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 دوةــــــــــــــــــن
 ونــــــة القانــــــدول

 

 تقرير المقرر
 

لتلمس السبل لتعزيز إعمال مفهوم دولة القانون، ندوة وطنية  2020 يناير 21ُعقدت بالقاهرة يوم  
وذلك بالشراكة بين المجلس القومي لحقوق اإلنسان والمنظمة العربية لحقوق اإلنسان ومؤسسة كيميت بطرس 

 .المصرية لحقوق اإلنسانبطرس غالي للسالم والمعرفة والمنظمة 
شارك في الندوة لفيف من الخبراء والحقوقيين وأساتذة القانون وممثلي السلطات التنفيذية والتشريعية  

 والقضائية ومؤسسات المجتمع المدني والكتاب واإلعالميين.
واألستاذ افتتح أعمال الندوة كل من األستاذ "محمد فائق" رئيس المجلس القومي لحقوق اإلنسان،  

، واألستاذ "عالء عابد" رئيس لجنة حقوق للسالم والمعرفة "ممدوح عباس" رئيس مؤسسة كيميت بطرس غالي
اإلنسان بمجلس النواب، والدكتور "حافظ أبو سعدة" رئيس المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان، والمستشار 

لعام، واألستاذ "عالء شلبي" رئيس "هاني جورجي" رئيس اإلدارة العامة لحقوق اإلنسان بمكتب النائب ا
 المنظمة العربية لحقوق اإلنسان.

تركيزًا على األولويات التي يجب العمل عليها لسد الفجوات واستكمال  االفتتاحيةوتضمنت الكلمات  
المسار الحالي لتحقيق سيادة حكم القانون بالتوافق مع أحكام الدستور، وبصفة خاصة مواءمة التشريعات مع 

الدستور والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان، واالهتمام بالتشريعات العامة والجنائية بالتوازي مع االهتمام  أحكام
بالتشريعات ذات الطبيعة االقتصادية، والحاجة الماسة لدعم البنية البشرية والتكنولوجية للسلطة القضائية 

الرئاسي واإلفراج الشرطي ومعالجة اإلشكاليات للنهوض بمهام تحقيق العدالة الناجزة، وتشجيع سياسات العفو 
ذات الصلة بالتكدس في االحتجاز وأزمة الحبس االحتياطي والتدابير البديلة ومراجعة وتحديث العقوبات 
الجنائية والتخلي عن العقوبات الغليظة وخاصة اإلعدام، وترسيخ العالقة العضوية بين حقوق اإلنسان ودولة 

 تدامة واالستقرار األمني والتي تعزز بعضها بعضًا.القانون والتنمية المس
 

، استمعت الندوة لمداخالت وعروض الخبراء والمتخصصين في مجالي سيادة جلستينوعلى مدار  
 قانون.القانون وحقوق اإلنسان في دولة ال
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والتي ترأس أعمالها المستشار المنصف سليمان عضو المجلس القومي  الجلسة األولىوبدأت وقائع 
ضمانات الدستور المصري تناول فيها و  "مفيد شهاب"لحقوق اإلنسان، وتضمنت الجلسة كلمة األستاذ الدكتور 

واحترامه وقدسيته وضرورة النزول على أحكامه وضمان تنفيذها ومدى سيادة القانون لبناء دولة القانون، و 
 باطها بحقوق اإلنسان وحماية حرايته.ارت

حقوق  والتي شملت على ورقة العمل األولى بعنوان "ألوراق العمل  اً كما شهدت الجلسة عرض
" وقدمها األستاذ "أحمد رضا" مدير الوحدة القانونية بالمنظمة دولة القانون.. تمهيد وتأصيل اإلنسان في

، ومبدأ المساواة قيمة العدلمن خالل  حقوق اإلنسان بسيادة القانونارتباط فيها تناول  العربية لحقوق اإلنسان
  أمام القانون والقضاء، وحقوق اإلنسان والتنمية ودور المجتمع المدني فيه.

 كما عرض الدكتور "حافظ أبو سعدة" رئيس المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان ورقة عمل بعنوان "
وتناول فيها سيادة القانون في ضوء المواثيق "، المصري والدستور يةالدول المواثيق بين القانون سيادة دولة

، والعدالة من منظور سيادة 2014الدولية المعنية بحقوق اإلنسان، وسيادة القانون في الدستور المصري 
 .القانون

القانون " مستشارة وزرة التضامن للحماية االجتماعية بعنوان "دور فؤاد فيما عرضت الدكتورة "فيفيان
من خالل بعض األمثلة حول التطوير القانوني وااللتزام به في تغيير القناعات  في التغيير االجتماعي"

 .والعادات االجتماعية
 
األستاذ "محسن عوض" عضو المجلس القومي لحقوق اإلنسان،  جلسة الثانيةالترأس أعمال و 
مداخلة حول  األستاذة "نهاد أبو القمصان" رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة  مداخلة من الجلسةوشهدت 

مفهوم العدالة ومبادئ وضمانات دولة القانون، وعالقة دولة القانون بحقوق العمل وتنظيم العالقة بين أفراد 
 المجتمع، وكيف تحمي الدولة العالقة بين األفراد. 

األهواني" نائب رئيس النيابة اإلدارية ورقة عمل بعنوان  كما عرضت المستشارة "هدى جمال الدين
" تناولت خاللها مفهوم العدالة الناجزة، من أجل تعزيز مسيرة حقوق اإلنسان وسيادة القانون.. عدالة قضائية"
   .، واشكاليات عدم تمكين النساء من منصات القضاء بشكل كاملاحترام أحكام القضاء وسيادة القانونو 

أعمال الندوة األستاذ "محمد فائق" رئيس المجلس القومي لحقوق اإلنسان واألستاذ "عالء واختتم 
شلبي" رئيس المنظمة العربية لحقوق اإلنسان ومقرر الندوة، حيث أشادا باالقتراحات التي قدمت والنقاشات 

 التي شهدتها الندوة، وجاءت التوصيات على النحو التالي:
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 اتــــــــــــالتوصي
بصفة عامة، والتشريعات الجنائية بصفة خاصة بصفة خاصة ذات القدر من االهتمام  إيالء التشريعات -1

الموجه للتشريعات االقتصادية واالستثمارية، خاصة وأن تحقيق العدالة بمفهومها العام ودولة القانون في 
ب االستثمار الواقع العملي يشكل البيئة المناسبة لتفعيل خطة التنمية الوطنية المستدامة، ويلبي هدف جذ

 األجنبي وتنشيط االستثمار المحلي.
مع التقدير لضخامة العبء التشريعي المرتبط بمهام تفعيل الدستور، فإن األولوية التشريعية يجب أن  -2

تنصرف لتفعيل الضمانات الواردة في الدستور، باعتبارها الوسيلة لضمان وضع أساس الستقرار وتنمية 
لقطعي بالنصوص الدستورية ومنع االلتفاف عليها، حيث أثبتت التجربة غير مستدامة، مع أهمية االلتزام ا

( أثر ذلك على ضياع نحو ثالثة سنوات 2017/  70الحكيمة في تبني قانون الجمعيات األهلية الُملغى )
 سدى إلصالح عواقبه، وخسارة إسهام المجتمع المدني في التنمية االجتماعية خالل تلك الفترة.

ار بمبدأ التشاور المجتمعي خالل إعداد التشريعات، وخاصة مع الفئات صاحبة المصلحة، ضرورة اإلقر  -3
لتحقيق أقصى قدر ممكن من التوافق، وضمان اإلدراك الشعبي باألبعاد القانونية على نحو ُييسر تفعيل 

 القوانين.
سبيل رشيد لنجاح دعا المشاركون لضبط تدابير مكافحة اإلرهاب بالتوازن مع ضمانات حقوق اإلنسان ك -4

جهود مكافحة اإلرهاب، مع إبداء الحاجة الماسة إلصالح الثغرات التشريعية التي تشكل تحديًا في تحقيق هذا 
 التوازن.

 وأولى المشاركون اهتمامًا خاصًا بمراجعة منظومة التشريعات العقابية، وخاصة: -5
 مع تحوالت الفلسفة العقابية  بما يتناسب 1937صالح وتحديث قانون العقوبات الصادر في العام إ

عالميًا وتلبية المعايير الدولية لحقوق اإلنسان وقصر العقوبات المشددة على أشد الجرائم وتبني 
 العقوبات البديلة

 مراجعة قانون محاكم أمن الدولة لضمان التقاضي على درجتين وفقًا لنص الدستور 
 على قانون اإلجراءات  2017لوزراء منذ مايو اإلسراع بإقرار وتبني التعديالت التي طرحها مجلس ا

الجنائية باعتباره دستور الحريات ألهميتها في معالجة األزمات القائمة، وخاصة أزمة الحبس 
 االحتياطي

  دعم المقترحات التشريعية التي قدمها رئيسي لجنتي التشريع وحقوق اإلنسان بمجلس النواب ألهميتها
 لى قانون اإلجراءات الجنائية.في إثراء التعديالت المقترحة ع

 .االسترشاد بالرأي التشريعي للمجلس القومي لحقوق اإلنسان وفق الوالية الدستورية للمجلس 
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مع التقدير لجهود النيابة العامة مؤخرًا في استخدام بدائل الحبس االحتياطي، دعا المشاركون النيابة  -6
 إقرار التعديالت المطروحة على قانون اإلجراءات الجنائية.العامة لتعزيز وتوسعة استخدام هذه البدائل لحين 

دعا المشاركون لتوفير كل الدعم للسلطة القضائية لتعزيز مواردها البشرية والبنية األساسية لمرفق العدالة  -7
وتبني تطبيقات الحول الرقمي لمواكبة التحديات الناجمة عن تضخم أعداد القضايا وتيسير التقاضي وتحقيق 

 لة الناجزة، على قاعدة أن "العدالة البطيئة ُظلم بّين". العدا
دعا المشاركون لتوفير الدعم العاجل لمحكمة النقض لتمكينها من االضطالع بمسئولياتها في التصدي  -8

 كـ"محكمة موضوع" لألحكام المشوبة بالبطالن.
اية الطفل ومكافحة غسل أشاد المشاركون بالخطوات اإليجابية التي قررها النائب العام على صعيد حم -9

 األموال وتدابير النصح واإلرشاد، مع الدعوة لتوفير الدعم الالزم إلعمال هذه الخطوات في أقرب وقت ممكن.
ودعا المشاركون النائب العام لإلسراع بإنشاء قاعدة بيانات المحتجزين بما يدعم التفاعل السريع مع  -10

 لقسري واالحتجاز التعسفي.االتهامات الموجهة بارتكاب جرائم االختفاء ا
ترسيخًا لمبدأ المساواة في مسار العدالة، فقد دعا المشاركون إلى تأسيس آلية فاعلة ونشطة للمساعدة  -11

القانونية لغير القادرين في التقاضي، من خالل توفير الدعم الالزم للمتهمين غير القادرين في القضايا 
ي القضايا المدنية باعتبار ذلك أداة مهمة في تلبية العدالة الجنائية، ومدها إلى مساعدة غير القادرين ف

 واقتضاء الحقوق وضمان السلم االجتماعي.
الترحيب بتدابير العفو الرئاسي والتوسع في استخدام آلية اإلفراج الشرطي، مع الدعوة لتعزيزها، ونبذ  -12

بتدابير اإلفراج الشرطي، ألهمية هذه المقترحات التي تهدف الستثناء المدانين في بعض الجرائم من االستفادة 
التدابير في حث المدانين على ضمان حسن السلوك في االحتجاز واالستجابة المثمرة لبرامج التأهيل واإلدماج 

 االجتماعي التي يجري تنميتها بشكل ملحوظ.
ة بشقيها مع التقدير للجهود غير المسبوقة لمالحقة المتهمين بارتكاب جرائم التعذيب وسوء المعامل -13

الجنائي والتأديبي، دعا المشاركون إلى إنشاء آلية وطنية مستقلة للوقاية من التعذيب بموجب قانون يضمن 
 واليتها ويتوافق مع الدستور والمعايير الدولية، ويدعم تراكم البنية المؤسساتية المتنامية لحقوق اإلنسان.

ة زيارات مرافق االحتجاز للمجلس القومي لحقوق الترحيب باالستجابة النشطة لوزارة الداخلية في إتاح -14
اإلنسان والمجالس القومية المتخصصة، ومجلس النواب، والسماح مؤخرًا لمنظمات حقوقية غير حكومية 
بإجراء زيارات تفقدية، دعا المشاركون إلى تعزيز هذه اآللية المهمة لتعزيز الطمأنينة العامة وترسيخ الشفافية 

 ير الصحيحة.وتفنيد االتهامات غ
 الدعوة إلى اإلسراع بإنشاء اآللية الوطنية المستقلة لمناهضة التمييز. -15
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 اإلسراع بإقرار قانون تداول المعلومات بما يسهم في تنمية الجهود االقتصادية واالجتماعية الجارية. -16
الالئحة ضمان تنفيذ تعهد وزارة التضامن االجتماعي بالتشاور مع منظمات العمل األهلي قبل إقرار  -17

 .2019لسنة  149التنفيذية لقانون تنظيم العمل األهلي رقم 
ضرورة االهتمام بنشر الثقافة القانونية في المجتمع لما له من أهمية كبرى على استيعاب المصلحة  -18

 العامة المشتركة وتعميق الوعي العام بأهمية االمتثال للقانون وتعزيز تطبيقه في القواع العملي.
أهمية عقد جلسات عمل متخصصة للخبراء في المجاالت المختلفة بهدف ضخ المقترحات التوافق على  -19

 العملية للسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
* * *  


