السيد المشير  /عبد الفتاح السيسي
رئيس جمهورية مصر العربية

تحيه طيبة وبعد،،،
انتشرر يري الربفي يرري الفتررر االيررر العديرد مررا المشرةف المتع رة باعتررداي
بعض أيراي الشرطة ع ى المواطنيا ،ولعل الحايثة االيرر لم تل سائق التوتوك ع ى
أيرردأ أمرريا الشرررطة ليسررة الحايثررة ااولرري يرري سررلل انتهرراك
أيرردأ أيررراي اامررا ولةنهررا تبررر

ررو المررواطنيا ع ررى

ي ررة يرري ايررة ااجميررة أن وجررو أ أجه ر ر اامررا

ما الة تحتاج إلى إعاير جية ة ،وتأجيل ل عام يا يالل جراا اللهرا اامنري مرا لرف
يورا

وقية معنيرة بالمبرايا ااساسرية لحمايرة

رو ا نسرا واراا مهرارا إيارر

يررا التعامررل مررا اا رردام واللريمررة يو انلرراداي مررا المررواطنيا ،وتحديررد يورج ر
و دويه وآليا تنفياجا بوضا قرانو ارامل برب مبردأ ال رواع والع راع الشرديد ،ورقابرة
ااجهر ر المعنيرة ع رى اامنرا والبرباط لةرري ن ين لرق أ ردج يري عمرل يرر قررانوني
لدوره .
يمرا المعرروأ أ أجهر ر الشررطة جري المسرررولة الرسرمية عرا اسرتتباع اامرا ومنررا
ومةايحررة اللريمررة ،ون يسررتايا أأ ملتمررا أ يعرريز برردو جهررا أمنرري يعمررد ع ررى
إااعة ااما وااما يي ااية ربوع البفي ،وما جنرا اانرة الحاجرة الم حرة باسرتمرار
إلرى وجروي جهرا أمنرري قروأ يعمرد ع ررى مةايحرة اللريمرة وا رجرراع الراأ يهردي أمررا
الدولة والمرواطنيا ويح رق انسرت رار بمرا يعر

مرا النهروس السياسري وانقتصرايأ

وانجتماعي ل ملتما وتح يق التنمية المستدامة يي ااية الملان .
وقبيررل ثررورر ال ررامس والعشررريا مررا ينرراير رردثة العديررد مررا ان تةااررا برريا جهررا
الشرررطة والمررواطنيا ،والترري جررا

يرري ملم هررا ع ررى أثررر استشرررا

رراجرر التعرراي

يالرررل السرررلو وأقسررراي الشررررطة المصررررية اامرررر الررراأ أيأ إلرررى ويرررار العديرررد مرررا
المررواطنيا واررا أبررر ج الشرراع لالررد سررعيد الرراأ ل رري تفررب ع ررى أيرردأ رجررا قسر
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ارطة سيدأ جابر بمحايظة ا سةندرية وت تداو لورتب وع يهرا أثرار التعراي يري
موقف أثر ع ى وجدا ال مواطا مصرأ يور ع ى جاا الب د.
ولعررل جرراا وا ررد مررا أجرر ااسررباع الرئيسررية الترري أي إلررى انرردنع ثررورر ال ررامس
والعشريا ما يناير لعاي  ،2011والتي التار جاا اليوي والاأ يوايق ا تفا الشرطة
المصرية يري عيردجا يلريف ع رى لر السر م العراي تلراه جراا اللهرا الحيروأ ،ولةرا
سرررعا مررا جررا التعامررل اامنرري الفررر مررا المتظرراجريا منررا اليرروي ااو ل تظرراجرا
نسيما يي محايظة السويس عامفً أضاييا ع ى ياير ل الس م
وجنررا هررر معررال انعررداي ال ررة برريا عامررة الشررع وجهررا الشرررطة أثنررا ال ررورر
المصرية ل درجة التي أي إلى إ را معظ أقسراي الشررطة والتفرا الوجروي اامنري
المم ل يي الشرطة ما البفي لمدر ليسة بال صيرر.
وانافقا ما جاا ااساس ريعة المنظمة المصرية لح و ا نسا منا ثرورر ال رامس
والعشريا ما يناير اعار إعاير جية ة جها الشرطة ما أجرل بنرا جهرا أمنري قروأ
قاير ع ى مواجهة ا رجاع ويعمد يي الوقة ذاتب ع ى ا تراي مبايا

و ا نسا .

وع يررب ت رردي المنظمررة لسرريايتة م ترررح عرراير جية ررة جهررا الشرررطة ي رروي ع ررى ار يا
ااو ينبا ما وضا مدونة س وك للها الشرطة المصرية قائ ع رى ا ترراي ال رانو
والمواثيررق الدوليررة الصررايرر يرري جرراا الشررأ واامررر ال رراني جررو تعررديل قررانو الشرررطة
المصرية.
أوالً :المباائ ا ااسئساااية البااا حكاااص أ تحرااا دااااة :و"ادو الدا ياااة:

دو اااة

س وك ل شرطة المصرحة
المبدأ ااول :البمسك بسيئ و القئ و
وجاا يعني ضرورر إقرار سياسا تحةر عمرل الشررطة وسر واها بوضروح ويقرة بمرا
يتفق ما الدستور والمعايير الدولية المنظمرة لعمرل الشررطة ون تسرمال بانلتبراس ،امرا
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يتا ر أ تعةررس السياسررا والتشرريعا ال رري الديم راطيررة ل شررطة وااجررداأ الترري
ت رروي ع يهررا الشرررطة وإتا ررة التشررريعا والسياسررا ل لمهررور بحيرر يسررتايا اررل
المواطنيا ا طفع ع يها بلميرا وسرائل النشرر المتا رة الورقيرة وا لةترونيرة ولرنا
إطررار قررانوني مررنظ نسررت داي ال ررور ضررما سياسررا الشرررطة محرردياً طبيعررة اسررت داي
ال رررور يررري اللررررائ اللنائيرررة ،لبررروع أيرررراي الشررررطة ل تشرررريعا المدنيرررة بصرررفته
مواطنيا عرايييا ي برعو لرنفس التشرريعا التري يعامرل بهرا المواطنرو  .ال بروع
ل مسررا لة ال انونيرررة عررا أأ انتهاارررا والترردلل الفرررورأ مررا أأ موقرررف ينتهرر ييهرررا
ال انو  .التح ق ما الصفة ال انونية اية مهاي أو أعما ما وبة قبل البد يي تنفياجا.
وبالتالي وي ا لهاا المبدأ سيةو ع ى رجل الشرطة انلت اي بال انو بغض النظر عرا
مةانة المشتبب بب أو انتمائب العائ ي والمؤسسي والتنظيمي والسياسري .ولبروع أيرراي
الشرطة ل يوي ال رانو ي رم والراأ يبرما اعترراأ الشررطة بح رو الغيرر و ريراته
وا ترامهرررا ولتح يرررق الم تبررريا العايلرررة ل نظررراي العررراي والصرررالال العررراي والمعرررايير
االفقية السائدر يي الملتما ،ويرأتي جراا المبردأ وي را ً عرف اامر المتحردر الصراير
يي  17ييسمبر  1979الاأ يريض است داي ال ور إن يي الة البرورر ال صوأ ويري
الحرردوي الف مررة ايا واجرربه مررا ضرررورر ا تررراي أيررراي الشرررطة ل ةرامررة ا نسررانية
و مايتها والمحايظة ع ي

و ا نسرا  .وعردي جروا ممارسرة أأ اررطي اأ مرا

أعما التعاي أو يره ما ضروع المعام ة أو الع وبة ال اسية أو الفإنسانية المهينرة
أو التحريض ع يها أو التغاضري عنهرا .وعردي جروا الترارع برأوامر ع يرا أو بظرروأ
است نائية لتبرير التعراي أو يرره مرا المعام رة أو الع وبرة ال اسرية أو يرر إنسرانية أو
مهدرر ل ةرامة
المبدأ الثئ  :حمئحة حقوق المواطن
وتتبررما منررا الشرررطة أيررة محرراون نسررت داي النفرروذ والوسرراطة أو المحسرروبية يرري
الحصرررو ع ررري ال ررردما والح رررو العامرررة التررري نصرررة ع يهرررا المواثيرررق الدوليرررة،
وانعتررراأ بالحريررا العامررة وا ترامهررا و مايتهررا بمررا يرري ذل ر
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ريررة التعبيررر عررا

الرررررأأ والتلمررررا والتظرررراجر السرررر مي واننتمررررا لا رررر اع والحراررررا انجتماعيررررة
واللمعيا ااج ية وانن راط يي اانشاة التاوعية .ظرر اايرة جوانر التميير يري
المعام ررة بحسرر النرروع والعررر والررديا وال غررة والمةانررة انجتماعيررة .وع رري أيررراي
الشررررطة العمرررل ع ررري منرررا لرررور التمييررر وأن يةونررروا جررر أنفسررره وذووجررر ممرررا
يمارسونها لرا ة أو ضمنا ً يي الحيار اليومية لبما عردي إاراعة الفرقرة الملتمعيرة
وتفتية النسيج الملتمعي.
المبدأ الثئلث الشعود العئم بئا ن
تبني الشرطة لمبدأ الشرااة الملتمعيرة الفعالرة لتح يرق الشرعور العراي برااما ،وتا ر
ذلر الت رري عررا المعنرري البريق لو يفررة الشرررطة الترري ت تصرر ع رري ملررري التصرردأ
ل لريمررة ،وانجتمرراي بررااما الملتمعرري ولرريس السياسرري بحير ت رردي الشرررطة لرردماتها
اامنيررة لتبررما ل مررواطنيا نيررل

رروقه المدنيررة والسياسررية يو الترردلل يرري الشررأ

السياسي .وعردي الترار اللغرايري اجهر ر الشررطة ضرمانا ً لتح يرق اننتشرار الواسرا
للميا لدما الشرطة
المبدأ الرابع :الرقئبة ع ى الشرطة
ت بررا الشرررطة ل رقابررة مررا لررف ملموعررة مررا المؤسسررا وجرريا مؤسسررا رقابررة
يالل الشرطة تتم ل يي جيرا أو إيارا مست ة تنب ق عنها ،للا م تصة بمراجعرة
الشررةاوا الدال يررة والم دمررة مررا المررواطنيا تةررو مهمتهررا جمررا المع ومررا ومتابعررة
أوجررب ال صررور يرري اايا المهنرري بصررفة عامررة ومظرراجر ال ررل والفسرراي يرري ا يارر
المالية ومدأ انلت اي بال انو ومعايير

و ا نسا  ،مؤسسا ل رقابة ع ي السر اة

التنفياية االرقابة ا يارية وللا التح يق التابعة لرئيس الو را تةو مهمتها التح ق
ما أأ انتهااا ل انو و رو ا نسرا التري يرتةبهرا أيرراي الشررطة ،واراا الرقابرة
التشريعية ما لف متابعة ااجه ر البرلمانية ع ى قااع الشرطة وعم ب.
المبدأ السئ س :اإل ادو الفعئلة ل شرطة
4

ت ت ي الشرطة بملموعة مرا التردابير وا جررا ا ا ياريرة التري ت رق بيررة مؤسسرية
جيرردر تمةررا أيررراي الشرررطة مررا ال يرراي بمهررامه بررأابر قرردر مررا الةفررا ر واللرروير وي را ً
ل روانيا المح يررة والمعررايير الدوليررة ،تعتمررد الشرررطة أساسرا ً ع رري مرردأ ان تراييررة يرري
أيا العمل وانلت اي بالمعايير المهنية المعمو بها يوليا ً
المبدأ السئبع :حقوق الشرطة
ضرورر التمتا بالح و المدنيرة والسياسرية ايرراي الشررطة امرواطنيا بمرا ن يمير ج
عا يرج ما المواطنيا ،ما است نا أيراي الشرطة ما المشراراة السياسرية لبرما
ن ر اجته و يررايج بشررأ أأ لررراعا سياسررية وضررما قيررامه برردورج الفعررا يرري
تمةيا المواطنيا ما نيل

وقه بشةل عاي وممارسة الح و السياسية بشةل لرا..

يأتي ذل ما منا ق ارتباط إلفح جها الشرطة بانبتعاي عا الشأ السياسي.
التمتا بح و مساوية لح و المو فيا يايرراي الشررطة بولرفه مرو فيا عمرومييا
التمترررا بح رررو متسررراوية مرررا يررررج مرررا العرررام يا يررري ال ررردما العامرررة ون يلرررو
است ناؤج بأية م ايا تتناقض ما مبايا العد انجتماعي وسياير ال انو .
ويل مراعار طبيعة عمل أيراي الشرطة يي نيل

روقه ا أيرراي الشررطة يعم رو

يي روأ لعبة تتسر ب ردر مرا الم راطرر لرال يحرق لهر الحصرو ع رى البرما
انجتمررراعي والصرررحي واامرررا الش صررري لهررر ولعرررائ ته ولفهررر الحرررق يررري اسرررت داي
ااجه ر الف مة لعم ه والحصو ع ى التردري الةرايي لبرما سرفمته يري العمرل
ون ينبغي أ يتعرس أيراي الشرطة اية ع وبا إيارية أو ير إيارية بسب قيرامه
با بفغ عا ارتةاع انتهااا ل انو تمة أو ع ى وا الحردوم مرا جانر آلرريا
ويل تويير الحماية الةام ة لهر واسررج مرا أأ أعمرا انت اميرة قرد يتعرضرو لهرا
نتيلة ل ياي بواجبه .

ثئ يئً :تعدحل قئ و الشرطة دقا  109لسنة 1971
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حكص دحداث كموعة ن البعدحةت ع ى قئ و الشرطة وذلك ع ى النحو البئل :
النص المقبر:

النص الحئل

الماااااااااااائ و الشرطة جيرة مدنيرة نظاميرة برو ارر تةررررو الشرررررطة جيرررررة مدنيررررة نظاميررررة
ااول

الدال يررررة رئيسررررها ااع ررررى رئرررريس بو ارر الدال يرة ترؤيا و ائفهرا وتباارر
اللمهوريرررررررة ،وترررررررؤيأ و ائفهرررررررا التصالررررها برئاسررررة و يررررر الدال يررررة
وتبااررر التصالررها برئاسررة و يررر وبالتعاو ما المل س ااع ى ل شرطة
الدال يررة وتحررة قيايتررب ،وجررو الرراأ
يصررردر ال ررررارا المنظمرررة للميرررا

وتن سررر جيررررة الشررررطة إلرررى قااعرررا
نوعية وإق يمية ،وذلر ب ررار مرا و يرر

ارونها ونظ عم ها.

الدال ية ،ويرأس ارل قاراع مسراعد أو

وتن سر جيررة الشررطة إلرى قااعررا

أو مساعد و يرر ،ويلرو أ لةرو لةرل

نوعيررة وإق يميررة ،وذلرر ب رررار مررا قارراع نررائي رئرريس قارراع أو أا ررر يحررل
و يررر الدال يررة ،ويرررأس اررل قارراع أقرردمه محررل رئرريس ال ارراع عنررد يابررب
مسرررررراعد أو أو مسرررررراعد و يررررررر ،وتحدي التصالا نائ رئيس ال اراع
ويلررو أ لةررو لةررل قارراع نررائي ب رار ما و ير الدال ية.
رئرريس قارراع أو أا ررر يحررل أقرردمه
محررررل رئرررريس ال ارررراع عنررررد يابررررب

وتتةو جيرة الشرطة ما:

وتحررردي التصالرررا نائررر رئررريس

 .1ضباط الشرطة.

ال ااع ب رار ما و ير الدال ية.

 .2أمنا الشرطة.

وتتةو جيرة الشرطة ما:

 .3مساعدأ الشرطة.
 .4مراقبي ومندوبي الشرطة.

 .1ضباط الشرطة.

 .5ضباط الصف واللنوي.

 .2ضباط الشرأ

 .6رجا ال فر النظامييا.

 .3أمنا الشرطة.
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ويتررولى مسرراعدوا أو ومسرراعدو و يررر

 .4مساعدأ الشرطة.
 .5مراقبي ومندوبي الشرطة.

الدال يررة ،ورؤسررا المصررالال ،ومررا يرري
ةمهررر  ،ورؤسرررا الو ررردا النظاميرررة،

 .6ضباط الصف واللنوي.

ومرررأمورو المرااررر وااقسررراي ،رئاسرررة

 .7معاوني ااما

الشرطة ،ال يي دوي التصالب.

 .8رجا ال فر النظامييا.
ويتررررولى مسرررراعدوا أو ومسرررراعدو
و ير الدال يرة ،ورؤسرا المصرالال،
وما يي ةمه  ،ورؤسا الو ردا
النظاميرررررررة ،ومرررررررأمورو المرااررررررر
وااقسرراي ،رئاسررة الشرررطة ،اررل يرري
دوي التصالب.
الماااااااااااائ و ت رررتي جيررررة الشررررطة بالمحايظرررة ت ررتي جيرررة الشرررطة بالمحايظررة ع ررى
الثئلثة

ع ررى النظرراي واامررا العرراي وا ياع ،النظرراي واامررا العرراي وا ياع يرري إطررار
وبحمايرررررررررة اارواح وااعرررررررررراس الح ررو والحريررا العامررة المنصررو.
واامررررروا وع رررررى االررررري منرررررا ع يهررا يرري الدسررتور وجررى تعمررل لحمايررة
اللرررررائ وضررررباها ،امررررا ت ررررتي اارواح والممت ةررررررررا وااعررررررررراس،
بةفالررة الامأنينررة واامررا ل مررواطنيا وتسعى لمنا اللرائ وضباها يي إطرار
يرررري اايررررة الملرررران  ،وتنفيررررا مررررا قواعد ال انو وال وائال المنظمرة لعم هرا،
تفرضب ع يها ال روانيا وال روائال مرا وجررى م ت مررة يرري ذلر بررا تراي الةرامررة
ا نسانية ل مواطنيا

واجبا .
المئ و 4

يشةل بو ارر الدال ية مل رس أع رى تشررةيل مل رررس أع رررى ل شررررطة برئاسرررة
ل شرطة برئاسرة أقردي مسراعدأ أو
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أقدي لوا بالو ارر وعبروية  14عبروا

ويررت تو يررا العرردي االتررالي 5 ،مررا أقرردي

و ير الدال ية وعبوية ال ما:
· مسررررررررررراعدأ أو و يرررررررررررر
الدال ية.

مديرأ ااما ،وأ دم ضابم ي ري رتبرة
لوا وعميد وع يد وم دي ورائرد ،مرديرو
ا يارر العامررة لشرررو البررباط ،واامررا

· مساعدأ و ير الدال ية.

العرررراي ،واامررررا الرررروطني والتفترررريز4 ،

· مستشرررررار الدولرررررة لرررررو ارر قانونييا ي تارج مل س ن ابة المحراميا
الدال ية.
ويةررو بيررنه اثنررا مررا عمرردا ا يررا
· مرردير ا يارر العامررة لشرررو
البباط.

الح ررو السرراب يا ،و 4مررا العررام يا يرري
ملا

وعنررد يرراع الرررئيس يتررولى رئاسررة
المل ررس أقرردي ااعبررا الحاضررريا

رو ا نسرا يرارحه المل رس

ال ررومي لح ررو ا نسررا ويوايررق ع رريه
مل رررس النرررواع ،و 6ا صررريا عامرررة

مرررا مسررراعدأ أو و يرررر الدال يرررة ي تررررارج مل ررررس النررررواع مررررا يررررر
ويتولى أمانرة المل رس مردير ا يارر أعبررائب ويةررو بيررنه  3ضررباط ارررطة
العامررة لشرررو البررباط وعنررد يابررب مت اعديا ما ألحاع ال برر والةفا ر.
يتونجرررا مرررا ي تررراره المل رررس مرررا
أمررا عنررد يرراع الرررئيس يتررولى رئاسررة
أعبائب.
الل سة أقدي البباط الحاضريا ويترولى
وينع ررد المل ررس برردعور مررا رئيسررب أمانررررة المل ررررس مرررردير ا يارر العامررررة
وتعتبرررررر اجتماعاترررررب لررررررحيحة إذا لشرو البباط وأ د ااعبا العرام يا
برجا أا ر ما نصف ااعبرا  ،يي

و ا نسا .

ويصرردر المل ررس قراراتررب باا بيررة وينع د المل س مرر ال اهر ع ى ااقل
الما رررررة وعنرررررد التسررررراوأ يررررررجال وبررردعور مرررا رئيسرررب أو مرررا ث ررر عررردي
اللان ر الرراأ ييررب الرررئيس ،وتةررو

أعبرررائب ،وتعتبرررر اجتماعاترررب لرررحيحة

المرداون سررية وال ررارا مسررببة بحبرررور أا رررر مرررا نصرررف ااعبرررا ،
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وإذا اانرررررررررة إ ررررررررردا المسرررررررررائل ويصرررردر المل ررررس قراراتررررب باا بيررررة
المعروضررة تمررس أ ررد ااعبررا أو الما ة
أ د أقربائب أو ألهاره إلرى الدرجرة
الرابعررررررة وجرررررر ع يررررررب التنحرررررري
ول مل س أ يدعو إلى ج ساتب يررا
انسرررتعانة بهررر يررري بحررر المسرررائل
المعروضرررة ع يرررب سررروا مرررا جيررررة
الشرررررطة أو مررررا لارجهررررا يو أ
يةرررررو لهررررر لرررررو معررررردوي يررررري
المداون .
المئ و 5

يعررراو المل ررررس ااع رررى ل شرررررطة ي رروي المل ررس ااع ررى ل شرررطة بوضررا
و يرررر الدال يرررة يررري رسررر السياسرررة السياسرررررة العامرررررة ل رررررو ارر ولااهرررررا
العامررررة ل ررررو ارر ووضررررا لااهررررا وتاررررروير أجه تهرررررا وأسررررر وع عم هرررررا
وتارروير أجه تهرررا وأسررر وع عم هرررا وتحررررردي اايا الشررررررطي بمرررررا يريرررررا
بمررررا يريررررا مسررررتوا اايا لتح يررررق مستوا جاا اايا  ،وي تي برالنظر يري
المهاي المسندر إليها ع ى أامرل وجرب اررررو أعبررررا جيررررة الشرررررطة ،ويررررى
وي تي برالنظر يري اررو أعبرا

المسرررائل التررري يررررا الرررو ير أو الهيررررة

جيرة الشرطة ع ى الوجب المبيا يري ال وميرررة ل وقايرررة مرررا التعررراي عرضرررها
جاا ال انو امرا ي رتي برالنظر يري ع يررب أو ي تر هررا أ ررد أعبررائب ويتررولى
المسائل التي يررا الرو ير عرضرها إعرررراير جية ررررة الررررو ارر يررررور تشررررةي ب،
وتةو جاه المهمرة مرا بريا مهامرب ا مرا

ع يب أو ي تر ها أ د ااعبا .
وتةررو قرررارا المل ررس نايررار مررا

يعة الحاجة إلى ذل .

تاريخ اعتمايجرا مرا الرو ير وتعتبرر ويتولى المل س ع ى االي ا ارراأ
معتمرردر قانونررا بمرررور لمسررة عشررر ع ى الة يا والمعاجد الشررطية ،وضرا
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يومرررررا ع رررررى ريعهرررررا إليرررررب يو أ

ال اررم التدريبيررة ايررراي جيرررة الشرررطة

يعترررررس ع يهررررا اتابررررة اعتراضررررا بما يبما ريا الةفا ر وا تراي الةرامرة
مسببا ً.

ا نسانية ل مواطنيا.

يإذا اعتررس الرو ير ع يهرا ا هرا أو با ضاية إلى إيلا الت نيا الحدي ة يي
بعبها اتابة أعاي ما اعتررس ع يرب عمل الشرطة ،ووضا السياسا الةفي ة
منها إلى المل رس عراير النظرر ييرب بريررا المسررتوا المعيشرري للميررا أيررراي
لررررف مرررردر يحررررديجا ،يررررإذا ألررررر جيرة الشرطة يو تميي  ،واقتراح اراير
المل ررس ع ررى رأيررب ألرردر الررو ير لا .مناس اجورج ومراجعتب ا مرا
قررراره يرري الموضرروع ويةررو جررراا اقتبى اامر.
ال رار نهائيا.

وتةو قرارا المل س نايار ما تراريخ
اعتمايجررا مررا الررو ير ،وتعتبررر معتمرردر
قانون را ً بمرررور لمسررة عشررر يومررا ع ررى
ريعهررررا إليررررب مررررا لرررر يعترررررس ع يهررررا
اعتراضا اتابيا مسببا.
يرررإذا اعتررررس الرررو ير ع يهرررا ا هرررا أو
بعبها أعاي ما اعترس ع يرب منهرا إلرى
المل ررررس عرررراير البحرررر لررررف مرررردر
يحديجا .وي ي قرارجا يري جراه الحالرة
مواي ررة ث رري أعبررا المل ررس ،ويةررو
جاا ا قرار نهائيا وم ما ً ل و ير.
يررإ ل ر تحصررل مواي ررة ث رري ااعبررا
ألررردر الرررو ير قرررراره يررري الموضررروع
ويةو جاا ال رار نهائيا
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المئ و  – 6يةرررو تعيررريا ضرررباط الشررررطة مرررا يةو تعييا ضباط الشرطة ما لريلري
فقرو أول

لريلرري ا يررا أااييميررة الشرررطة ،ا يا أااييمية الشرطة ،ويعيا البرباط
ويعرريا البرررباط مرررا لريلررري ا يرررة ما لريلي ا ية الشرطة او مررر يري
الشرطة او مرر يي رتبرة مرف ي ،رتبة مف ي ،ويسرتحق مرتبرب مرا تراريخ
ويسررتحق مرتبررب مررا ترراريخ تسرر مب تس مب العمل ،وتحردي أقدميترب مرا تراريخ
العمرررل ،وتحررردي أقدميترررب مرررا تررراريخ التعيررريا طب رررا لترتيررر الت ررررج ،وعنرررد
التعييا طب ا لترتي الت ررج ،وعنرد التسرراوأ يرري الترتي ر ي رردي ااابررر سررنا
التسرراوأ يرري الترتيرر ي رردي ااابررر وذل ر يو إلررف بأ ةرراي قررانو إنشررا
سنا وذل يو إلف بأ ةراي قرانو
إنشررررا أااييميررررة الشرررررطة رقرررر 91
لسنة 1975

أااييمية الشرطة رق  91لسنة 1975
ما إمةانية يلو لريلري ا يرة الح رو
المتمي يا يي جراه الة يرة عبرد اجتيرا ج
التبارا ال بو

الماااااااااااائ و يرررؤيأ ضرررباط الشررررطة عنرررد برررد
السئبعة

تعييرررررنه وقبرررررل مبااررررررر أعمررررراله

يررؤيأ ضررباط الشرررطة عنررد بررد تعييررنه
وقبل مباارر أعماله و ائفه يمينا أماي

و ررائفه يمينررا أمرراي و يررر الدال يررة و ير الدال ية بالني ا تي:
بالني ا تي:

أقس باا العظري أ أ راير ع رى النظراي

"أقسر براا العظري  ،أ أ راير ع رى اللمهررررررررورأ وأ أ تررررررررري الدسررررررررتور
النظررررراي اللمهرررررورأ ،وأ أ ترررررري وال رانو وأرعررى سرفمة الرروطا وأؤيا
الدسررتور وال ررانو  ،وأرعررى سررفمة واجبررري بالامرررة والصرررد  ،وأ ألرررو
الرررررروطا ،وأؤيأ واجبرررررري بالامررررررة ارامة المواطنيا.
والصد

ثئلثئً :اإلجراءات البنفيذحة واإل ادحة:
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 .1تحويل يور المل س ااع رى ل شررطة مرا ايرا ترابا لرو ير الدال يرة ،ورئريس
اللهوريررة يص ر لد ع ررى قراراتررب إلررى جيرررة ياع ررة تشررارك يرري وضررا السياسررة
العامررة ل شرررطة ولااهررا وتارروير أسرر وع عم هررا لت رروي بمشرراراة

ي يررة،

وتتولى عم ية إعاير الهية ة ضرما التصرا .جديرد يبراأ إلرى جراا المل رس
وجو تاوير عمل جها الشرطة وتحدي ي سفتب اامنية
 .2جية ة جاا المل س الاأ ت تصر عبويتب ا

ع رى مسراعدأ و يرر الدال يرة،

بحي ر تتسررا ل ررانونييا و رروقييا ولبرررا يرري ملررا اامررا ،با ضرراية إلررى
توسيا ناا يوره والتصالاتب.
 .3إنشا جيرة قومية ل وقاية ما التعاي لوضا السياسا العامة الف مة لمةايحة
ال أاةا التعراي ومسراعدر مل رس الشرع و يرره مرا ااجهر ر يري الرقابرة
ع ى العمل الشرطي.
 .4إعفا الشرطة ما ااية ااعما المرتبارة بالارابا السياسري وأ يةرو عم هرا
م تصراً ع ى المنظومة اامنية يحس .
 .5ماالبة النائ العاي بتفعيل الماير  22ما قانو ا جرا ا اللنائيرة – بمبااررر
عم يررا التفترريز ع ررى أعمررا مررأمورأ البرربم ال بررائي وأمررااا ان تلررا
بمعدن مرتفعة.
 .6السماح لمم ي منظمرا الملتمرا المردني ق ن ابرة المحراميا – ن ابرة ااطبرا –
اللمعيا ااج ية المشهرر ...إلخ ) بالردلو إلرى م رار الشررطة يري أأ وقرة،
وبررردو سرررابق إلارررار ،وتف رررد أمرررااا ان تلرررا وأ ررروا المحتلررر يا بهرررا،
والحصو ع ى المع وما التي يا بونها
 .7إعررداي يورا ت فيررب وتدربيررب عاج ررة لبررباط الشرررطة لالررة العررام يا يرري
إيارا المبا ر اللنائيررة ررو ايفيررة التعامررل مررا المحتل ر يا يالررل أقسرراي
ومراا الشرطة ..بما يتبما ا تراي ارامة المواطا و رياتب ااساسية التري
اف تهررا نصررو .الدسررتور وال ررانو وأ ةرراي المواثيررق الدوليررة المعنيررة بح ررو
ا نسا التي الت مة بها الحةومة المصررية وذلر بالمواابرة مرا تردريس مراير
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و ا نسا يي مناجج التع ي وأااييمية الشرطة ومعاجد ومردارس التردري
التي يلرا ييها ا عداي المهني لرجا الشرطة.
وتفض وا بقبول وافر االحبرام ،،،
دئيس
المنظمة المصرحة لحقوق اإل سئ
حئفظ أبو سعده
المحئ ى

13

