
 



 

 م6102تقرير النصف األول من العام  

 ، وباألخص األحكاماإلعدام أحكام إصدار فً مستمًرافً مصر،  – االستثنائً – القضاء زال ما 

 .المصري للنظام معارضٌن فٌها ٌُتهم السٌاسٌة، القضاٌا وصف علٌها ٌَغلب قضاٌا فً الجماعٌة،

فً جلسات قصٌرة،  الجرائم، ارتكاب على الواقعٌة الدالئل من خالٌة أوراقها تؤتً، التً القضاٌا تلك

 .العادلة المحاكمات لمعاٌٌر مخالفةبمحاكماٍت  األحكام صدور إلى باإلضافةوُمتسارعة، 

 فً سواء وُمحددة، معٌنةٍ  بضماناتٍ  اإلنسان ٌتمتع اإلنسان، لحقوق الدولً القانون إطار فًرغم أنه 

ٌُحاكم اإلنسان أمام قاضٌه بعدها أو أثناءها أو المحاكمة قبل ما مرحلة ، تعمل جمٌُعها على ضمان أن 

 ، قسمها إلى عدة أقسام:الطبٌعً، وفق إجراءات صحٌحة وسلٌمة

 المحاكمة، وفٌها: قبل ما القسم األول: الحقوق 
 الحرٌة. فً الحق .1

 به. الخاصة المعلومات على االطالع فً المحتجز الشخص حق .2
 المحاكمة. قبل بمحام االستعانة فً الحق .3

 الخارجً. بالعالم االتصال فً الحق .4
 السرعة. وجه على آخر قضائً مسإول أو قاض   أمام المثول فً الحق .5

 .االحتجاز مشروعٌة فً الطعن فً الحق .6
 عنهم. اإلفراج أو معقولة زمنٌة مدة خالل عادلة محاكمة فً المحتجزٌن حق .7

 الدفاع. إلعداد كافٌتٌن وتسهٌالت زمنٌة مساحة فً الحق .8
 التحقٌق. مراحل خالل والضمانات الحقوق .9

 القاسٌة. المعاملة ضروب من للتعذٌب وغٌره التعرض وعدم االحتجاز أثناء إنسانٌة أوضاع فً الحق .11

 المحاكمة: أثناء الثانً: الحقوق القسم 
 والمحاكم. القانون أمام المساواة فً الحق .1
 القانون. أحكام وفق لةم شك   ونزٌهة ستقلةمختصة م   محكمة أمام المحاكمة فً الحق .2

 .الحق فً النظر المنصف للقضاٌا .3
 .الحق فً النظر العلنً للقضاٌا .4

 .افتراض براءة المتهم .5
 .بالذنب االعترافعلى  اإلكراهالحق فً عدم  .6

 .المنتزعة جراء انتهاك المعاٌٌر الدولٌة األدلةاستبعاد  .7

 .حظر تطبٌق القوانٌن الجنائٌة بؤثر رجعً أو محاكمة المتهم على الجرٌمة نفسها مرتٌن .8

 .مبرر له الالالحق فً المحاكمة دون تؤخٌر  .9
 .ٌترافع عنه محام   خاللحق المرء فً أن ٌدافع عن نفسه بشخصه أو من  .11

 .االستئنافوجلسات الحق فً حضور المحاكمات  .11
 .الحق فً استدعاء الشهود ومناقشتهم .12

 .بمترجم شفهً وترجمة تحرٌرٌة االستعانةالحق فً  .13
 الحكم. حٌثٌات إعالن األحكام، ومعرفة فً الحق .14

 الحق فً الطعن على األحكام. .15



 

كمات وبالنظر إلى ُمعظم القضاٌا التً ُتنظر اآلن أمام المحاكم المصرٌة، وخصوًصا ما ٌتعلق بالمحا

 ،الحالً المصري القضاء نالعسكرٌة والمحاكمات أمام دوائر اإلرهاب الُمشكلة بالُمخالفة للقانون، نجد أ

ٌُطب  .اتهحساب فً الدولٌة، وال ٌضعها المعاٌٌرق فً محاكماته هذه ال 

 دلٌل هً اإلنسان، لحقوق ولًالدُ  القانون علٌها نص التً ولٌةالدُ  المعاٌٌر َتحترم التً العادلة المحاكمةف

 على دلٌل المعاٌٌر تلك تطبٌق وعدم اإلنسان، حقوق احترام مستوى على القضائً النظام صحة على

وانحٌازه لتوجهات سٌاسٌة، والُبعد عن الحٌدة واالستقاللٌة التً ٌجب أن ٌتمتع بها،  القضائً النظام ظلم

ٌُشكل   .اإلنسان لحقوق انتهاك علىصارخ  دلٌلوهو ما 

 

 

 

 ،م6102 الحالً العام من األول النصف فً"، JHR –اإلنسان  لحقوق عدالة مإسسة" رصدت وقد

 باإلعدام، علٌهم للحكم تمهًٌدا ُمتفرقة، قضاٌا ثمانِ  فً الجمهورٌة مفتً إلى متهًما 01 أوراق إحالة

 :كالتالً وبٌانها باإلعدام، حكًما 50 المحاكم وأصدرت

 2116 عام من األول النصف اإلعدام فً ألحكام إحصائً جدول: 

 المحافظة القضٌةبٌان  م
المحكوم 
 علٌهم

 تارٌخ الحكم

ن
حالٌ

الم
 

تقدمة( 2115لسنة  174 1 ا )العملٌات الم  ًٌ  8 2116مارس  29 8 القاهرة جناٌات غرب القاهرة العسكرٌة، المعروفة إعالم

ًٌا عسكرٌةاإلسكندرٌة جناٌات  2115لسنة  325 2  7 2116مارس  2 7 اإلسكندرٌة )استاد كفر الشٌخ(، المعروفة إعالم

ا )تجمهر أوسٌم(جناٌات الجٌزة 2115لسنة  14494 3 ًٌ  12 2116 أبرٌل 28 12 الجٌزة ، المعروفة إعالم

ا )فضل المولى(سكندرٌةكلً شرق اإل جناٌات 2114لسنة  1781 4 ًٌ  1 2116ٌونٌه  5 1 اإلسكندرٌة ، المعروفة إعالم

ا )مقتل ابن المستشار(كلً جنوب المنصورةجناٌات  2115لسنة  211 5 ًٌ  5 2116ٌولٌو  17 5 الدقهلٌة ، المعروفة إعالم

ا ) 2113لسنة  14986 6 ًٌ  7 2116ٌولٌو  17 6 الجٌزة (أحداث عنف العمرانٌةجناٌات الجٌزة، المعروفة إعالم

ا )التخابر مع قطر(جناٌات ثان أكتوبر، المعروفة  2114سنة ل 11154 7 ًٌ  6 2116ٌونٌه  18 6 الجٌزة إعالم

ا )خلٌة داعش بطنطا( 2114لسنة  12 8 ًٌ  4 2116ٌولٌو  16 ــ القاهرة جناٌات أمن الدولة العلٌا، المعروفة إعالم

 
 للمفتً إحالة 51 حكم إعدام 45

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ًشحاتة ناجً اإلعدامات قاض: 

والمحاكمات فٌها تسٌر وفق سٌاسة ُممنهجة تتلخص فً القضاء على كافة منذ تشكٌل دوائر اإلرهاب، 

 ، حتى لو كانت هذه اإلجراءات تتخطى معاٌٌر المحاكمات العادلة.نالُمعارضٌن السٌاسٌٌ

 كنموذج على هذا التعامل غٌر القانونً، والذي الٌنطبق مع المعاٌٌر الدولٌة؛

 اإلرهاب. ئرإحدى دوارئٌس  ناجً شحاتةالمستشار/ نموذج 

ْنُظر فٌها، إال ف ٌَ ا بـ )(، اإلعدام)فٌها  والحكمال تكاد تخلو قضٌة  ًٌ  .(قاضً اإلعداماتحتى لُقَِّب إعالم

الُمحاكمة أمام دائرة ُمغاٌرة، ُتعاد رغم أن جمٌع أحكامه عندما ُتنظر أمام محكمة النقض ٌتم نقضها، و

 ألدنً المعاٌٌر الدولٌة للمحاكمات العادلة.وهو ما ٌضعنا أمام قضاٌا وأحكام ُمسٌسة، تفتقر 

ا،  06 بإعدام حكًمافٌها  أصدر ، التًم6102 نٌسان/برٌلأ 62 ارٌخوكان آخر أحكامه بت ًٌ  مواطًنا مصر

ا المعروفة القضٌة فً ،الجٌزة جناٌات 6100لسنة  05545 رقم القضٌة فً ًٌ (، أوسٌم تجمهر) إعالم

 ، قضاٌا 2 فً باإلعدام علٌهم محكوم 634 إلى عن دائرته الصادرة األحكام إجمالً ٌصل وبهذا

 

 

 المحافظة القضٌةبٌان  م
المحكوم 
 علٌهم

 تارٌخ الحكم

ن
حالٌ

الم
 

ا )أحداث مسجد االستقامة( 2113لسنة  11818 1 ًٌ  14 2114أغسطس  31 6 الجٌزة جناٌات الجٌزة، المعروفة إعالم

ا )أحداث مركز شرطة كرداسة( 2113 لسنة 12749 2 ًٌ  183 2115فبراٌر  2 183 الجٌزة جناٌات مركز كرداسة، المعروفة إعالم

ا )ألتراس ربعاوي( 2114لسنة  3612 3 ًٌ  2 2115مارس  11 2 الجٌزة جناٌات أول أكتوبر، المعروفة إعالم

ا )مركز شرطة لجٌزةجناٌات ا 2113لسنة  11111 4 ًٌ  22 2115أبرٌل  21 22 الجٌزة (2كرداسة، المعروفة إعالم

ا )غرفة عملٌات رابعة(لعجوزةجناٌات ا 2114لسنة  2211 5 ًٌ  14 2115نوفمبر  4 14 الجٌزة ، المعروفة إعالم

ا )تجمهر أوسٌم(جناٌات الجٌزة 2115لسنة  14494 6 ًٌ  12 2116أبرٌل  28 12 الجٌزة ، المعروفة إعالم

 
 للمفتً إحالة 247 حكم إعدام 239

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 للمدنٌٌن العسكرٌة المحاكمات: 

 ، عسكرٌٌن من مإلفة محكمة جرٌهاتُ  استثنائٌة محاكمةللمدنٌٌن فً مصر، هً  العسكرٌة لمحاكمةا

 .6105لسنة  032أُحٌلت لها من النٌابة العامة، تطبًٌقا للقرار بقانون  جرائم فً والفصل لنظرل

 العادلة المحاكمة ضمانات بمحدودٌة، تلك التً تتعلق العسكرٌة المحاكماتولعل أبرز االنتهاكات فً 

 .المدنٌة بالمحاكمات قارنةً مُ  ،فٌها

 وقمع لمالحقة العسكرٌة والمحاكمات العسكري القضاء كثٌرة أحٌان فً االستبدادٌة األنظمة وتستخدم

 .لها المعارضة السٌاسٌة التنظٌمات

 فً الصادر ،والحٌوٌة العامة المنشآت تؤمٌن شؤن فً، 6105 لسنة 032 رقم بقانون القرار صدور منذو

 أجهزة عاونةم   المسلحة القوات تتولى" :على األولى مادته فً نص والذي، م6105 تشرٌن/أكتوبر 62

 محطات ذلك فً بما ،والحٌوٌة العامة المنشآت وحماٌة تؤمٌن ًف ،معها الكامل والتنسٌق ،الشرطة

 الطرق وشبكات الحدٌدٌة السكك وخطوط البترول وحقول الغاز وخطوط الكهرباء أبراج وشبكات

 المنشآت هذه وتعد حكمها، فى ٌدخل وما العامة والممتلكات والمرافق المنشآت من وغٌرها والكبارى

 ".والحماٌة التؤمٌن فترة طوال العسكرٌة المنشآت حكم فى

 المشار العامة والممتلكات والمرافق المنشآت على تقع التً الجرائم تخضع" :الثانٌة المادة فً ونص

 إحالة العامة النٌابة وعلى ،يالعسكر القضاء الختصاص بقانون القرار هذا من األولى المادة فً إلٌها

 ".المختصة العسكرٌة النٌابة إلى الجرائم بهذه المتعلقة القضاٌا

 المصري لدستورا من 615 المادة فً ذكره ٌرد لم العسكري للقضاء جدًٌدا اختصاًصا ٌُشكل وهو ما

 ا.دستورًٌ  علٌها منصوص غٌر سلطة العسكري القضاء ٌمنح حٌث ،ادستورًٌ  غٌر ٌكون وبذلك ،6105

 . القضاء الستقاللا انتهاكً  ٌمثل ما وهو ،العادي القضاء اختصاص من ٌنتقص أنه عن فضاًل 

 فً المتهمٌن نأ من الرغم على ،العسكري القضاء إلى قضاٌاالكثٌر من ال العامة النٌابة أحالت ،وبموجبه

، ووصل عدد الُمحالٌن العسكري القضاء ولٌس المدنً القضاء أمام محاكمتهم تجب ،مدنٌٌن القضاٌا هذه

 .مواطن مصري مدنً 0511للقضاء العسكري منذ صدور القرار بقانون إلى أكثر من 

 المختصة العسكرٌة الهٌئة وهو المصرٌة، الدفاع وزارة هٌئات إحدى هو المصري العسكري والقضاء

 .المصرٌة النقض محكمة حكم لتعرٌف طبًقا االستثنائً، االختصاص ذات العسكرٌة بالمحاكم

  ،، بشكٍل ُمسٌسمعٌنة أحكام إصدار فً الحاكم النظام من رغبةهً  العسكري للقضاء اإلحالة نإ

 .القانونالدستور و حكم على واضًحا خروًجا مثلٌُ  ،معارضٌن أو سٌاسٌٌن خصوم لردع

 

 

 



 

 ومع كثرة نظر قضاٌا المدنٌن أمام المحاكم العسكرٌة، َكُثرت أحكام اإلعدام بحق هإالء المدنٌٌن، 

 حكًما،  00، إلى م6102باإلعدام خالل النصف األول من العام  حكًما من صدر ضدهعدد صل و

 .فً قضٌتٌن

ا المعروفة اإلسكندرٌة، عسكرٌة جناٌات 6100 لسنة 360 رقم القضٌة :األولى ًٌ   بقضٌة إعالم

 مدنٌٌن مصرٌٌن. 0 بإعدام ،م6102 زارآ/مارس 6 بتارٌخ الحكم صدر وقد(، استاد كفر الشٌخ)

 على إكراههم وتم ،والتعذٌب ،القسري ءخفالإل تعرضوا قد المتهمٌن إنف ،ومحامٌهم اسرهم إفادة وحسب

 .ٌرتكبوها لم بجرائمٍ  عترافاال

ًٌا المعروفة العسكرٌة، القاهرة غرب جناٌات 6100 لسنة 005 رقم القضٌة :الثانٌة   إعالم

تقدمة العملٌات)  .م6102 ٌارآ/ماٌو64 فً مدنٌٌن مصرٌٌن 2 بإعدام حكًما صدر وقد، (الم 

 ، القسري اإلخفاء فترة أثناء وذلك ،التعذٌب أنواع ألبشع تعرضواهم أن ،المتهمٌن أسر أفاد وقد

 .إلٌهم المنسوبة بالتهم عترافاال على لإلكراه وذلك

(، عاجل تحرك) عنوان تحت ابٌانً  "الدولٌة العفو منظمة" أصدرت ،م6102 تموز/ٌولٌو 5 وبتارٌخ

 عسكرٌة،  005الصادرة فً القضة  ،األحكام هذه تنفٌذ لوقف المصري الدفاع وزٌر ومناشدة

 .الجائرة باألحكام األحكام تلك المنظمة وصفت حٌث ،المدنً القضاء أمام محاكمتهم إعادةوطالبت ب

ًٌا المعروفة القضٌة فً مصرٌٌن، وذلك مدنٌٌن ستة بإعدام حكًما بالفعل صدر، م6100وفً العام   إعالم

 .م6100 نٌسان/برٌلأ فً فٌهم الحكم تنفٌذ تم(، وشركس عرب) بقضٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :خاتمة 

تابع سٌر القضاٌا الجنائٌة أمام دوائر اإلرهاب وأمام تُ  إذ" JHR –مإسسة عدالة لحقوق اإلنسان إن "

وافر ٌتضح لها أن المعاٌٌر الدولٌة للمحاكمات العادلة ال تت ؛"وهما محاكم استثنائٌة"المحاكم العسكرٌة 

ٌُحترم فٌها فً جمٌع هذه القضاٌا، وال تُ  فً الحٌاة، اإلنسان حق طبق مباديء حقوق اإلنسان فٌها، وال 

 .قوق اللصٌقة بهوهً أعلى الح

 :مواده فً ،6105 عام المصري الصادر الدستورفهً بهذه اإلجراءات تخالف 

 96، :والتً تنص على 

. نفسه عن الدفاع ضمانات فٌها له تكفل عادلة، قانونٌة محاكمة فً إدانته تثبت حتى برئ المتهم"

 والشهود علٌهم ًللمجن الحماٌة الدولة وتوفر. الجناٌات فى الصادرة األحكام استئناف القانون وٌنظم

 ".للقانون وفًقا االقتضاء، عند والمبلغٌن والمتهمٌن

 97:والتً تنص على ، 

 سرعة على وتعمل التقاضى، جهات بتقرٌب الدولة وتلتزم. للكافة ومكفول مصون حق ًالتقاض"

  شخص حاكمٌ   وال القضاء، رقابة من إدارى قرار أو عمل يأ تحصٌن وٌحظر القضاٌا، فً الفصل

 ".محظورة االستثنائٌة والمحاكم ،ًالطبٌع قاضٌه أمام إال

 :مواده فً اإلنسان، لحقوق العالمً اإلعالن كما ُتخالف نص

 7، :التً تنص على 

 أن كما تفرقة، أٌة دون منه متكافئة التمتع بحماٌة فً الحق ولهم القانون أمام سواسٌة الناس كل"

 تمٌٌز على تحرٌض أي اإلعالن وضد بهذا ٌ خل تمٌٌز أي ضد متساوٌة حماٌة فً جمًٌعا الحق لهم

 ."كهذا

 11 ،:والتً تنص على 

 مستقلة محكمة أمام قضٌته تنظر أن اآلخرٌن، فً مع التامة المساواة قدم على الحق، إنسان لكل"

 ."إلٌه ت وّجه جنائٌة تهمة وأٌة والتزاماته حقوقه فً للفصلا علنًٌ  عاداًل نظًرا  نزٌهة

 واده:م فً والسٌاسٌة، المدنٌة للحقوق الدولى العهدوُتخالف أًٌضا 

 14:التً تنص على ، 

 فً أو إلٌه توجه جزائٌة تهمة أٌة فً الفصل لدى فرد، كل حق القضاء. ومن أمام سواء جمًٌعا الناس"
 محكمة قبل من وعلنً منصف محل نظر قضٌته تكون والتزاماته فً أي دعوى مدنٌة، أن حقوقه
 ".بحكم القانون ........ منشؤة حٌادٌة، مستقلة مختصة

سواسٌة أمام ، من حٌث التنص على القواعد األساسٌة، والحق فً العدالة والمحاكمة العادلة المادة، قروتُ 

بقٌة المادة تفرض التزامات . وعلنٌة أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزٌهةن تتم الجلسات فً وأ ،المحاكم

 .ول عملٌة المحاكمات الجنائٌة من أجل حماٌة حقوق المتهم والحق فً محاكمة عادلةمحددة ومفصلة ح



 

 "، ووفًقا للوضع الحالً؛JHR –مإسسة عدالة لحقوق اإلنسان إن "

 ت طالب السلطات المصرٌة باآلتً:

أمام القاضً  التً ُتنظر أمام دوائر اإلرهاب وأمام المحاكم العسكرٌة، إعادة جمٌع هذه القضاٌا .0

 المحاكم االستثنائٌة.األحكام والطبٌعً، وإلغاء جمٌع 

التً تصدر من دوائر اإلرهاب والمحاكم العسكرٌة والقضاٌا  اإلعدام أحكامكافة  وقف تنفٌذ .6

 المعروفة أنها قضاٌا سٌاسٌة.
ألخص ما احترام الدستور والقانون وتطبٌقه، وااللتزام بكافة المواثٌق والمعاهدات الدولٌة، وبا .3

 صدقت علٌه مصر من هذه المواثٌق والمعاهدات.

 الجٌش معتقالت أو الشرطة سجون فً سواء مصر؛ فً للمحتجزٌن التعذٌب أشكال جمٌع وقف .5

 الوطنً. األمن جهاز مقرات أو

 خالل مصرٌٌن مواطنٌن مع الجٌش عناصر من بعض مارسها التً التجاوزات كافة فً التحقٌق .0

 .التجاوزات هذه تكرار عدم لضمان إجراءات من ٌلزم ما واتخاذ للسلطة، الجٌش تسلم فترة

 المسئولٌة السٌاسٌة والجنائٌة والمدنٌة،  ،المسئولٌن عن هذه المحاكمات كافة وتحمل المإسسة،

ن تم جمٌع الضحاٌا وذوٌهم، صالح ل  هذه االنتهاك. هممعمم 
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