزارة، 

وذلاك رغام  ،قد اختارت الرهان على عنصر الزمن لكى تعود تدريجياا ولكن بنفس الوجاه والمانهج القاديمين

أن هذا الرهان يقود إلى حتمية تجدد اندالع المواجهة باين الشاعب  –بكل تطوراتها  –أن تجربة الثورة تثبت 

 .  والشرطةل بما يسفر عن نتائج فادحة وكارثية لن يمكن معالجتها إال بعد العديد من السنوات
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ا الدسااتورية بمساائولياته والمجاالس التشااريعية مجلااس الااوزراءوفااإن اضااطالع مؤسساة الرئاسااة ... وبالتاالى

يااة علااى طريااق إجااراءات إعااادة التنظاايم والهيكلااة ساايمثل الخطااوة الصااحيحة والوحياادة لوضااع وزارة الداخل

لسرعة استعادة التواجاد األمناى فاى ظال منظوماة شارطية تحتارم سايادة القاانون وحقاوق اإلنساان، ومان ثام 

 .تحظى باحترام المجتمع ومساندته

 

  :مقترحة فى هذه المبادرةإلجراءات اللوفيما يلى عرض تفصيلى 
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 : لباب األولا

والمحاسبة والتعامل مع الجرائم واالنتهاكات التى قامت بها  التطهير إجراءات

 الماضى الشرطة فى
 

 

والتى بنيت  أحكام البراءاة التى حكم بها القضاء المصري فى العديد من قضايا قتل وإصابة المتظاهرين،

مل فى أفوف المصريين، وخيبة على تحقيقات ضعيفة وأدلة مطموسة، سببت حالة من االحباط فى ص

من النظام البائد فى السلطة أو على ضفافها  ىشجعت تلك األحكام من تبق بل . البائد محاسبة مجرمي النظام

االستمرار فى ارتكاب الجرائم ضد المصريين، فسالت دمادهم فى الشوراع مجدداا وكأن مبارك لم  على

 .يسقط وكأن لم تقم ثورة فى مصر

 

فالت النظام وأفراده من العقاب يشكل عقبة رئيسية فى سبيل محاوالت تأسيس الدولة إذلك أن  واألخطر من

المصرية ما بعد الموجة األولي من الثورة، القائمة على العدالة والكرامة اإلنسانية، وهو ما ترتب عليه فشل 

شرطة، وكذلك إصالح كل المحاوالت التى بذلت من أجل إصالح األجهزة األمنية وعلى رأسها جهاز ال

 .القضاء، وغيرها من أجهزة العدالة

 

إن المعالجة الكاملة لكيفية التعامل مع الجرائم واالنتهاكات التى ارتكبتها الشرطة فى الماضى تتطلب 

لجان تحقيق، محاكمات، صناديق تعويض، )استراتيجية متكاملة تتضمن اعتماد آليات العدالة االنتقالية 

، التى تستهدف البحث عن الحقيقة، وتعويض الضحايا، وتحديد المسئولية عن هذه (ل إ... إصالح مؤسسى

هكذا هى منظومة .  الجرائم ومحاسبة مرتكبيها، واعتماد إجراءات وآليات لمنع تكرارها فى المستقبل

 .انتقال مصر من دولة مبارك إلى دولة الثورة –دون سواها  –العدالة االنتقالية التى تضمن 

 

مثل لجان تقصي الحقائق وهيئات التعويض،  ،ليات العدالة االنتقاليةآالستخدام بعض بذلت محاوالت وقد 

إال أنها كانت فى مجملها إجراءات عشوائية وفاقدة لإلرادة السياسية لمن بيدهم األمر سواء بالمجلس األعلى 

 ،ن لتقصي الحقائقاشكلت لجنت فخالل العامين المنصرمين  .للقوات المسلحة أو جماعة اإلخوان المسلمين

والثانية بقرار جمهوري من الرئيس محمد  ،أحمد شفيق، األولي كانت بقرار من رئيس الوزراء األسبق

ورغم النتائج التى أسفرت  . يناير 21ثورة  ىمرسي، كما شكل مجلس قومي لرعاية أهالي الشهداء ومصاب

من التوصل لحقائق  –ت واألدلة وتقصي الحقائق وخاصة لجنة جمع المعلوما –عنها بعض تلك اآلليات 

 2111يناير  21الشرطة والجيش فى جرائم قتل وإصابة المتظاهرين خالل الفترة من  تؤكد تورط أجهزة

، فضال عن تورطهم فى طمس وإخفاء المعلومات واألدلة على جرائمهم خالل ذات 2112يونيه  11وحتى 

 .وات إلصالح أو محاسبة تلك األجهزةخط أيةالفترة، إال أنه لم يتم إتخاذ 

 

لسنة  11كما أوصت لجنة جمع المعلومات واألدلة وتقصي الحقائق والمشكلة بالقرار الجمهوري رقم 

بعدد من التعديالت التشريعية المرتبطة بجهاز الشرطة والعدالة االنتقالية، وهي الجهود التى القت  2112

ونتيجة لذلك فقد استمرت أجهزة مبارك   .س الجمهوريةكل التجاهل من سلطات الدولة وخاصة رئي

رتكاب الجرائم ضد الشعب اوخاصة جهاز الشرطة فى خدمة القابع على رأس السلطة واستمرت فى 

 .واستمر غياب األمن عن الشارعالمصري، 

 

 

جرائم ى مسارين متوازيين ومتكاملين كحد أدنى للتعامل مع التتبن مبادرة شرطة لشعب مصرن إولذلك ف

من  اا عددالمسار األول يتناول الجانب الجنائى، ونتبنى فيه : واالنتهاكات التى قامت بها الشرطة فى الماضى

والوارد بعضها فى مشروع قانون العدالة االنتقالية  االنتقاليةالخطوات واإلجراءات الخاصة بالعدالة 
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المشكلة بالقرار الجمهورى رقم  لحقائقالثورية والذى أوصت به لجنة جمع المعلومات واألدلة وتقصي ا

أما المسار الثانى، فيتناول إنشاء آلية لفحص سجالت ضباط وأفراد الشرطة، واتخاذ .  2112لسنة  11

 . قرارات إدارية بشأن استمرارهم فى الخدمة أو إنهاء خدمتهم أو النقل أو تغيير طبيعة العمل

 

 :نتقالية الثوريةآليات العدالة ال  –المسار الجنائى : أولا 
 

هي العدالة القائمة على حماية الثورة المصرية وضمان انتقال مصر  الثوريةاالنتقالية بالعدالة المقصود  

لتأسيس دولة الحرية والكرامة اإلنسانية والعدالة االجتماعية وفى ذات الوقت قائمة على ضمان حقوق 

النظام، وفقا آلليات  ذلك طالما غابت في ظل عدالة في محاكمة عادلة ومنصفة والتي البائد أذناب النظام

يختص  قضائي طبيعيومن ثم فالعدالة الثورية هي نظام   .عدالة جنائية ال ترتبط بنظام العدالة الحالي

 .بجرائم النظام البائد، وفقا للتعريف السابق

 

 :ضحايا النظام البائد

أو جماعي، بما في ذلك الضرر  فردي  كل شخص من الذين أصيبوا بضرر" الضحايا"يقصد بمصطلح 

البدني أو المعاناة النفسية أو الخسارة االقتصادية، أو الحرمان بدرجة كبيرة من التمتع بحقوقهم األساسية، 

القوانين الجنائية الوطنية، ولكنها تشكل  عن طريق أفعال أو حاالت إهمال حتى ولو كانت غير مجرمة في 

 .الدولية سان انتهاكات لمعايير حقوق اإلن

ويمكن اعتبار شخص ما ضحية، بصرف النظر عما إذا كان مرتكب الفعل قد عرف أو قبض عليه أو تمت 

أيضا العائلة المباشرة للضحية األصلية أو معيليها " الضحية"ويشمل مصطلح  . أو أدين مقاضاته من قبل  

 .الضحايا في محنتهم أو لمنع اإليذاء المباشرين واألشخاص الذين أصيبوا بضرر من جراء التدخل لمساعدة

 

 مجرمي النظام البائد
التابعة ألى ) ويقصد به كل شخص طبيعى قد تولى مناصب تنفيذية أو إشرافية فى أي من مؤسسات الدولة 

بارتكاب إحدى  –أو استخدم آخرين للقيام  –، وقام بنفسه (من السلطات التشريعية أو القضائية أو التنفيذية

وحتى تاري  تولي رئيس  1981من عام خالل الفترة  ، وذلكالمنصوص عليها فى هذا القانون جرائمال

 .الجمهورية المنتخب بعد الثورة المصرية

 

 كيف يعمل نظام العدالة الثورية

هيئة للمحاسبة والعدالة والشكاوي والثانية هيئة  اأوله: ى ثالث هيئاتليعتمد نظام العدالة الثورية ع

وتعمل الهيئات الثالث على مراحل متتابعة، وذلك على النحو .  اثة هي محكمة جنايات الثورةللتعويض والث

 :التالي

 

 هيئة المحاسبة و العدالة:أوالا 
وحتى تاري   1981هي هيئة منوط بها تلقي البالغات والشكاوى المتعلقة بالنظام السياسي السابق منذ عام 

ة المصرية، و يكون لهذه الهيئة مقار في العاصمة والمحافظات تولى رئيس الجمهورية المنتخب بعد الثور

 .ولديها وسائل اتصاالت معلومة ومعلن عنها

 وسابقين وبعض الشخصيات العامة محل التوافق المجتمعي بشرط أال تتكون الهيئة من قضاة حاليين 

 .لهيكونوا قد تولوا أي مناصب تنفيذية في النظام البائد أو معروفين بوالئهم 

 

 : بجرائم النظام السياسي البائد وخاصةالمتعلقة تقوم الهيئة بتلقي البالغات والشكاوي 

 جرائم نهب أموال الشعب 

 والقتل خارج إطار القانون، والمعتقلين ،جرائم التعذيب. 
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 غيرها من الجرائم سواء االقتصادية أو الجنائية. 

 

المشتبه فى تورطهم فى الجرائم، من خالل التحريات  ألفراد النظام السابق كما تقوم الهيئة بإعداد ملفات

وتسترشد في عملها  ،وفقا لألصول القانونية اإلجرائية المنصوص عليها فى القانونوجمع المعلومات 

باتفاقيات ومواثيق حقوق اإلنسان الدولية وباالستعانة بمنظمات حقوق اإلنسان المصرية والدولية المعنية، 

التخاذ ( المنتدبين من المجلس األعلى للقضاء)يئة بإحالة هذه الملفات إلى قضاة التحقيق وفى النهاية تقوم اله

 . ما يلزم من إجراءات التحقيق ثم اإلحالة إلى محكمة جنايات الثورة

 

 :بعمل تحريات وإعداد ملفات لكل منالهيئة  قوموبشكل خاص، ت

  تاري  )ى نهاية فترة مسئولية الهيئة يناير وحت 21أعضاء المجلس األعلى للشرطة فى الفترة من

 (تولى رئيس الجمهورية المنتخب

  نواب مديرى األمن، ومساعدى مديرى األمن لألمن العام، ومديرى إدارات البحث الجنائى

بالمديريات، ومديرى إدارات األمن المركزى، ومديرى قوات األمن، ومديرى إدارات وأفرع 

 فى مواجهات مع األمن ات التى شهدت سقوط قتلى ومصابينبكافة المحافظ... مباحث أمن الدولة

 .منذ قيام الثورة وحتى نهاية فترة مسئولية الهيئة

  القيادات األمنية والضباط واألفراد المتورطين فى قتل وإصابة المتظاهرين السلميين فى أحداث

 .شارع محمد محمود وأحداث محيط وزارة الداخلية وغيرها من المواجهات

 واألفراد الذين قاموا بانتهاكات لحقوق المواطنين أو تورطوا فى أى شكل من أشكال الفساد  الضباط

 .وحتى نهاية فترة مسئولية الهيئة 1981منذ عام 

 

وتضمن الهيئة نظاماا آمناا لحماية الشهود والمبلغين والضحايا، واالمتناع عن اإلفصاح عن هويتهم إال 

 .بالطرق القانونية

 

 تعويض الشهداء والمصابين وضحايا النظام البائد هيئة: ثانياا 
تتولي هذه الهيئة حصر المستحقين للتعويضات من الشهداء والمصابين والمضارين من النظام البائد منذ 

  2112يونيه  11وحتى تاري  تسليم السلطة فى  1981عام 

ضد رموز النظام السابق لهذه  تؤول جميع أموال الغرامات والمصادرات التي تحكم بها المحاكم المختلفة

 .الهيئة لتقوم من خاللها بصرف التعويضات وفقا لنظام معلن وشفاف وواضح للرأي العام

لجميع ملفات  هبعد تسليم يناير  21وتحل الهيئة محل المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي ثورة 

 .مواله إلى تلك الهيئةل جميع أووتؤ الشهداء و المصابين الى الهيئة سالفة الذكر 

  .مبادئ وهي التعويض ورد الحق والمساعدة  ةالهيئة على ثالث هذه ينبنى عمل

 

 محكمة جنايات الثورة: ثالثا
الذين  بقرار من قضاة التحقيق يحالوا إليهاالمحكمة بمحاكمة المسئولين في النظام البائد والذين  هذهتختص 

  . هيئة المحاسبة والعدالة سالفة الذكرمن  ليهمتولوا التحقيق فى الملفات المرفوعة إ

يصدر قرار بتعيينهم من المجلس األعلى للقضاء بعد  نالمحكمة من القضاة الطبيعيين والذي هذهتشكل 

تعتمد المحكمة على التشريعات المصرية و  .انتخابهم من الجمعية العمومية لقضاة محاكم االستئناف

نتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان وجرائم االختفاء القسري والتعذيب االعلق بوالمواثيق الدولية وخاصة ما يت

 .وغيرها من االتفاقيات الدولية

تشكل من قضاة يصدر بتشكيلهم قرار ت لألحكاموجود درجة استئنافية على إنشاء المحكمة  قانون ينص في

 .من المجلس األعلى للقضاء
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وكذلك على  ،القوانين الخاصة الطبيعية -العقوبات المصري  قانون - تعتمد المحكمة على القانون العام

المواثيق واالتفاقيات الدولية ذات الصلة في حالة خلو القانون المصري وعلى األخص اتفاقية األمم المتحدة 

 . 2111والتي صدقت عليها مصر عام  لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 

ة والمحكوم عليهم بالمعاملة اإلنسانية التي تحفظ كرامتهم وتحميهم من ن للمحاكمون والمحالويتمتع المتهمو

التعذيب أو انتزاع االعتراف كما يتمتع هؤالء األشخاص بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة 

 .والمنصوص عليها في القوانين المصرية وكذلك في االتفاقيات واإلعالنات الدولية ذات الصلة

 

 نظام العدالة الثورية كمة لهيئاتالمبادئ الحا: رابعا

  ال يجوز ألي شخص كان يتولي منصب تنفيذي في النظام البائد أن يشترك بأي شكل من األشكال

 .في عضوية هذه الهيئات أو المحاكم

  وحتى تاري  تولي  1981الهيئات والمحاكم على تحقيق العدالة والمحاسبة للفترة من عام  هذهتعمل

تكون األولوية للجرائم و يتم تقسيم هذه الفترة زمنياا، على أن تخب مهامه،رئيس الجمهورية المن

 .األحدث

  الهيئات والمحاكم على المعايير الدولية للمحاكمات العادلة والمنصفة بما فى ذلك الحق  هذهتعتمد

في الدفاع وعالنية المحاكمات والحق في االستئناف وغيرها من ضمانات المحاكمة العادلة 

 .فةوالمنص

  إصدار قرارات بوقف بعض المتهمين عن العمل أو  لقضاة التحقيق أو لمحكمة جنايات الثورةيجوز

اتخاذ إجراءات احترازية مثل العزل الوظيفي لضمان عدم التأثير في الشهود أو العبث باألدلة على 

 .هذه اإلجراءات الطعن عليها مأن يتاح للمتهمين أو الصادر بحقه

 

 

 

 ة يالثور دولة تجاه هيئات نظام العدالةواجب أجهزة ال
  :ما يلي مراعاةعلى أجهزة الدولة وخاصة التنفيذية واألمنية 

 كذلكو ،أجهزة الدولة المختلفة لدىتاحه كافة المعلومات والوثائق المتعلقة باالنتهاكات الموجودة إ 

  .حال طلبها الهيئات ن هذهإتاحتها ألى من بالدولة، ون والمسئولوالمعلومات التي يحتفظ بها الموظف

  الهيئات وضمان استقاللها اإلداري والمالي هذهعدم التدخل في عمل. 

 هذه الهيئات ضمان تنفيذ القرارات الصادرة عن. 

 

 

 القضايا المنظورة

أو أي جهة أخري المتعلقة بجرائم  هاتقوم النيابة العامة بإحالة جميع القضايا والتحقيقات المنظورة أمام

السابق سواء المتعلقة بنهب أموال الشعب والفساد االقتصادي أو جرائم بحقوق المصريين إلى  النظام

لها أن تضيف بعض التهم أو تعيد التحقيق في التى الهيئات والمحاكم المنصوص عليها فى هذا القانون، و

ءات تحفظية واحترازية بعض األمور التي تم تجاهلها في التحقيقات السابقة، ولها أن تتخذ ما تراه من إجرا

 .لضمان عدم التأثير على الشهود أو العبث باألدلة

 

   vetting" الغربلة"آلية فحص السجالت أو  –المسار اإلدارى :  ثانياا 
 

، واتخااذ قارارات بشاأن وأفراد الشرطةيجب البدء فوراا فى إعداد تشريع إلنشاء آلية لفحص سجالت ضباط 

يجب أن يانص هاذا التشاريع علاى و . ء خدمتهم أو النقل أو تغيير طبيعة العملاستمرارهم فى الخدمة أو إنها
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.  العاااملين بالجهاااز األمنااى لفتاارة زمنيااة معينااة سااجالتمسااتقلة ومتفرغااة للعماال علااى فحااص  لجنااةتشااكيل 

.  تشااتمل هااذه الجهااة علااى قضاااة وقااانونيين ومتخصصااين فااى العماال الشاارطى وخبااراء فااى مجاااالت أخاارى

 .هأولويات الفحص وأنواع القرارات الناتجة عن اللجنةوتحدد 

 

 االختصاص واألهداف وأولويات الفحص

الهدف من عملية فحص السجالت هو تقييم أداء رجال األمن طبقا لمعيارين رئيسيين وهما الكفاءة  -
السلوك واللياقة وااللتزام بحقوق اإلنسان )واالستقامة ( التعليم والخبرة والقدرات الفردية)

، واتخاذ قرارات متعلقة بإعادة تنظيم جهاز الشرطة على مستوى الضباط (تقامة الماليةواالس
 .    واألفراد بناء على هذا التقييم

بناء على السياق السياسي واالجتماعي وعلى تقدير ( نوعياً وجغرافياً )تحدد أولويات الفحص  -
رى اللجنة أن األولوية وفي السياق المصري قد ت. عملي لألوضاع داخل المنظومة األمنية

القصوى هي فحص سجالت الضباط واألفراد العاملين بالمباحث الجنائية ومباحث أمن الدولة 
 .كما قد ترى اللجنة أن األولوية هى للضباط األعلى رتبة وللوظائف القيادية.  واألمن المركزي

من يعطي أدق ألجهزة األ" مسح"لجنة فرعية تضطلع بمهمة عمل  فحص السجالت لجنة تشكل -
صورة ممكنة عن هيكل الجهاز األمني الخاضع للفحص وحجمه والتوصيف الوظيفي الدقيق 
للعاملين باإلدارات المختلفة وعالقة اإلدارات المختلفة ببعض وكيفية اتخاذ القرار وتوزيع المهام 

مة فحص بين اإلدارات، على أن تقوم هذه اللجنة الفرعية بعملها قبل أن تبدأ اللجنة في مه
وقد تستهلك هذه العملية بعض الوقت ولكنها ضرورية ألنها تساهم . واستعراض سجالت العاملين

في بلورة تصور للهيكل التنظيمي الجديد للجهاز والتوصيف الوظيفي الجديد للعاملين بالجهاز مما 
 كما يجب أن ينتج عن هذا المسح تصور عن. من شأنه أن يرفع من مستوى الجهاز المهني

.  احتياجات وآليات اإلحالل والتدريب للكوادر الجديدة، وآليات إعادة التأهيل للكوادر المستمرة
فمن الممكن مثال أن تقرر اللجنة بعد إجراء المسح أن أحد األجهزة األمنية أو إدارة بعينها بحاجة 

وهذه األمور ، (أو على العكس االستزادة)إلى االستغناء عن نسبة معينة من مواردها البشرية 
 يجب أن تؤخذ في االعتبار أثناء اتخاذ القرارات بعد تقييم العاملين، وقد تساعد 

 .أيضا في تحديد أولويات الفحص كما ذكر سابقا
 

 آليات الفحص واتخاذ القرارات

بعد انتهاء اللجنة الفرعية من عملية المسح، تصمم لجنة فحص السجالت تفاصيل عملية الفحص  -
االستبعاد، )إلجراءات التى سيتم اتخاذها مع الضباط واألفراد الخاضعين للتقييم وتحدد أنواع ا

ومن الممكن أيضا (.  النقل الوظيفي أو الجغرافي، إعادة التدريب، اإلبقاء، الترقية، تخفيض الرتبة
لقرارات اللجنة أن تتضمن االستبعاد من العمل العام على اإلطالق وليس فقط من جهاز الشرطة، 

أن تتخذ القرارات بشفافية كاملة وأن تتواصل اللجنة بصفة دورية مع المواطنين عن طريق  على
 .نشرات دورية وعن طريق المتابعة البرلمانية لعمل اللجنة

تعتمد اللجنة في التقييم على ملفات العاملين الموجودة بوزارة الداخلية والمعلومات المتوفرة  -
ى سجالت المحاكم وتقارير المنظمات غير الحكومية والتقارير بأجهزة الدولة المختلفة، وترجع إل

كما تعتمد اللجنة على شهادات المواطنين .  اإلعالمية باإلضافة إلي تقارير لجان تقصى الحقائق
وخاصة ضحايا االنتهاكات وأسرهم، وهو ما يستوجب أن تتواصل اللجنة مع المواطنين سواء 

ص الخاضعين للتقييم أو المواطنين الذين لديهم معلومات الذين تعرضوا النتهاكات من األشخا
كما تعتمد اللجنة . مبنية على تجارب جمعتهم بالشخص الخاضع للتقييم في سياق العمل الشرطي

في التقييم أيضا على شهادات وجلسات االستماع للشخص الخاضع للتقييم، ويجب على اللجنة أن 
 .  راض األدلة التي قد تدعم موقفه في التقييمتوفر له  حقه كامال في االستماع واستع

يجب على اللجنة أيضا أن تقوم بدراسة إمكانيات وآليات إعادة اإلدماج في المجتمع للضباط  -
 بجهاز العمل من المستبعد الشخص ويحتفظ. واألفراد المستبعدين من الجهاز بعد عملية الفحص
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 إلى ويضاف الخدمة، إنهاء حالة في القانون فلهايك التي الحقوق بكافة العام العمل من أو الشرطة
  .اإلدماج إعادة إجراءات من كجزء غيرها أو مساعدات من اللجنة تقره ما ذلك

 الطبيعة اإلدارية لقرارات اللجنة

تتعلق قرارات اللجنة فقط باألهلية وباستمرارية العمل في جهاز الشرطة وال تتعارض مع عمليات  -
 . أي من آليات العدالة الجنائية أو االنتقالية األخرىالمساءلة الجنائية أو 

قرارات اللجنة قرارات إدارية وال تسمح عمليات فحص السجالت عادة باالستئناف، وهذا ألن  -
قرارات اللجنة ال تتعلق بالمساءلة الجنائية وإنما بالمالءمة، وال تهدف إلى العقاب وإنما إلى إعادة 

النتقال به من حقبة إلى أخرى، كما أن اللجنة تعمل بصورة تأهيل جهاز الشرطة بأكمله وا
ولكن من الممكن إنشاء آلية تسمح للشخص .  استثنائية وينتهي عملها بعد أن تقضي واليتها

الخاضع للتقييم بالتظلم من قرارات اللجنة على أساس وجود مخالفة للقانون المؤسس للجنة أو 
تقوم بالنظر في  أن إلجراءات المنظمة لعمل اللجنة، علىخطأ في تطبيق القانون أو أي إخالل با

 . التظلم لجنة مختلفة عن اللجنة التي أصدرت القرار
وبغض النظر عن المعايير القانونية المستخدمة في اإلجراءات الجنائية، ونظرا للطبيعة اإلدارية  -

" توازن االحتماالت"فإن معيار ( سواء كانت باالستبعاد أو غيره)لقرارات لجنة فحص السجالت 
 . يعتبر معيارا مالئما لإلثبات والتخاذ القرارات
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 : الباب الثانى

 إجراءات اإلصالح المؤسسى

 
فااى بنيااة وزارة  تغيياارات هيكليااةو بإصااالحات مؤسسااية حزمااة ماان المقترحااات –فااى هااذه المبااادرة  –نقاادم 

ضمن آليات هذا الحوار المجتمعى إقاماة  ، ونسعى إلقامة حوار مجتمعى فعال حولها، وقد يكون منالداخلية

مؤتمرات علمية لمناقشة كافة جوانب هذا الموضوع، خاصة ولدينا فاى مصار العدياد مان مراكاز العلام ذات 

كاالمركز القاومى للبحاوث االجتماعياة والجنائياة، ومركاز الدراساات القضاائية، ومركاز المعلوماات : الصلة

.  اديميااة الشاارطة، وكليااات الحقااوق بكافااة الجامعااات المصااريةودعاام اتخاااذ القاارار بمجلااس الااوزراء، وأك

والوصااول إلاى توافااق مجتمعااى حولهاا، بمااا يجعلهااا  التعااديالت الهيكلياة المقترحااةوالهادف هااو مناقشاة هااذه 

إجااراءات :  وتنقساام اإلجااراءات المقترحااة إلااى ثالثااة أقسااام.  سياسااة معتماادة أليااة حكومااة تتااولى المساائولية

للتطوير المؤسسى الداخلىل إجراءات لتحقيق الشفافية والرقابة والمحاسبةل وأخيراا بارامج وتعديالت هيكلية 

 :للتطوير المقترحوفيما يلى المحاور الرئيسية .  لتغيير الصورة الذهنية
 

 

 :التطوير المؤسسى واإلجراءات الهيكلية:  القسم األول
 

 

 :لدور الشرطة فى المجتمع مراجعة التوصيف الوظيفى.  1
مان خلال جسايم، أدى الاى  لادور الشارطة فاى المجتماع ندعو إلى عالج جذرى لما ينتاب التوصيف الوظيفى

تضخم هاجس األمن الوقائى لدى الشرطةل وتراجع وتشوه أدائها فى مجال األمان الجناائى المتعلاق باالقبض 

لاذلك .  رتكابهاااه فايهم بعلى المحكوم عليهم الهاربين وجماع االساتدالالت المتعلقاة باالجرائم وضابط المشاتب

التعديالت التشريعية واساعة النطااق التاى ترسا  بوضاوح وجاالء حادود الادورين  ندعو إلى تبنى حزمة من

الخطوط الحمراء التى ال ينبغاى لرجاال األمان  ألجهزة األمن فى المجتمعل كما ترسم" الجنائى"و" الوقائى"

 .تجاوزها وتضع العقوبات الرادعة لتخطيها

خص الدور الوقائى للشرطة والمتعلق بمنع الجرائم قبل وقوعها عن طريق أعمال الحراساة والتاأمين ففيما ي

و الدوريات التى تنتشر فى الشوارع والطرقات ، نرى أن المشكلة الكبرى تتمثال فاى تضاخم هااجس األمان 

سااة وتمتااد إلااى الوقاائى لاادى أجهاازة األمان، بمااا يساافر عاان ممارساة إجااراءات تتجاااوز أعمااال األمان والحرا

ولسكان المناطق الشعبية .  كبيراا من الناس بدون أى مبررات أمنية منطقية توسيع دائرة االشتباه لتضم عدداا 

بمحافظااات مصاار المختلفااة علاام كبياار بمااا نقصااده ماان تضااخم هاااجس األماان الوقااائى والااذى يتمثاال فااى 

ماواطنين لالشاتباه لمجارد عادم حملهام قياام ضاباط المباحاث والمخبارين باالقبض علاى ال: الممارسات اآلتياة

لبطاقات تحقيق شخصية، أو لتواجادهم فاى أوقاات متاأخرة مان الليال باالطريق العاام، أو لساابق اتهاامهم فاى 

قضايا رغم عدم إدانتهم فيهال كما يعلم كل المعارضين السياسيين مدى تغول هاجس االمن الوقائى السياساى 

يفونااات والتحركااات واالجتماعااات الاا  ل و كااذلك للمااواطن العااادى كاال إلااى حااد المراقبااة غياار القانونيااة للتل

الدراية بتضخم هاجس األمن الوقائى كأحد الوجوه القبيحة لجهاز األمن لكوناه ياؤدى إلاى تروياع الماواطنين 

لادى تواجاد أجهازة األمان فاى  -وليس االطمئنان  –دون مقتضى، وإلى تنمية اإلحساس لدى الناس بالخوف 

 .الذى يفترض اإلحساس بالخوف عند غياب هذه األجهزةدالا من الشعور الطبيعى الشارع، ب

يشاير إلاى القابض علاى المحكاوم علايهم الهااربين وجماع االساتدالالت الذى " الدور الجنائى" بخصوص أما

صبحت بحيث أفى هذا المجال ل لقد تراجع األداء األمنى ف ،المتعلقة بالجرائم، وضبط المشتبه فيهم بارتكابها



 11 

األمن بين  األحكام تصدر بينما المحكوم عليهم طلقاء أمام أعين الجميع، وتشوه هذا األداء نتيجة خلط أجهزة

وماان هنااا تااأتى ممارسااات  . ى الجاارائمبااالتحقيق فاا –دون غيرهااا  – النيابااة العامااة المختصااة دوردورهااا و

داد كبيارة مان األشاخاص عناد وقاوع أجهزة األمن فى الضغط على المشاتبه فايهم الساتنطاقهم، واحتجااز أعا

جريمة سرقة كبرى أو جريمة قتل، والضغط علايهم جسادياا ونفساياا النتازاع أى معلوماة، رغام كونهاا أماور 

تخرج عن نطاق إختصاص الشرطة من األصلل ألنها بنص القانون ليست سلطة تحقياق وإنماا سالطة جماع 

ا النيابة العامة هى سلطة التحقيق وسلطة االتهام التاى استدالالت تتعامل مع مشتبه فيهم وليس متهمون، بينم

 .تقوم بتوجيه التهمة للمشتبه فيه و تقرر اإلفراج عنه أو إحالته بوصفه متهماا إلى القضاء

ألجهاازة األماان فااى " الجنااائى"والاادور " الوقااائى"إذن، ثمااة اخااتالل واضااح فااى التوصاايف الااوظيفى للاادور 

تؤكاد بجاالء ووضاوح : ن مواجهاة ذلاك إال مان خاالل تعاديالت تشاريعيةالمجتمعل ومن الواضح أناه ال يمكا

حدود تلك األدوار وترسم الخطوط الحمراء التى ال ينبغى لها تجاوزها، وتضع عقوبات رادعة لمن يتجااوز 

 .دوره من رجال األمن، سواء فى مجال األمن الوقائى أو الجنائى

 :منصب وزير الداخلية.  2
من خارج هيئة الشرطة، وذلك لكى ياتم التعامال " وزير سياسى" إلى الداخليةوزير إسناد منصب ندعو إلى 

مع القضايا األمنية بمنظور مجتمعى وسياسى، يقيد وزارة الداخلية بأجنادة المجتماع وأولوياتاه األمنياة، بادالا 

ة علاى إساناد فلقاد درجات الدولاة المصاري  .من أن تفرض الوزارة رديتها وأولوياتها األمنياة علاى المجتماع

منصب وزير الداخلية لكادر أمنى لتنفيذ أجندة سياسية ل وبالتالى حان الوقت لالنقالب على ذلك التقليد النابع 

   .من دهاليز الدولة البوليسية ل والمبادرة نحو إسناد منصب وزير الداخلية لكادر سياسى لتنفيذ أجندة أمنية 

تحسين العالقة المتاوترة فاى مصار باين الشارطة والشاعب، ألن و نرى فى تحقيق هذا المطلب ما يساهم فى 

الوزير السياسى سايتعامل ماع الشاعب بمنطاق الماواطن الاذى يارى عياوب الجهااز االمناى وسالبياته ويعتماد 

الحلااول الكفيلااة بإصااالحها، بعكااس الااوزير األمنااى الااذى بحكاام وجااوده داخاال جهاااز األماان فااإن الكثياار ماان 

كماا أن الاوزير السياساى . باهه لكونها أصبحت جزء مألوف من روتين العمال األمناىالسلبيات قد ال تثير انت

سوف يوفر ردية سياسية عريضة إلدارة العمل األمنىل تخرج به من حيز الردية المهنية الضايقة المتحيازة 

 . للمؤسسة األمنية أكثر من انحيازها للمجتمع

حافال بالعدياد مان وزراء الداخلياة السياسايين  1912 يوليو 21وما نطالب به ليس بدعة، فتاري  مصر قبل 

من غير رجال األمن، و كاذلك يجلاس علاى مقعاد وزارات األمان أو الداخلياة فاى معظام الادول الديمقراطياة 

 .وزراء سياسيين من غير رجال األمن

 :نظام الشرطة المحلية.  3
ث يكاون لكال محافظاة جهااز شارطتها ندعو إلى تحول جهاز األمن مان المركزياة الشاديدة إلاى المحلياة بحيا

مااع تفعياال ذلااك بتبنااى نظااام إنتخاااب  التااابع للمحااافظ تنفيااذياا والتااابع لااوزارة الداخليااة فنياااا وإدارياااال الخاااص،

لتقياايم أحااد عناصاار البرنااامج اإلنتخااابى " االرتفاااع بمسااتوى الخاادمات األمنيااة"مؤشاار المحااافظين، ليصاابح 

توجيااه جهاااز األماان لخدمااة  تحفيااز أى محااافظ نحااو يساااهم فااى لااذىاألماار ا، لمنصااب المحااافظ لمرشااحين ا

علااى المااواطنين ولاايس خدمااة الساالطة المركزيااة، مااع السااماح بوجااود جهاااز واحااد فقااط لااه اختصاااص عااام 

 .يتولى متابعة الظواهر اإلجرامية التى تفوق قدرات أجهزة الشرطة المحلية مستوى الجمهوريةل

منى الى تسخير الشرطة فى مهمة الحفاظ زية الشديدة فى ادارة الجهاز األولقد شهدنا جميعا كيف أدت المرك

لاى اإلخفااق األمناى بعاد ذلاك وماا اساتتبعه مان إ، ثم  2111يناير  28على النظام الحاكم فى العاصمة حتى 

األمر ل  ولى للثورةسابيع األاختفاء الشرطة عن الشارع المصرى وعلى صعيد الجمهورية بأكملها خالل األ

أن التحول بجهاز األمن فى مصر من المركزية الشديدة إلى المحلية فى إتخااذ القارار والمسااءلة الذى يؤكد ب

ساايرفع ماان كفاااءة جهاااز الشاارطة ويحساان ماان عالقتااه بااالمواطنين، فتتفاار  أجهاازة األماان للمشاااكل األمنيااة 

ة القائماة بهااا، بادالا ماان أن المحلياة، بحياث تفاارض كال محافظااة أجنادتها األمنياة ماان واقاع المشااكالت األمنيا
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إلى  محافظةتفرض وزارة الداخلية أجندتها األمنية على عموم الجمهورية رغم تمايز المشكالت األمنية من 

 .أخرى

و كذلك نرى أن المركزية الشديدة تكمن وراء الشكوى العامة فى جميع المحافظاات المصارية بشاأن تراجاع 

حركاة التانقالت العاماة لضاباط وأفاراد م االساتقرار المكاانى نتيجاة التواجد األمنى فى الشارع، حياث أن عاد

من أهم أسباب انخفاض عدد المتطوعين من األفراد للعمال بجهااز  يعد ل من محافظة ألخرى الشرطة سنوياا 

الشرطة، كما أن الضباط أو األفراد الاذين ياتم نقلهام إلاى محافظاات ال يقيماون بهاا يمارساون عملهام األمناى 

 . هم طارئين على هذه المحافظات وليس لهم مصلحة فى استتباب األمن بهاباعتبار

ولهذا نقترح دراسة جدية ومتكاملة لنظام الشرطة المحلية التاى تتباع المحاافظ تنفياذياا، وتتباع وزارة الداخلياة 

يااق إدارياااا وفنياااا، بمااا يضاامن تعيااين ضااباط وأفااراد شاارطة فااى ذات المحافظااات المقيمااين بهااا، ويكفاال تحق

استقرار مكانى وتكاوين مصالحة لادى رجاال األمان تحفازهم علاى تحقياق األمان فاى ماوطنهم األصالى، ماع 

فاى  يقايماستيفاء كافة التدابير واإلجراءات االحترازية لضامان عادم محابااة العااملين بالشارطة المحلياة لمان 

 .دائرة عملهم من عائالتهم وأصدقائهم 

 :ات المسلحة ألداء التجنيد بوزارة الداخليةإلغاء نظام ندب المجندين بالقو .  4
القوات المسلحة ألداء التجنياد فاى أجهازة وزارة الداخلياة، واقتصاار من ندعو إلى إلغاء نظام ندب المجندين 

االلتحاااق بااوزارة الداخليااة علااى التعيااين فقااط، بحيااث يقتصاار الصااف الثااانى بااوزارة الداخليااة علااى األفااراد 

حيث ان النظام الحالى يؤدى إلى ترسي   .ختيارهم الخاص االنخراط فى مهنة األمنالشرطيين الذين قبلوا با

  . الصفة العسكرية لجهاز الشرطة بالمخالفة للدستور ومواثيق منظمة العمل الدولية ومبادئ حقوق االنسان

 :لتحقيق ذلك يجب اتخاذ اإلجراءات التالية

الااذى يعتباار وزارة الداخليااة ماان الهيئااات ذات الطااابع م 1981لساانة  11إلغاااء قاارار وزياار الاادفاع رقاام .  أ

 . العسكرى التى يجوز أداء الخدمة العسكرية بها

بنادب المجنادين مان  ل التاى تسامحمن قانون الخدمة العسكرية والوطنية ( ب ) فقرة  2إلغاء المادة رقم .  ب

  . القوات المسلحة إلى وزارة الداخلية ألداء الخدمة العسكرية

 

غاء قطاع المنن المركنزى وقطناع قنوات األمنن واسنتبدالهما بتشنكيالت للتندخل السنريع إل.  5
 :وفض الشغب

ندعو إلى إلغاء قطاع األمن المركزى وقطاع قوات األمن، واستبدالهما بتشكيالت لمكافحاة الشاغب والتادخل 

من أقسام الشارطة ل قسم تكون ملحقة بدائرة كعلى أن يتم توزيع هذه التشكيالت المركزياا ل بحيث السريع، 

وتتمثال .  المادربين علاى مساتوى عاالمان أفاراد الشارطة وتكون قوتهاا البشارية ل على مستوى الجمهورية 

االنتقاال صاحبة مأمورياات القابض علاى الخطارين ومداهماة األوكاار فاى مهمة األساسية لهاذه التشاكيالت ال

علاى أن ياتم .  ال وفاض المشااجرات الكبيارةاإلجرامية ومناطق االتجار فى المخدرات وزراعتهاا وتصانيعه

تخصيص مجموعة بكل تشاكيل مان هاذه التشاكيالت لمكافحاة أعماال الشاغبل وتادريب أفرادهاا علاى تاأمين 

التجمعات والتظاهرات وليس منعها أو حصارهال ويتم تقييد رخصة هذه المجموعات فى استخدام القوةل من 

لمنظمة الستخدام العنف، وبشكل خاص القواعاد المنظماة الساتخدام األسالحة خالل تعديل القوانين واللوائح ا

الناريةل على أن يكون استخدام العنف كحل أخير وفى حالة الضرورة القصوى فقاط، وبطريقاة تتناساب ماع 

 .خطورة الهدف المشروع المراد تحقيقه

 

 : عن وزارة الداخلية قطاع األمن الوطنى فصل -6
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اساتمرار  أن ثبات مان واقاع الممارساات الساابقة حياث لن الوطنى عن وزارة الداخلياةيجب فصل قطاع األم

هذا الجهااز داخال جساد وزارة الداخلياة ياؤدى إلاى االنحاراف بمهماة الاوزارةل فتساتمر فاى تغلياب االهتماام 

اياة باألمن السياسى على حساب األمن الجنائىل ومن ثم تستمر فى تجنيد معظم إمكانيات جهاز الشرطة لحم

مهمة هذا الجهاز هاى فاى إطاار الحفااظ علاى وبالتالى، ونظراا ألن  . أمن النظام على حساب أمن المواطنين

ذلك .  األمن القومى المصرى، لذلك يمكن تأسيسه كهيئة مستقلة أو إلحاقه بالمنظومة المتعهدة باألمن القومى

سااوف يااؤدى فااى المسااتقبل فااى حالااة و –أن تحوصاال هااذا الجهاااز داخاال وزارة الداخليااة أدى فااى السااابق 

 : إلى –استمراره 

  إمكانية تحكم الجهاز فى كافة إدارات الوزارة وتحريكها لحساب رديتاه لألمان القاومى، حتاى ولاو علاى

 .حساب أمن المواطن، الذى هو المهمة األساسية للوزارة

 عدم وضوح حدود صالحيات الجهاز، والمسئوليات المقابلة لهذه الصالحيات. 

 م خضوع أعمال الجهاز للرقابة البرلمانية المباشرةعد. 

 عدم وضوح الموارد المالية المخصصة للجهاز، وصعوبة الرقابة عليها. 

مان  –ويحماى مهمتهاا األساساية  –إن فصل جهاز أمن الدولاة خاارج حادود وزارة الداخلياة يحماى الاوزارة 

جهااز أمان الدولاة وباين أجهازة الاوزارة، فاى  استقواء واجتراء هذا الجهاز، بينما يسامح بوجاود تعااون باين

الموضوعات التى تتطلب هذا التعااون، ومان خاالل اتصااالت رسامية موثقاة باين جهاات، لكال منهاا حادوده 

 . القانونية، وكل منها يخضع للمحاسبة على أدائه وعلى ما يصدر عنه من اتصاالت ومعلومات وإجراءات

 :ابات بوزارة الداخليةاإلدارة العامة لالنتخ تغيير طبيعة -7
 

اساتجابة  ل"إدارة تاأمين االنتخاباات واالساتفتاءات"ندعو إلى تغيير مسمى هذه اإلدارة باوزارة الداخلياة إلاى 

بعادها المفوضاية الوطنياة ومان  –التنسايق ماع اللجناة العلياا لالنتخاباات  يناط بهاالنصوص الدستورل بحيث 

 ،االنتخابية فى المقرات واللجان االنتخابية بمعرفة قوات الشرطةمتطلبات تأمين العملية بشأن  – لالنتخابات

 .  على أن تخضع هذه القوات إلشراف ردساء اللجان من القضاة

 : معالجة التضخم التنظيمى لوزارة الداخلية.  8

لتى وا 1878وزارة نوبار باشا )يتميز التاري  المبكر لوزارة الداخلية، منذ بدء تنظيم الوزارات المصرية 

يتوالى  –مع تطور المجتمع والدولة وتعقدهما  –بأنه ( نظارات فقط منها نظارة الداخلية 8اشتملت على 

.  انفصال وظائف ومهام كانت تتوالها إدارات داخل وزارة الداخلية، فتخرج وتتأسس فى وزارات مستقلة

وأصلها ( 1916)لصحة ، وزارة ا(1919)، وزارة المواصالت (1911)مثال على ذلك وزارة الزراعة 

والتى تطورت بعد ذلك ( 1912)مصلحة الصحة العمومية بوزارة الداخلية، وزارة الشئون البلدية والقروية 

 .إلى وزارة التنمية المحلية وأصلها إدارة البلديات واألقاليم بوزارة الداخلية

فى إطار تثبيت أركان الدولة  –أما فى المرحلة التالية فقد توقفت عملية التطور الطبيعى هذه، بل أنه 

أخذت وزارة الداخلية تمد أذرع أمنية لها داخل العديد من مرافق الدولة، مما أدى إلى التضخم  –البوليسية 

 .  التنظيمى للوزارة واستنزاف مواردها والتأثير بالسلب على كفاءة أدائها لمهامها األمنية األساسية

 

فإنه  –التطور الطبيعى لوزارة الداخلية قبل مرحلة الدولة البوليسية  وفى إطار العودة إلى مسار –ومن ثم 

يجب إعادة صياغة الهيكل التنظيمى للوزارة بما يقلص من هذا التضخم، ويساهم فى توجيه الموارد البشرية 

 والمالية لتصب فى مجال أعمال األمن العامل أما المهام والوظائف غير األمنية، فيجب أن تنفصل عن هذه

إما أن تنقسم الوزارة إلى وزارتينل إحداهما لألمن واألخرى للشئون الداخلية : وهناك اقتراحان.  الوزارة

 :غير األمنية، أو أن يتم توزيع الوظائف غير األمنية على وزارات أخرى مناسبة، فعلى سبيل المثال

 

 (.قد يكون من المناسب إلحاقه بوزارة األوقاف)تنظيم حج القرعة  -أ 
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 (. قد يكون من المناسب إلحاقها بوزارة العدل)األحوال المدنية  مصلحة -ب 

 (.قد يكون من المناسب إلحاقها بوزارة القوى العاملة)استخراج تصاريح العمل بالخارج  -ج 

 (. قد يكون من المناسب إلحاقها بوزارة الخارجية)مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية  -د 

حاق وحادات اساتخراج تاراخيص السايارات وتاراخيص قيادتهاا أن يتم إلقد يكون من المناسب )المرور  -ه 

ل ويقتصار دور وزارة الداخلياة علاى أعماال تنظايم لمحافظااتلتنفيذياة الجهزة ولجان الفحص الفنى بااأل

 (.حركة المرور وتنفيذ ضوابط وقواعد قانون المرور فى الطريق العام

، وذلااك لفصاال جهااات الضاابط عاان قااد يكااون ماان المناسااب إلحاقهااا بااوزارة العاادل)مصاالحة السااجون  -و 

.  مؤسسات تنفيذ العقوبات، وبحيث يتولى منصب ماديرى الساجون حقوقياون مان خاارج جهااز الشارطة

ويتم إنشاء تخصص داخال كلياات ومعاهاد الشارطة ألعماال تاأمين الساجون، بحياث ياتم تعياين الضاباط 

ين مقارات المحااكم والنياباات، واألفراد الحاملين لهذا التخصص فى وزارة العادل لتاأمين الساجون وتاأم

.  بينما يتولى كل األعمال غير األمنية داخل السجون موظفين تاابعين لاوزارة العادل مان خاارج الشارطة

ويكون لوزير العدل نفس االختصاصات الفنياة واإلدارياة المقاررة لاوزير الداخلياة علاى ضاباط وأفاراد 

واألفاراد فيماا يتعلاق بأعماال وظاائفهم لقاانون  الشرطة التابعين لوزارة العدل، ويخضاع هاؤالء الضاباط

، الساجونمستشفيات إلشراف الطبى على أماكن االحتجاز ولقطاع كما ينشأ .  الشرطة وقانون السجون

 (.بوزارة الصحة ويلحق
 

إعااادة النظاار فااى نظااام وإدارات الشاارطة المتخصصااة بمااا يحقااق أعلااى مسااتويات األماان فااى كافااة كمااا يجااب 

 . كن، وبما يحقق العدالة الوظيفية بين أفراد وضباط الشرطةالمجاالت واألما

 : تقليص الدور األمنى فى الترخيص والتصريح باألنشطة المدنية المختلفة.  9

فعلاى سابيل .  منى فى مجاالت النشاط الوظيفى واألهلاى المختلفاةندعو إلى العالج الجذرى لتوغل الدور األ

فيماا ألمناى فاى المجاال اإلعالماى والثقاافى، وإلغااء الموافقاات األمنياة المثال ال الحصر، يجب منع التدخل ا

ماع تجاريم طلاب أو التدخل األمنى فاى أنشاطتها ل بالمصالح الحكومية المختلفة، يتعلق بالتعيين أو التوظيف 

 . غير ما نص عليه القانون صراحة األمنية فى موافقاتال

 

 :الشرطة ومعاهدهاكليات التعديل الجذرى لنظام الدراسة ب.  11
بماا يكارس الطبيعاة المدنياة والخدمياة  ومعاهادها كلياات الشارطة الدراساة بندعو إلى التعديل الجذرى لنظاام 

 : ، وذلك على المحاور اآلتيةويستأصل منه الصبغة العسكرية أو شبه العسكريةللجهاز ويرفع من كفاءته 

نوات لتمنح طالبهاا درجاة ليساانس الحقاوق بينماا ربعة سألى إن تمتد الدراسة بكلية الشرطة أمن العبث  .أ 

توجد عشرات من كليات الحقوق فى ربوع الجمهورية، وبالتالى ندعو إلى تعديل نظاام الدراساة بكلياات 

الشرطة بحيث يقتصر القبول على خريجى كليات الحقوق، وليس الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، 

لتدريبات والمهاارات المرتبطاة بالعمال األمناى والشارطى، خاالل ويقتصر المنهج على دراسة العلوم وا

 –مارور ) فترة تادريب أساساى ل ثام فتارة تادريب تخصصاى : عام دراسى أو أكثر ل ينقسم إلى فترتين 

، فيتخارج منهاا الضاباط كال فاي مجاال تخصاص ( ال  .. دفاع مدنى   –شرطة نظامية  –شرطة سرية 

ألمار الاذى يسااهم فاى بنااء خبارة تراكمياة فاى التخصصاات األمنياة يظل يعمل به طوال مادة خدمتاه ، ا

 .جتيازهااالمتعددة ، مع تنظيم دورات تدريبية بعد اإللتحاق بالعمل يرتبط الترقى ب

لم يعد مقبوالا االقتصار على وجود كلياة واحادة للشارطة بالقااهرة يلتحاق بهاا الطاالب القاادمين مان كال  .ب 

إنشاااء عاادد ماان كليااات الشاارطة المحليااة علااى مسااتوى المناااطق ولااذلك ناادعو إلااى .  محافظااات مصاار

تخااريج  -بمااا تضاامه ماان معاهااد  -اإلقليميااة، أو علااى مسااتوى كاال محافظااة، بحيااث تتااولى تلااك الكليااات 

العاملين بجهاز األمن من ضباط وأفراد ل بما يلبى االحتياجات األمنية فى كل محافظة أو إقليمل ويساعد 

 . المحليةلمهارات التى تتفق وطبيعة المشكالت األمنية على التركيز فى دراسة ا



 18 

فاى سابيل الحفاااظ علاى الطبيعااة المدنياة لجهاااز الشارطة ناادعو إلاى إلغاااء نظاام اإلقامااة الداخلياة بكليااات  .ج 

الشرطة لتصبح مثل باقى الكليات العادية، يتوجه إليها الطاالب لتلقاى الدراساة ويقيماون فاى مناازلهم أو 

ماع بااقى طاالب الكلياات األخارى ، بادال مان عساكرة كلياة الشارطة كماا هاو الحاال فى المدن الجامعياة 

فاإذا كاان مطلوبااا أن ياتم إعاداد .  اليوم، والذى كان له أكبر األثر فى فصل جهاز الشارطة عان المجتماع

طااالب الكليااات العسااكرية التابعااة للقااوات المساالحة بمااا يعاازلهم عاان المجتمااع الماادنى، حيااث أن عملهاام 

كرات وجبهات القتال يقتضى ذلك، فإن طبيعة العمل بجهاز األمن تقتضاى العكاس، فمجاال عمال بالمعس

 .رجل األمن هو المجتمع وليس جبهات القتال

البد من إلغاء كافة مواد القوانين التى تؤدى إلى عساكرة كلياة الشارطةل بماا يفاتح البااب للتربياة المدنياة  .د 

من قانون أكاديمية الشرطة التى تنص علاى  11اء المادة رقم وفى مقدمتها إلغ... لضباط وأفراد الشرطة

ويتااولى تااأديبهم ومحاااكمتهم محكمااة .. يخضااع طلبااة كليااة الشاارطة لقااانون األحكااام العسااكرية "أنااه 

من قانون أكاديمية  21و  21الواردة فى المادتين رقمى " التدريب العسكرى" وإلغاء عبارة . "عسكرية

  .الشرطة 

يز في االلتحاق بكليات الشرطة، وذلك بإلغااء شارط كشاف الهيئاة واالكتفااء بالصاحيفة ضمان عدم التمي .ه 

تؤدى إلى استبعاد فئات معينة أو تمكين  الجنائية، وإلغاء أى سياسات أو إجراءات تمييزية غير دستورية

 ، جهااز الشارطةوالغرض هو تمثيل أفضل لفئاات الشاعب فاي .  فئات أخرى من االلتحاق بهذه الكليات 

 .ما يجعل جهاز الشرطة أقرب للمجتمع الذي يخدمهب

 : تحسين الحوال الوظيفية للعاملين بالشرطة.  11

ندعو إلى تبنى حزمة من اإلصالحات الضامنة لرفع ملكاات التادريب والتأهيال والعمال بالشارطة، وتحساين 

 : من خالل األحوال الوظيفية والمعيشية لجميع العاملين بها من موظفين وأفراد وضباط،

بماا يحقاق الكراماة والعدالاة  مراجعة وتعديل هيكل األجور ونظم الحوافز لجميع ضباط وأفاراد الشارطة .أ 

والمظهر الحضارى الالئق بهيبة أفراد الشرطة، وبماا يضامن تنزياه العمال األمناى مان مساببات الفسااد 

داخل جهااز الشارطة بوضاع إعادة توزيع الثروة : وعلى رأس محاور هذه المراجعة.  المالى والسياسى

وكاذلك توحياد المرتباات علاى مساتوى الرتباة .  حد أعلى لألجور ورفع األجور المنخفضاة بشاكل كبيار

واألقدمية، وإلغاء التمييز فى المرتبات بين اإلدارات المختلفة، إال فيما يختص باالختالفات الموضوعية 

 .لطبيعة العمل

فاى مواجهاة وزارة الداخلياة بماا يصاب فاى مصالحة  لشارطةإنشاء نقابة تادافع عان وقاول العااملين با .ب 

العملية األمنية ككل، إيماناا بأن ضابط أو فرد الشرطة الذى تسانده نقابة للدفاع عن حقوقه لن يجاد نفساه 

مرغماا على تنفيذ أية تعليمات تخالف الدستور والقانونل ألنه يعلم أنه لن يقف منفرداا فى مواجهة وزارة 

عان صاعوبة إدخاال تعاديالت متتالياة ومرحلياة  فضاالا  .مساءلته أو محاولة التضاييق علياه الداخلية حال

علاى قااانون الشارطة بصااورة تلباى متطلبااات رجاال الشاارطة إال إذا تام ذلااك مان خااالل نقاباة تاادافع عاان 

ن بادون أى اساتثناء ألى فئاة ما يكفال حرياة إنشااء النقاباات الدستورعلماا بأن .  حقوقهم وتنظم واجباتهم

حرية إنشاء النقاباات واالتحاادات "التى تنص على أن  (  12) ل بموجب نص المادة رقم  فئات المجتمع

طاى، وتماارس نشااطها رااالعتبارية، وتقوم على أساس ديمق وتكون لها الشخصية. والتعاونيات مكفولة

وال  .حقاوقهم المجتمع وفى رفاع مساتوى الكفااءة باين أعضاائها والادفاع عان بحرية، وتشارك فى خدمة

 ".يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إال بحكم قضائى

انطالقا من نظر المحكمة الدساتورية العلياا للادعوى رقام : فيما يختص بتصويت الشرطة فى االنتخابات .ج 

دكتور محمد محفوظ واألستاذ حسام محفاوظ  العقيدقضائية دستورية المقامة من كل من  11لسنة  211

لنقض ل بشأن طلب الحكم بعدم دستورية منع ضباط وأفراد الشرطة من التصويت االنتخاابى المحامى با

ترك أمر الفصل فى أوقية ضباط وأفراد الشرطة فاى التصاويت االنتخاابى ل فقد ارتأى أعضاء المبادرة 

ن االرتياب ل وذلك حتى ال يتم النظر إلى المطالبة بهذا الحق بأى قدر ملعدالة المحكمة الدستورية العليا

 .ما بين الشرطة والشعب فى ظل العالقة المتوترة حالياا 
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الترقاااى )نظاااام اللتاااين تااام بموجبهماااا إقااارار  مااان قاااانون الشااارطة  10 و 01تين رقماااى تعاااديل المااااد .د 

لمادة سانتين ويجاوز مادها لمارة واحادة أو ( العقياد)ل بحيث أصبحت الخدمة اعتباراا من رتباة (باالختيار

باالختياار ( اللاواء ) ورتباة ( العمياد ) رتباة : مة ل وبحيث تكون الخدماة فاى كال مان أكثر أو إنهاء الخد

ويبقاى . لمدة سنة واحدة يجوز مدها لمرة واحدة أو أكثر ل ومن لم يشمله االختيار تتم إحالته إلى التقاعد 

. لداخلياة من يعين فاى وظيفاة مسااعد أو مسااعد أول وزيار ا(  61) فى الخدمة من الضباط إلى سن الـ 

بمثابة سيف مسلط على رقبة الضباط لكى يرضاخوا للتعليماات أو نظام "  نظام الترقى باالختيار " يعدو

من الخروج إلى المعاو المبكر، األمر الذى يجعال  التشغيل مهما كانت تعسفية أو تخالف القانون، خوفاا 

ومان  . أ حيااة وظيفياة جديادةمطالب بأن يباد -وهو فى منتصف األربعينات من عمره  -ضابط الشرطة 

لتااوفير األمااان  61ثاام ينبغااى أن تمتااد الخدمااة داخاال جهاااز الشاارطة كباااقى أجهاازة الدولااة حتااى ساان الااـ 

 .واالستقرار الوظيفى ل بما ينعكس على كفاءة العمل األمنى 

ضاباط مان امنااء و بين العاملين فى الشرطة إقرار مبدأ عدم التمييز فى الخدمات الصحية واالجتماعية .ه 

 . وموظفين، مع العمل على تمتع الجميع بمستوى عال من الخدمات

عقاب تقنااين  ،نادعو ضاباط وأفاراد الشارطة للمباادرة بوضاع ميثاال شارف جدياد لعمال جهااز الشارطة .و 

 .وقهم فى التنظيم النقابى 

 :  رفع كفاءة العمل الشرطى وتبنى التقنيات الخدمية الحديثة.  12

هنياة للشارطة فاى القيااام بادوريها الوقاائى والجناائى، ماان خاالل اعتمااد األساااليب نادعو إلاى رفاع الكفاااءة الم

العلميااة المتقدمااة فااى جمااع األدلااة واالسااتدالالت وتحليلهااا والتعاماال مااع مساارح الجريمااةل وتااوفير الوسااائل 

ساير التكنولوجية والدورات التدريبية لذلك، على اعتبار أن خروقات الشرطة وشاططها قبال الثاورة يمكان تف

كما نادعو إلاى .  بعضه بسوء التدريب وعدم إلمام الكثير من الضباط بغير وسائل البطش للقيام بمهام عملهم

تحااديث أقسااام الشاارطة بمااا يليااق وكرامااة العاااملين بهااا ويرفااع ماان فخاارهم باالنتماااء المهنااى، وإماادادها 

قابااة علااى مسااتوى اداء الشاارطة بااالتجهيزات التقنيااة الحديثااة بمااا يرفااع كفاااءة العماال المكتبااى ويضاامن الر

الخدمى، ومن أهم األمثلة لذلك تجهيز سيارات النجدة والمرور واألكمنة الثابتة والمتحركاة وأمااكن التعامال 

مااع الجمهااور وأماااكن االحتجاااز فااى أقسااام الشاارطة بكاااميرات للمراقبااة والتسااجيل، وذلااك لضاامان حمايااة 

يااز كافااة األقسااام بااأجهزة كمبيااوتر لكتابااة وتسااجيل عناصاار الشاارطة ومحاساابتهم فااى ذات الوقااتل  وتجه

 األمنياة الجهات مع الميدانية والزيارات الخبرات وتبادل تفعيل المؤتمراتندعو إلى كما .  ال ... المحاضر

 للادول الخارجياة الزياارات تقتصار أن على الضباط، يقدمها بتقارير خبراتها من القصوى واإلفادة األجنبية

 .رائد رتبة وحتى الشبان طالضبا على األخرى

 

 

 :الشفافية والرقابة والمحاسبة آليات:  القسم الثانى
 

 

يجاب إخضااع الشارطة لرقاباة " شارطة لشاعب مصار"لكى تنضابط عالقاة الشارطة بالشاعب وتصابح فعاالا 

الشعب ومحاسابته، مان خاالل أجهازة الدولاة التاى تمثال سالطات الشاعب التشاريعية والقضاائية، وكاذلك مان 

 :ويجب أن تشمل هذه الرقابة.  لمجتمع المدنى والتنظيمات المحليةخالل ا

 الرقابة على األداء، والمحاسبة على التقصير فيه 

 الرقابة على االلتزام بالقانون، والمحاسبة على انتهاكه 

  الرقابة المالية، بما يشمل الكشف عن مخصصات األمن فى الموازنة العاماة للدولاة، ومراقباة أوجاه

 .ك المخصصاتإنفاق تل

 



 21 

 :فى هذا اإلطار ندعو إلى اإلجراءات اآلتية

 

 

 :مؤشرات الحالة األمنية  -1
 

، التى تعطى تقييماا رقمياا موضوعياا للحالة األمنية "مؤشرات الحالة األمنية"إعداد واعتماد حزمة من 

لجرائم ومجاالت على أنواع ا)وموزعة نوعياا ( مثالا على مستوى المحافظة والمركز)موزعة جغرافياا 

 ( األمن المختلفة

لعناصر هذه ( شهرياا على األقل)ويجب ترتيب واعتماد آلية قومية للقياس والتقييم الموضوعى الدورى 

الجهاز )المؤشرات، وهى آلية يجب أن تتعاون فيها وزارة الداخلية مع أجهزة اإلحصاء والمعلومات 

ومع منظمات ( لومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراءمركز المع –المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء 

 . المجتمع المدنى وغيرها من المنظمات المعنية

 .يتم نشر هذه المؤشرات شهرياا، وتعتبر المقياس الرئيسى لمستوى أداء األجهزة األمنية
 
 

خضاعها للتسجيل وللرقابة  -2 عالنها بوضوح، وا   :تفعيل خطوط تليفون النجدة، وا 
 

اإلبال  عن  –االستغاثة ) باإلعالن بوضوح عن أرقام تليفونات تلقى البالغات  السيد وزير الداخلية نطالب

 :وضمان كفاءة وفاعلية هذه الخطوط من خالل...(  اإلبال  عن انتهاكات الشرطة –مخالفات 

 تخصيص عدد كاٍف من الخطوط لضمان كفايتها فى جميع المحافظات. 

 لين الستقبال المكالماتتخصيص عدد كاٍف من العام. 

  اعتماد نظام لتسجيل كافة المكالمات، وإخضاع هذه التسجيالت للمراجعة الدورية، ومقارنتها بما تم مان

 .استجابات

  االحتفاااظ بهااذه التسااجيالت والرجااوع إليهااا فااى حالااة شااكوى المااواطنين ماان التقصااير أو التباااطؤ فااى

 .ية والقضائية، وإتاحتها للجهات الرقاباالستجابة للبالغات

 

إرسنناء آليننات لمسنناءلة كننل مسننئول أمنننى عننن أى خطننم مهنننى أو قصننور أمنننى فننى   -3
 :المنطقة الخاضعة لمسئوليته

ماان قااانون  121ماان قااانون اإلجااراءات الجنائيااة والمااادة  22إلااى تفعياال المااادة  الساايد النائااب العااامناادعو 

ود خطاأ مهناى أو تقصاير مان ضاباط أو أفاراد بااألمن، ماع اشاتباه وجا إخاللالعقوبات، فى حالة حدوث أى 

 .األمن بنقطة الشرطة أو قسم الشرطة الواقعة بدائرته هذه األحداث

بتفعيل آليات وقواعد جادة لمساءلة ومحاسبة المسائولين عان األمان فاى أياة السيد وزير الداخلية كما نطالب 

 .منطقة تشهد خلالا أمنياا 
 
 

 :عمال الشرطةتفعيل الرقابة القضائية على أ  -4
بمباشارة عملياات  –مان قاانون اإلجاراءات الجنائياة  22فى إطار تفعيال الماادة  – السيد النائب العامنطالب 

كمااا نطالااب ساايادته   .التفتاايش علااى أعمااال مااأمورى الضاابط القضااائى وأماااكن االحتجاااز بمعاادالت مرتفعااة
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يها أثناء عمليات التفتايش هاذه، ماع اإلعاالن بالتوجيه بمصادرة أية أدوات تستخدم فى التعذيب يتم العثور عل

 .عن ذلك

الساتقبال بالغاات وشاكاوى  ـ واإلعاالن عنهاا ـ بتخصيص قنااة اتصاال ساهلة السيد النائب العامكما نطالب 

علااى أن يااتم التعاماال مااع هااذه البالغااات بالجديااة .  المااواطنين الخاصااة بمخالفااات وتجاااوزات أجهاازة األماان

 .اء عبء إثبات التجاوز على مقدم البال المناسبة، وأال يتم إلق
 

 :تفعيل الرقابة المجتمعية على أعمال الشرطة  -5
 

نقاباة األطبااء  –نقابة المحامين ) بالسماح لممثلى منظمات المجتمع المدنى  السيد وزير الداخليةنطالب  .أ 

لشارطة فاى أى وقات، بالادخول إلاى مقاار ا( إلا  ... الجمعياات األهلياة المشاهرة المنظمات الحقوقية ـ –

وبدون سابق إخطار، وتفقد أماكن االحتجاز وأحوال المحتجزين بهاا، والحصاول علاى المعلوماات التاى 

 .يطلبونها

 

لى تخصيص قنوات اتصال لإلبال  عان أى انتهاكاات يقاوم بهاا إمنظمات المجتمع المدنى المعنية  ندعو .ب 

 .ضباط أو أفراد الشرطة

 

شأن إبال   النيابة العامة بللمبادرة ب –وث حالة تقصير أو تقاعس أمنى عند حد –ندعو جميع المواطنين  .ج 

، حتاى تقاوم النياباة العاماة المخاتص بالتصادى للواقعاةقسام الشارطة  وأتقصير مسائولى نقطاة الشارطة 

مان  22مان قاانون العقوباات والماادة  121التحقياق ومحاسابة المقصارين فاى ضاوء الماادة فى بدورها 

 .لجنائيةقانون اإلجراءات ا

 

 :والمعاملة القاسية والمهينة الهيئة القومية للوقاية من التعذيبإنشاء  -6
 

 ،"الهيئااة القوميااة للوقايااة ماان التعااذيب"تساامي  ،تنشااأ هيئااة للوقايااة ماان التعااذيب والمعاملااة القاسااية والمهينااة

أطباء بما فيهم و ،وتتشكل من شخصيات قانونية وحقوقية ومتخصصين فى حقوق اإلنسان والقانون الجنائي

 .اجتماعيين واخصائيين ،مندوبين عن منظمات المجتمع المدنيو ،أطباء نفسيين وأطباء شرعيين

وتشامل جمياع هيئااات )وال يجاوز للهيئاة أن تضام فاى عضاويتها أياا ماان العااملين بمنظوماة العدالاة الجنائياة 

 .أو أي ممثل للسلطة التنفيذية ،(القضاء والشرطة والسجون

شكيلها قرار من رئايس مجلاس الاوزراء بعاد موافقاة لجناة حقاوق اإلنساان بمجلاس الشاعب والتاى ويصدر بت

يتعااين عليهااا إجااراء مشاااورات مااع منظمااات حقااوق اإلنسااان ومراكااز إعااادة تأهياال الضااحايا والخبااراء 

علاى  دورة العضوية ألعضاء الهيئاة،المتخصصين فى المجاالت ذات الصلة الوثيقة، ويقرر مجلس الشعب 

 .ال تزيد عن خمس سنواتأ

يكون للهيئة القومية للوقاية من التعذيب ميزانية مستقلة يقرها مجلس الشعب تجادد سانويا اوفقاا للخطاة التاى  

تقدمها الهيئة، وتضع الهيئة معايير وقواعد العمل بها على أنه يتعين عليها أن يراعي فى فرق التفتيش علاى 

 .ع الوظيفي فى الهيئةمقار االحتجاز أن يضمن تشكيلها التنو

ـ تختص الهيئة القومية للوقاية من التعذيب بوضاع السياساات العاماة للوقاياة ومكافحاة كافاة أشاكال التعاذيب 

الرقابااة علااى  فااىمجلااس الشااعب وغيااره ماان الساالطات  اونوتعاا ،والمعاملااة المهينااة للمااواطنين المصااريين

 :األجهزة األمنية ولها فى سبيل ذلك القيام باألتي

 قيااام بزيااارات دوريااة معلنااة وغياار معلنااة ألقسااام الشاارطة وأماااكن االحتجاااز الخاضااعة ألي ماان ال

 ،ومقابلة جميع األشخاص الذين تريد مقابلتهم من مسئولين ومحتجزين األجهزة األمنية أو التنفيذية،

 وتقديم التوصيات والتقارير عن، الحق في إجراء المقابالت في خصوصية ودون وجود شهودلها و
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وتسعى للاردع  ،تقوم اللجنة بعمل تحليل مستقل لنظام االحتجاز . األوضاع في األماكن المشار إليها

 .الذي ينطلق من احتماالت كشف االنتهاكات والممارسات السلبية

  تقديم توصياتها إلى السلطات المعنية بغرض تحساين معاملاة وأوضااع األشاخاص المحارومين مان

ر المساااعدة للساالطات المعنيااة بشااأن تاادابير تنفيااذ يوتااوف . املااة المهينااةحااريتهم ومنااع التعااذيب والمع

 .التوصيات وتطوير نظام االحتجاز

  رفاع التقااارير الربااع ساانوية عان أماااكن االحتجاااز التااي خضااعت للتفتايش إلااى لجنااة حقااوق اإلنسااان

متابعاة تنفياذ تضمن التوصيات المقدمة للسلطات التنفيذية والتقارير الفرعية عان تو بمجلس النواب،

 .التوصيات

 زيارة أي مكان أو بناء حيث يوجد شك في وجود شخص محتجز بشكل غير قانوني. 

  تلقي الشكاوي من منظمات حقوق اإلنسان أو من المواطنين المتعلقة بالتعذيب أو المعاملة الالنسانية

 .أو المهينة

 نسانيةإب أو المعاملة الالرفع التوصيات إلجراء تعديالت تشريعية لضمان الوقاية من التعذي. 

 وتشامل ساجالت  ،تمتلك اللجنة صاالحية الحصاول علاى كافاة المعلوماات المطلوباة لمباشارة عملهاا

السااجون والجااداول والبيانااات باإلضااافة إلااى السااجالت الطبيااة ومعلومااات عاان التاادابير الصااحية 

 .والسجالت التأديبية واالنضباطية

 

علننى ينند رجننال  واإلصننابات البالغننة فننو وقننائع الوفيننات تحقينن إنشنناء اللجنننة المسننتقلة لل -7
 :شرطةال
 

الديمقراطية وجود جهاز مستقل للتحقيق في حاالت  فى الدول من أساسيات الرقابة على أجهزة الشرطة

تتشكل اللجنة من أعضاء مستقلين عن   .الشرطة في سياق عمل تحدث للمواطنينالوفيات واإلصابات التي 

  .ائية والتنفيذية والتشريعية وخبراء في القانون الجنائي والطب الشرعي واألدلة الجنائيةأجهزة الدولة القض

تختص اللجنة بالتحقيق في حاالت الوفاة أو اإلصابة البالغة التي تحدث في سياق مكافحة الجريمة وفي 

ن االستهداف كمائن الشرطة وفي المطاردات التي استخدمت فيها عربات الشرطة والحاالت التي نتجت ع

المباشر باألعيرة النارية أو حاالت االشتباك باأليدي وبالعصي وفي حاالت المطاردات أو المداهمات 

باإلضافة إلى أماكن االحتجاز وأقسام الشرطة واألماكن األخرى  ،لألماكن المبلغ عنها وألوكار الجريمة

حاالت التي أفضت الفي  القوةونية استخدام وهدف التحقيق هو التأكد من مدى قان  .التابعة إلشراف الشرطة

وال تقوم اللجنة بالتحقيق فقط في حالة وجود شبهة جنائية وإنما في أي حالة وفاة أو  . إلي الموت أو اإلصابة

ويهدف هذا إلى ضمان عمل الشرطة في إطار  ،إصابة بالغة وقعت في سياق التعامل مع رجال الشرطة

 .قوة الضرورية والمتناسبةاحترام القوانين واستخدام ال

 

يجب على إدارة التفتيش في وزارة الداخلية أن تقوم بتحقيق داخلي في  األحوالفي جميع : سلطات اللجنة

. ستخدم فيها األعيرة النارية في سياق العمل الشرطي سواء نتج عنها إصابة أو وفاة أو لم ينتجتكل حالة 

رطة الديمقراطية والتى تعتبر أن استخدام الشرطة لألعيرة النارية ويعتبر هذا إجراءا روتينياا فى أجهزة الش

 –أما حاالت الوفاة أو اإلصابة البالغة الناتجة عن استخدام الشرطة للقوة عموماا .  هو ظرف استثنائى للغاية

وعلى هذا  . ضطلع بالتحقيق فيها اللجنة المستقلة بالتعاون مع النيابة العامةفت – فقط لألعيرة الناريةوليس 

األساس فيتوجب على جهاز الشرطة أن يحيل أي حالة وفاة أو إصابة بالغة نتجت عن تعامل الشرطة إلي 

كما ينبغي عليها أن تبلغ اللجنة بكل حالة وفاة أثناء االحتجاز بغض النظر عن وجود أو , اللجنة المستقلة

ثم تقرر ما إذا كانت الحالة تستدعي  ،بدئيوتقوم اللجنة بعمل تحقيق م . غياب شبهة تعذيب أو سوء معاملة

من . تحقيق موسع وتستطيع في هذه الحالة أن تبدأ في القيام بالتحقيقات بنفسها أو أن تحيل القضية إلي النيابة
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سلطات اللجنة أيضا تلقي الشكاوي من المواطنين بشأن حاالت الوفاة أو اإلصابة البالغة والتحقيق فيها في 

 .ليها التعريف والمعايير المبينة أعالهحالة أن انطبق ع

 

أي أن تملك  صالحيات المحققين الجنائيين في  ،يجب أن تحصل اللجنة على صالحيات التحقيق كاملةو

وتستطيع اللجنة المستقلة في هذه الحالة إما مباشرة التحقيقات . جمع األدلة باإلضافة إلى صالحيات التحقيق

الوحيدة التي تملك سلطة باعتبار النيابة هى )عند االنتهاء من التحقيقات  العامة بنفسها وإحالتها إلى النيابة

 .أو أن تبدأ في التحقيقات بالتعاون مع النيابة العامة ،(توجيه االتهام إذا لزم األمر

 

أما اإلجراءات التي تستطيع أن تتخذها اللجنة فتتضمن إصدار تقرير مبدئي يتم رفعه لوزارة الداخلية قبل 

كما تستطيع أن تقدم توصيات لإلدارات المختصة . ثم نشر التقرير النهائي ،نشره وإعطاء الفرصة للرد

كما يمكن للجنة . بجهاز الشرطة أو لمصلحة السجون عن كيفية تفادي وقوع مثل تلك الحوادث في المستقبل

ديم ملف كامل للنيابة بصفتها وتق ،في حالة ثبوت وجود مخالفة جنائية ةالعام للنيابةإحالة قضايا بعينها 

أما في حالة وجود مخالفة إدارية فتحيل اللجنة القضية إلى اإلدارة .  سلطة االتهام التخاذ اإلجراءات الالزمة

 .المختصة أو المجالس التأديبية المعنية داخل وزارة الداخلية

 

 

 : برامج تغيير الصورة الذهنية  :القسم الثالث

 

ات عملية لتغيير الصورة الذهنية عن الشرطة فى المجتمع، تترافاق ماع تحقياق التقادم ندعو إلى اتخاذ إجراء

على كافة المحاور السابق ذكرها، بما يؤدى إلى تكوين صورة ذهنية جديادة عان الشارطة ترسا  فاى أذهاان 

ن أن وفيماا يلاى بعاض األمثلاة لماا يمكا.  المواطنين احتارام جهااز الشارطة لسايادة القاانون وحقاوق اإلنساان

 :تكون عليه تلك البرامج

  تغيير اسم وزارة الداخلية لما ارتبط باه فاى أذهاان الماواطنين مان تبعياة للنظاام وممارساات قمعياةل

 ( .وزارة األمن الداخلى ) ونقترح أن يكون االسم الجديد 

  إعادة بنااء أقساام ونقااط الشارطة وفقاا لتصاميم جديادل يراعاى فصال أقساام المبناى مان الاداخل عان

عضها باستخدام فواصل زجاجية بحياث ال توجاد حاوائط مصامتة أو حجارات مغلقاة وإنماا مساطح ب

مان الشافافية المادياة التاى تانعكس  ا  مفتوح يسمح بإظهار كل ما يدور بداخلهل األمر الاذى ياوفر قادر

 .على ذهنية المواطن فتعزز لديه مشاعر الثقة واالطمئنان

 ه فااى ذهاان الجماااهير بممارسااات القمااعل وتصااميم زى تغيياار زى ضااباط وأفااراد الشاارطة الرتباطاا

عملى بسيطل ونقترح أن يكون البنطلون باللون األزرق والقميص باللون السماوى الفاتح أو الغاامق 

والسويتر باللون األزرقل وبحيث يسمح تصميم هذا الازى بحمال التجهيازات التكنولوجياة المعاوناة 

الموضاح لشخصاية ضاابط أو فارد الشارطة علاى جياب  بسهولة، وبحيث يتم تعليق كارنياه الشارطة

القميص أو على السويتر بما يسمح للمواطنين بالتعرف على شخصاية رجال الشارطة دون مطالبتاه 

 .بذلك
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 : الباب الثالث
 لتعديالت التشريعية ا

 

 

مان هاذه يظهار جليااً أن تحقياق الكثيار إلعاادة بنااء الشارطة   استعراضاهاانطالقا من كل المحاور الساابق 

وفيماا .  المحاور يتطلب إدخال تعديالت على عدد من القوانين القائمة، وكذلك استحداث بعض التشاريعات

 .يلى نوضح المالمح الرئيسية ألهم التعديالت واإلضافات التشريعية المطلوبة

 

 تعديالت فى بعض القوانين المرتبطة بعمل الشرطة:  أولا 
  ن، بحيث يتسع هذا التعريف ليشمل المزيد من أشكال اإليذاء فى القانو" التعذيب"تعديل تعريف

البدنى أو النفسى المتعمد للمحتجزين، وبحيث يكون متسقاً مع تعريف التعذيب فى القوانين 

 .والمعاهدات الدولية

 الجنايات "الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات المتعلق بـ  واسعة النطاق فى تعديالت

وكافة المواد األخرى بقانون العقوبات التى تتعلق ، " ح المضرة بالحكومة من جهة الداخلوالجن

وذلك ألن تلك النصوص التشريعية تحتوى على صياغات مطاطة ومصطلحات ، بنفس المضمون

لجهاز يتيح ، ويسمح بخلق مناخ من الترويع ،تجريمية مبهمة تؤدى إلى تكريس إطار عقابى واسع

 .إساءة استعمالهااء فى مواجهة المواطنين بسلطات واسعة تغرى على االستقواألمن 

  من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الخاص بندب المجندين من ( ب)فقرة  2إلغاء المادة رقم

 القوات المسلحة إلى وزارة الداخلية ألداء الخدمة العسكرية

  ارة الداخلية من الهيئات ذات الطابع الذى يعتبر وز 3893لسنة  13إلغاء قرار وزير الدفاع رقم

 .العسكرى التى يجوز أداء الخدمة العسكرية بها

 

 :تشريعات انتقالية يجب استحداثها:  ثانياا 
  تشريعات إلنشاء نظام العدالة االنتقالية الثورية، والذى يشمل هيئة المحاسبة والعدالة، هيئة

الثورة، وذلك بما يحقق األغراض  تعويض الشهداء والمصابين والضحايا، ومحكمة جنايات

 .الباب األول من هذه المبادرة –والمالمح الرئيسية المبينة فى البند أوالً 

 ويجب أن يحدد .  تشريع إلنشاء اللجنة العليا المستقلة لفحص سجالت ضباط وأفراد الشرطة

انون اختصاص القانون عدد أفراد اللجنة وتخصصاتهم ومعايير وآليات اختيارهم، كما يحدد الق

اللجنة وصالحياتها ومصادر تمويلها وذلك بما يمكنها من أداء مهمتها بكفاءة طبقاً لألغراض 

 .الباب األول من هذه المبادرة –والمالمح الرئيسية المبينة فى البند ثانياً 
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 :تشريعات إلنشاء هيئات رقابية جديدة:  ثالثاا 
 يحدد القانون الهيكل .  تعذيب والمعاملة القاسية والمهينةتشريع إلنشاء الهيئة القومية للوقاية من ال

التنظيمى للهيئة وتشكيل مجلس إدارتها ومعايير وآليات اختيار أعضائه ودورة العضوية، كما 

يحدد القانون اختصاص الهيئة وصالحياتها ومصادر تمويلها وذلك بما يمكنها من أداء مهمتها 

الباب  –القسم الثانى  – 6المح الرئيسية المبينة فى الفقرة بكفاءة طبقاً لألغراض والرؤية والم

 .الثانى من هذه المبادرة

  تشريع إلنشاء اللجنة المستقلة للتحقيق فى وقائع الوفيات واإلصابات البالغة على يد رجال

 الباب –القسم الثانى  – 7طبقاً لألهداف والرؤية والمالمح الرئيسية المبينة فى الفقرة .  الشرطة

 .الثانى من هذه المبادرة

  

 :وضع قانون جديد لهيئة الشرطة:  رابعاا 
 

الرؤياة بحياث يلباى (  1171لسانة  101يحل محل القاانون رقا  )يجب البدء فى وضع قانون جديد للشرطة 
الجديدة الموضحة مالمحها فى هذه المبادرة، ويتناام  ماع التعاديالت وافضاافات التشاريعية االارد المقدماة 

وفيماااا يلاااى بعااا  العناصااار الرجيساااية التاااى يجاااب  ن يتناولهاااا قاااانون .  لفقااارات الساااابقة مااان هاااذا الباااابفاااى ا
  :الشرطة الجديد

  للشرطة –غير العسكرية أو شبه العسكرية  –التأكيد على الطبيعة المدنية. 

  تحديد التوصيف الوظيفى لدور الشرطة فى المجتمع، ووضع الضوابط لعدم تجاوز الشرطة لهذا

الباب  –القسم األول  – 3بما يتفق مع األهداف والرؤية الموضحة تفصيالً فى الفقرة )لدور ا

 ( الثانى من هذه المبادرة

  بما يتفق مع األهداف )وضع األساس القانونى لتحويل الشرطة من المركزية الشديدة إلى المحلية

 (لثانى من هذه المبادرةالباب ا –القسم األول  – 1والرؤية  الموضحة تفصيالً فى الفقرة 

  التأكيد على حق الضباط واألفراد والعاملين المدنيين بالشرطة فى تشكيل نقابات تدافع عن حقوقهم

الوظيفية وترعى شئونهم الصحية واالجتماعية وترتقى بمعايير المهنة وتضع المواثيق األخالقية 

 .الداعمة لها

  فى هيئة الشرطة، وكذلك لنهاية الخدمة، بما ( ىالجغرافى أو الوظيف)وضع ضوابط لعمليات النقل

يحقق الكفاءة والعدالة الوظيفية ويمنع التمييز بالوساطة والمحسوبية ويمنع استخدام النقل كمكافأة 

 .أو كعقوبة مستترة

  وضع ضوابط واضحة الستخدام القوة والسالح من قبل ضباط وأفراد الشرطة، بالنص على أنه

 –وفقاً لمبدأ التناسب بين درجة الخطورة ومواجهتها  –العاملين بالشرطة يجوز للضباط واألفراد 
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استخدام القوة أو السالح بالقدر الالزم للسيطرة على المشتبه بهم أو المتهمين أو المحكوم عليهم 

والنص كذلك .  الهاربين أو السجناء المتمردين أو السجناء والمحبوسين حال محاولتهم الهرب

وز إعفاء ضابط أو فرد الشرطة من المسئولية الجنائية فى حال استخدامه للقوة أو على أنه ال يج

السالح بدون مقتضى أو بصورة ال تتناسب مع درجة الخطورة أو تتجاوز الدرجة المطلوبة 

للسيطرة على الخارجين عن القانون أو تتجاوز ضوابط الحق القانونى فى الدفاع الشرعى عن 

 .النفس أو اآلخرين

 نص على حقوق المواطن عند التعرض للتوقيف والتفتيش والقبضال. 

 
 

 :وضع قانون جديد ألكاديمية الشرطة:  خامساا 
 

بحياث يلباى ( 1171لسانة  11يحل محل القانون رقا  )اكاديمية الشرطة يجب البدء فى وضع قانون جديد 
هداف والردية الموضاحة تفصايالا فاى بما يتفق مع األ)الجديدة لتأهيل وتدريب ضباط و فراد الشرطة، الرؤية 

ومان الضارورد  ن يات  التأكياد فاى هاذا القاانون .  (الباب الثانى من هذه المبادرة –القسم األول  – 11الفقرة 
  .على الطبيعة المدنية للدراسة بكليات ومعاهد الشرطة
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  :ملح 
 القانونية المشار إليها فى المبادرةو  الدستورية النصوص

 

 

 : من الدستور(  23) لمادة رقم ا

وتكون لها الشخصاية االعتبارياة، وتقاوم علاى أسااس . حرية إنشاء النقابات واالتحادات والتعاونيات مكفولة

ديمقراطى، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدماة المجتماع وفاى رفاع مساتوى الكفااءة باين أعضاائها 

 .أو حل مجالس إدارتها إال بحكم قضائيوال يجوز للسلطات حلها . والدفاع عن حقوقهم 

 

 :  من الدستور(  011) المادة رقم 

خدماة الشاعب، ووالدهاا  الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها األعلى رئيس الجمهورية، وتؤدى واجبهاا فاى

وتكفال وتنفيذ ما تفرضاه القاوانين واللاوائح،  للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام واألمن واآلداب العامة،

وحرياتهم، وذلك كلهل على النحو الذى ينظمه القانون، وبماا  متهم وحقوقهمراللمواطنين طمأنينتهم وحماية ك

 . من القيام بواجباتهم يمكن أعضاء هيئة الشرطة

 

 :وتعديالته  0110لسنــة  011قانون هيئة الشرطة رقم 

  :(  0) المادة رقم 

خلية تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصها برئاسة وزير الداخلية وتحت الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الدا

 .قيادته ، وهو الذي يصدر القرارات المنظمة لجميع شئونها ونظم عملها 

 

 : (  2 )رقم  مادةال

يعاون المجلس األعلى للشرطة وزيار الداخلياة فاي رسام السياساة العاماة للاوزارة ووضاع خططهاا وتطاوير 

بمااا يرفااع مسااتوى األداء لتحقيااق المهااام المسااندة إليهااا علااى أكماال وجااه ويخااتص  أجهزتهااا وأساالوب عملهااا

بالنظر في شئون أعضاء هيئة الشرطة على الوجه المبين فاي هاذا القاانون كماا يخاتص باالنظر فاي المساائل 

 وتكون قرارات المجلس نافذة من تاري  اعتمادها. التي يرى الوزير عرضها عليه أو يقترحها أحد األعضاء

من الوزير وتعتبر معتمدة قانوناا بمارور خمساة عشار يوماا علاى رفعهاا إلياه دون أن يعتارض عليهاا كتاباة 

فإذا اعترض الوزير عليها كلها أو بعضها كتابة أعاد ماا اعتارض علياه منهاا إلاى الملجاس . اعتراضا مسبباا 

ر قااراره فااي الموضااوع إلعااادة النظاار فيااه خااالل ماادة يحااددها، فااإذا أصاار المجلااس علااى رأيااه أصاادر الااوزي

 .ويكون هذا القرار نهائيا

 

 : 3فقرة  ( 71 ) رقم  مادة

وال يعفى الضابط من العقوبة استناداا ألمر رئيسه إال إذا أثبت أن ارتكابه المخالفاة كاان تنفياذاا ألمار صاادر "

ى مصادر األمار إليه من هذا الرئيس بالرغم مان تنبيهاه إلاى المخالفاة، وفاى هاذه الحالاة تكاون المسائولية علا

 ."وحده

 

 : (  22 )رقم  مادة

للوزير ولمساعد الوزير أو رئيس المصلحة كل في دائرة اختصاصه أن يوقف الضاابط احتياطياا عان عملاه 

إذا اقتضات مصاالحة التحقيااق ذلااك، ويكااون وقااف الضااابط ماان رتبااة اللااواء فمااا فوقهااا بقاارار ماان الااوزير أو 

لوقف على شهر إال عند اتهام الضابط في جناية أو فاي جنحاة مخلاة مساعد الوزير، وال يجوز أن تزيد مدة ا
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بالشرف أو األمانة فيجوز الوقف مدة ال تجاوز ثالثاة أشاهر وال يجاوز ماد الوقاف فاي الحاالتين إال بقارا مان 

 ..........مجلس التأديب المدة التي يحددها

 

 : (  27 )رقم  مادة

 .............ئي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه،كل ضابط يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنا

 

 : (  23 )رقم  مادة

ويكون القرار الصاادر مان هاذا .  تكون محاكمة الضابط من رتبة لواء فما فوقها أمام مجلس التأديب األعلى

العازل مان  -اإلحالاة إلاى المعااو  -اللاوم  –التنبياه  -:المجلس نهائيا، والعقوبات التي يجوز لاه توقيعهاا هاي

 .الوظيفة مع الحرمان من المعاو في حدود الربع

 

 : (  22 )رقم  مادة

 .......تكون اإلحالة إلى مجلس التأديب األعلى بقرار من وزير الداخلية

 

 :(  21 )رقم  مادة

 ....أن يحيل الضباط إلى االحتياط، وذلك –بعد أخذ رأى المجلس األعلى للشرطة  –لوزير الداخلية "

1- ... 

 .إذا ثبت ضرورة ذلك ألسباب جدية تتعلق بالصالح العام  -2

 ."وال يسرى ذلك على رتبة اللواء

 

 :(  10 )رقم  مادة

 : تنتهي خدمة الضابط ألحد األسباب التالية

 .بلو  السن المقررة لترك الخدمة وهي ستون سنة ميالدية(  1)

لترقية إليها أو أمضى سنة واحدة في أي مان رتباي إذا أمضى الضابط في رتبة عقيد سنتين من تاري  ا(  2)

 19وذلك ما لم تمد خدمته أو تتم إحالته إلى المعاو طبقا ألحكام المادة , عميد أو لواء من تاري  الترقية إليها

 .من هذا القانون

واءات ويبقى في الخدمة إلى سن الستين من يعين في وظيفة مساعد أو مساعد أول وزير الداخلية من بين الل

 .الذين رقوا إلى الدرجة المالية المقررة لمساعد الوزير

عدم اللياقة للخدمة صحيا وتثبت بقرار من الهيئة الطبية المختصة بناء على طلب الضابط أو الوزارة، (  1)

وال يجوز فصل الضابط لعدم اللياقاة الصاحية قبال نفااذ أجازتاه المرضاية والسانوية، ماا لام يطلاب هاو نفساه 

ة إلى المعاو بدون انتظار انتهاء أجازته، وللمجلس األعلى للشرطة أن يسوى معاشه أو مكافأته وفقاا اإلحال

 .أيهما أصلح للضابط 1، 76/2أو  71/1ألحكام المادتين 

 .االستقالة(  1)

 .العزل أو اإلحالة إلى المعاو بحكم تأديبي(  1)

 .فقد الجنسية(  6)

 .ة في األحوال التي يحددها القانون الخاص بذلكالفصل بقرار من رئيس الجمهوري(  7)

الحكم عليه بعقوبة جناية فاي إحادى الجارائم المنصاوص عليهاا فاي قاانون العقوباات أو ماا يماثلهاا مان (  8)

 .جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة

 . ر إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبةويكون الفصل جوازيا للوزي

ومع ذلك إذا كان الحكم قد صادر علياه ألول مارة فاي جريماة ال تفقاده الثقاة واالعتباار فاال ياؤدي إلاى إنهااء 

الخدمة إال إذا قدر المجلس األعلى للشرطة، بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظاروف الواقعاة، أن بقااء 

 .لوظيفة أو طبيعة العملالضابط يتعارض مع مقتضيات ا

 .الوفاة(  9)
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 :(  17 )رقم  مادة

يعين أمناء الشرطة من خريجي معاهد أمناء الشرطة، ويصدر بإنشائها قرار مان وزيار الداخلياة وهاو الاذي 

عاد أخاذ رأى المجلاس األعلاى يضع الئحتها التنفيذية ويحادد نظام الدراساة بهاا والمكافاأة التاي تمانح للطلباة ب

 .ويخضع الطالب لقانون األحكام العسكرية ....  للشرطة

 

 : 0مكرر (  71) مادة رقم 

يعااين مناادوب الشاارطة ماان خريجااي معاهااد الشاارطة المتخصصااة والتااي يصاادر بإنشااائها قاارار ماان وزياار 

الداخلية، ويصدر الوزير الالئحاة الداخلياة لهاذه المعاهاد بعاد اخاذ رأي المجلاس األعلاى للشارطة، وتتضامن 

روط قبااول الطااالب بهااا، علااى أن يكونااوا ماان بااين الحاصاالين علااى شااهادة إتمااام التعلاايم نظاام الدراسااة وشاا

أو ما يعادلها من شهادات، وكذلك تحديد المكافآت التي تصرف لهم خاالل ( اإلعدادية العامة سابقا)األساسي 

 .مدة الدراسة

كام مان لام ياتم مادة ثالثاة عشار وتعتبر مدة الدراسة بهذه المعاهد مدة خدمة عسكرية، وال يستفيد من هاذا الح

 .عاما بالدراسة وبخدمة الشرطة معا

 . ويخضع الطالب أثناء مدة الدراسة بالمعهد لقانون األحكام العسكرية

 

 : 0121لسنة  021قانون اإلجراءات الجنائية رقم 

 :(  33 )رقم  مادة

.  يتعلااق بأعمااال وظيفااتهميكااون مااأمورو الضاابط القضااائى تااابعين للنائااب العااام وخاضااعين إلشاارافه فيمااا 

وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر فى أمر كل من تقع منه مخالفات لواجباتاه أو تقصاير فاى 

 . عمله وله أن يرفع الدعوى التأديبية عليه وهذا كله ال يمنع من رفع الدعوى الجنائية

 

 :0121لسنة  27قانون العقوبات رقم 

 : ( 037 )رقم  مادة

ترك ثالثة على األقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين عملهم ولو في صورة االستقالة أو امتنعوا  إذا

عمداا عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غارض مشاترك، عوقاب 

ويضااعف . لاى مائاة جنياهكل منهم بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشاهر وال تجااوز سانة وبغراماة ال تزياد ع

الحد األقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو االمتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صاحتهم أو أمانهم فاي 

وكال موظاف أو . خطر، أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباا أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصالحة عاماة

ل وظيفتااه بقصاد عرقلااة سااير العماال أو اإلخااالل مساتخدم عمااومى تاارك عملااه أو امتنااع عان عماال ماان أعمااا

ويضاااعف الحااد .  بانتظامااه يعاقااب بااالحبس ماادة ال تجاااوز سااتة أشااهر أو بغرامااة ال تجاااوز خمساامائة جنيااه

األقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو االمتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر 

 .اباا أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامةأو كان من شأنه أن يحدث اضطر

 

 :(  032) ة  رقم ماد

كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو مثل ذلك بنفسه لحملة على االعتاراف يعاقاب باألشاغال 

 .الشاقة أو السجن من ثالث إلى عشر سنوات وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل العمد

 

 0112لسنة  10نون أكاديمية الشرطة رقم قا

 :(  07 )رقم  مادة

ويتولى تأديبهم ومحاكمتهم يخضع طلبة كلية الشرطة لقانون األحكام العسكرية في حدود أحكام هذا القانون، 

تشكل بقرار من رئيس األكاديمية سانويا، ويمثال االدعااء ضاابط يختااره رئايس األكاديمياة  محكمة عسكرية

 .  سنويا
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لطالب أن يختار أحد ضباط األكاديمية ليتولى الادفاع عناه أماام المحكماة ويصادق رئايس األكاديمياة علاى ول

 .أحكام هذا المحكمة

 .وتحدد الالئحة الداخلية الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على طالب األكاديمية وسلطة توقيعها

 

 : (31) رقم مادة

إال إذا نجح فى امتحاان الماواد القانونياة طبقااا لماا هاو مقارر فاى الالئحاة ال يعتبر طالب كلية الشرطة ناجحاا 

ماان هااذا القااانون ، ونجااح كااذلك فااى مااواد الشاارطة ( 16)الداخليااة لكليااة الحقااوق المشااار اليهااا فااى المااادة 

فقارة ثانياة مان هاذا القاانون طبقااا لماا تقارره ( 16)والرياضاى المشاار اليهاا فاى الماادة  والتدريب العساكرى

 .ن النهاية العظمى للمواد الشرطيةعلى األقل م% 11الالئحة الداخلية لألكاديمية وبشرط أن يحصل على 

 

 : (32) رقم مادة

ساانة دراسااية واحاادة وتشاامل الدراسااة مااواد ( قساام الضااباط المتخصصااين ) تكااون ماادة الدراسااة بهااذا القساام 

 .اخلية والرياضى التى تحددها الالئحة الد والتدريب العسكرىالشرطة 

 

 :0171لسنة  031قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 

 :(  3 )رقم  مادة

 :تشمل الخدمة العسكرية والوطنية

 :الخدمة العسكرية اإللزامية العاملة، ويؤديها الذكور في المنظمات اآلتية -أوال

 .القوات المسلحة بفروعها المختلفةـ  أ

, التاي تحادد بقارار مان رئايس الجمهورياة ة ذات النظام العسكريالشرطة والمصالح والهيئات الحكوميـ  ب

خدمته في إحدى هذه الجهات ( 1)وال يجوز أن يؤدي أحد األفراد المنصوص عليهم في البند أوالا من المادة 

عدا حملة المؤهالت المتوسطة أو أية شهادات أخرى معادلاة لهاا مان الخاارج فيجاوز أن ياؤدوا خادمتهم فاي 

مان أعاداد المجنادين %( 11)ر من وزير الدفاع بناءا على طلب وزير الداخلية وبما ال يتجااوز الشرطة بقرا

 .بوزارة الداخلية وذلك بعد استكمال احتياجات القوات المسلحة من هذه الفئة

 

 

***** 

 
 

 


