
 

 

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 JHR–**مؤسسة عدالة لحقوق اإلنسان 

ظم عمل المنظمات الدولية،وتمتلك حقوقية مستقلة لدعم العدالة وحماية حقوق اإلنسان، تعمل وفق قواعد وآليات ونُ  مؤسسة
  .المعنيةعتبرة مع المنظمات شراكة مُ 

الدولية إلى حماية حقوق اإلنسان وتعزيزها، طبقًا للمعايير الدولية التي أقرتها األمم المتحدة والمواثيق والعهود  المؤسسةف هدُ وتَ 
 .، ودعم المظلومين والدفاع عنهمةالمعني



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
 

  ** تنويه:

  :هذا التقرير مصادر

 JHR –وحدة الرصد والتوثيق بمؤسسة عدالة لحقوق اإلنسان  ‐
 JHR –وحدة التقارير واألبحاث بمؤسسة عدالة لحقوق اإلنسان  ‐
 .والمواقع الرسمية  بعض التقاريرالصادرة عن عدد من المنظمات الحقوقية ‐

  



 

 

 : مقدمة  
 /شباطفرباير يفالرئيس األسبق حممد حسين مبارك  تنحى 2011 /كانون الثاينيناير 25عقب ثورة  -

دار  2011  نتقالية .ة شئون البالد يف تلك املرحلة االوكلف اجمللس العسكري 
علق مبوجبه العمل  ، دستورً إعالً اجمللس األعلى للقوات املسلحة أصدر  2011/شباطفرباير  13ىف و  -

ت  إدارة شئون البالد بصفةٍ  تويلبوالتزم فيه  ،1971بدستور  مؤقتة ملدة ستة أشهر أو انتهاء انتخا
   . جملسي الشعب والشورى ورئيس اجلمهورية

جلنة خمتصة اجمللس العسكري بعض التعديالت الدستورية الىت صاغتها  طرح، 2011مارس/أزار19 يفو  -
سة امل خب ، كانت  18.5إلستفتاء العام شارك فيه أكثر من ل ستشار طارق البشريبر مليون 

سة  % 77.2نتيجته موافقة  من املواطنني على التعديالت املقرتحة ، ومن بينها " أن تكون مدة الر
 أربع سنوات ال تتكرر إال مرة واحدة " . 

 منه على : 29نصت املادة  ،مكمال  أصدر اجمللس العسكري إعال دستور 2011مارس  30و ىف  -

ريخ إعالن نتيجة اإل  " - سة أربع سنوات ميالدية تبدأ من  نتخاب ، وال جيوز إعادة انتخاب مدة الر
ليـة  " رئيس اجلمهورية إال ملدة واحدة 

 منه أيضا على : 61ــــادة كما نصت امل -
ختصاصات احملددة ىف هذا اإلعالن وذلك حلني على للقوات املسلحة يف مباشرة اإليستمر اجمللس األ" 
ما وحىت انتخاب رئيس اجلمهورية ومباشرته مهام وىل كل من جملسي الشعب والشورى إلت ختصاصا

 .ه "منصبه كُل يف حين

تاجلولة األوىل من جريت أُ  ،2012 /أيارمايو 24و23 وخالل يومي - كما   رئيس اجلمهورية ، انتخا
  . 2012يونيو/حزيران 17و  16اجلولة الثانية يوميجرت 

  

ت ا جلنةأعلنت  2012يونيو  24وبتاريخ  سية ( املشكلة مبوجب نص املادة إلنتخا من اإلعالن  28الر
 حممد مرسيالدكتور  حزب احلرية والعدالة مرشحفوز )  2011مارس  30الدستوري العسكري الصادر ىف 



 

 

منافسه حصل ) ىف حني %51.73صو ( 13,230,131بعد حصوله على  مبنصب رئيس اجلمهورية ،
 ) . .%48.27صو ( 12,347,380على  أمحد شفيق اللواء

سة مجهورية   ،2012/حزيران يونيو 30 يف -أول رئيس مدين منتخب  -توىل الدكتور حممد مرسي - ر
لقاهرة وذلك ملدة أربع سنوات  احملكمة الدستورية العليا مصر العربية بعد أداء اليمني الدستورية أمام

 30اإلعالن الدستوري العسكري الصادر ىف من  29وفقا لنص املادة ( 2016يونيو  30تنتهى ىف 
 .)2011مارس 

يف مكان  ،اتعسفيً واحتجازه مت اختطاف الرئيس حممد مرسي   2013 /حزيرانيونيو 30بتاريخ و إال أنه  -
امات خمتلفة ( غري معلوم دون وجه حق   .)اىل أن مت تقدميه اىل احملاكمة اجلنائية 

بيا  حبكومة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء املصريأعلن وزير الدفاع  2013 /متوزيوليو 3وبتاريخ  -
 من القيادة العامة للقوات املسلحة املصرية جاء فيه: 

لدستور  -1   بشكل مؤقت .تعطيل العمل 
 يؤدى رئيس احملكمة الدستورية العليا اليمني أمام اجلمعية العامة للمحكمة . -2
سية مبكرة على أن يتوىل رئيس احملكمة الدستورية العليا إدارة شئون البالد خالل انإجراء  -3 ت ر تخا

 ا .ا جديدً نتخاب رئيسً انتقالية وحلني املرحلة اال
ت دستورية خالل املرحلة اال العليادستورية لرئيس احملكمة ال -4   نتقالية .سلطة إصدار إعال
 تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع جبميع الصالحيات إلدارة املرحلة احلالية . -5

......  

ستقراء النصوص الدستورية والقانونية احلاكمة للبالد  ، مل جند نصا واحدا يؤيد هذا اإلعالن العسكري حينئذ ، و
إلدارة شئون رئيسا مؤقتا احلكومة وزراء حد يعني أ كيفإذ  ىف النظم الدستورية ،  " الدولة" ملفهوم  إهداربل أنه 
 .!!!رئيس اجلمهورية املنتخب  ىف وجودالبالد 

والىت لرئيس حممد مرسي ل األساسيةقوق احل نتهاكاحلقوق اإلنسان  -JHR-ولقد رصدت مؤسسة عدالة
 : متثلت فيما يلي



 

 

  : نتهاك القانون الدويل :اأوال 

من اإلعالن العاملي  30،  21،  11،  10،  9،  8،  7،  6،  5،  2،  1خمالفة املواد   -أ

 حلقوق اإلنسان .

حلقوق املدنية  من 26،  14،  10،  9،  7،  5خمالفة املواد   -ب العهد الدويل اخلاص 

 والسياسة

 نتهاكات الدستورية والقانونية : االنيا:  

تعطيل أحكام الدستور والقوانني، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعماهلا وتغيري  -
ت  لقوة، وهو معاقب عليه وفًقا لقانون العقو   . 92،  87مكرر،  86املصري، يف مواده نظام احلكم 

سي، ومنعهم من االا - هلهم عتقال الرئيس وإخفائه قسر هو وفريقه الر  أو حماميهم .تصال 
 خمالفة النيابة العامة ىف قرارات إحالة الرئيس اىل احملاكمة اجلنائية اىل صريح الدستور والقانون املصري. -
  . املصري  لدستور والقانونا مبحاكمته طبقا لحماكمة الرئيس أمام حماكم جنائية غري خمتصة والئيً  -
 من قفص زجاجي مانع للصوت وعدم متكينهىف انعقاد جلسات احملاكمة العلنية أثناء الرئيس  حبس -

جللساتة متابع   .جراءات اجلنائية املصريملخالفة لقانون اإل إذا لزم األمرالدفاع عن نفسه  و ،ما يدور 
ت واملعايري الدولية للمحاكمات العادلة - ا " صِ وُ قضا  يف إهدار كافة الضما   " . ُمسيسةفت 
رة المنع  -  ه .و حماميأمن أهله  ربع سنوات سواءأعن الرئيس قرابة ز
  صرح حيث الصحية الرعاية وسوءاملتعمد  الطيب اإلمهالتعريض حياته للخطر عن طريق  -

"  أنه  حماكمته  أثناء جلستني يف
  أثناءانعقاد  وذلك ،"  للخطر حياته تعرض من  خيشى  وأنه  تغذية، وسوء صحية، رعاية لسوء يتعرض
ر يف  حماكمته جلسة  مرتني تعرض أنه  أعلن حيث 2017يونيو/حزيران7 ويف ،2017 مايو/أ

 سبح ط ، فق املعلبة األطعمة إال يتناول وال  الطعام عن امتنع وأنه سعافهإ يتم  ومل السكر لغيبوبة 
  .جنله به   صرح ما 

) اىل احملاكمة اجلنائية ىف عدة قضا بناء قسر أحالت النياية العامة الرئيس حممد مرسي (بعد اخفائها وقد ذه
ها فيما يلي :   امات خمتلفة رصد    على إ



 

 

 .استعراض القوة والعنف  -

 صرار والرتصد .القتل العمد مع سبق اإل -

 القبض واإلحتجاز دون وجه حق والتعذيب. -

رية وذخائر بغري ترخيص . -  حيازة أسلحة 

 التحريض بطريق اإلتفاق واملساعدة. -

بعد إدانته  عاًما 20لسجن املشدد ملدة  عليه ت احملكمةحكم 2015 /نيسانإبريل 21وبتاريخ  -

  .   ستعراض القوة والعنف والقبض واإلحتجاز والتعذيب

ً واجب النفاذهذه العقوبة و حمكمة النقض  وقد أيدت ائًيا و   . أصبح حكًما 

ت أول  2013لسنة  56460القضية رقم  -2 هلروب من سجن وادي مدينة نصر، واملعروفة إعالميا "جنا
  : آليتواملتهم فيها  "النطرون

اإلتفاق واملساعدة مع هيئة املكتب السياسى حلماس وحزب هللا إلحداث حالة من الفوضي إلسقاط  -
 .الدولة املصرية واهلروب من السجن حال كونه مسجون يف سجن وادي النطرون

إلاحملكمة  تحكم 06/2015/ 16 وبتاريخ هذا احلكم و اآلن حمكمة النقض نقضت وقد ،  عدامعليه 

ت أول مدينة نصر .  احملاكمةىف مرحلة إعادة   أمام حمكمة جنا

ت أمن الدولة العليا 2013لسنة  124القضية رقم -3 ت  2013لسنة  56458، املقيدة برقم  جنا جنا
  :مبا يليواملتهم فيها  "مع محاسلتخابر مدينة نصر، واملعروفة إعالميا "

 

مع من يعملون ملصلحة منظمة مقرها خارج البالد (التنظيم الدويل االخواين وجناحه العسكري  التخابر -
عمال ارهابية داخل مجهورية مصرالعربية.   حركة املقاومة االسالمية محاس ) للقيام 



 

 

يبات عسكرية) واهلجوم علي املنشأت التسلل خارج البالد بطرق غريمشروعة (قطاع غزة لتلقي تدر  -
 الشرطية والعسكرية وقتل الضباط واجلنود .

ا وسالمة أراضيها. ارتكب - ستقالل البالد ووحد  عمدا افعاال تؤدي ايل املساس 
 الدفاع عن البالد. سرارأاليه سرا من  يوافشجنبية ومن يعملون ملصلحتها ألدولة  سلم -
السرية الواردة من هيئة األمن القومي بشأن املعلومات  العديد من التقاريريراين اإلاحلرس الثوري  سلم -

 السرية اخلاصة).
ت مادية سست علي خأمد مجاعة أ -  سلحة وأموال ).أ(ومالية الف القانون مبعو
 حكام القانون.أسست علي خالف أقيادة يف مجاعة  تويل -
 حكام القانونأسست علي خالف أايل مجاعة  اإلنضمام -

احلكم و  هذا وقد نقضت حمكمة النقض،  لسجن املؤبداحملكمة عليه  تحكم 2015يونيه  16 جبلسةو 

ت مدينة نصر . اكمة اآلن ىف مرحلة إعادة احمل   أمام حمكمة جنا

ين أكتوبر 2014لسنة  1045القضية رقم -4 ت  لتخابر مع قطر، واملعروفة إعالمًيا   جنا واملتهم فيها "، "

  : مبا يلي

  إفشاء معلومات سرية اىل دولة قطر . -

ام . -   اإلشرتاك ىف إتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب اجلرائم املبينة ببنود اإل

 تويل قيادة جبماعة أسست على خالف أحكام القانون . -

حمكمة أمام منظورة القضية ، وما زالت  لسجن املؤبداحملكمة عليه  تحكم 2016يونيه  18 لسةوجب

  . النقض



 

 

، ومازالت متداولة  "هانة القضاء، واملعروفة إعالمًيا " جنح السيدة زينب 2014لسنة  478القضية رقم -5

  .حىت اآلن  يف احملكمة

ت أول مدينة نصر ،  15034/2015القضية رقم -6 كلى شرق القاهرة و   2985/2015املقيدة برقم جنا

مته فيها النيابة العامة بتهمة: فض إعتصام رابعة العدويةأحداث املعروفة إعالميا "    " وقد ا

التخطيط والتدبري وتنفيذ اإلعتصام املسلح جلماعة اإلخوان مبنطقة رابعة العدوية مبدينة نصر واستخدامه  -

  . يف تنفيذ عمليات عنف وإرهاب

 .، مث قررت مد احلبس اإلحتياطى يوما على ذمة التحقيقات  15حبسه وقررت النيابة العامة  -

ت وعند   .املتهمني قائمة مل تدرجه النيابة العامة ضمن  اإلحالة اىل حمكمة اجلنا

وجتدر اإلشارة اىل أن ، حماكمة رئيس اجلمهورية وفقا للنظام القضائي املصري حتكمه قواعد دستورية  -
  : نصت على 2014تور  من دس 159املادة نظمتها  وقانونية خاصة

نتهاك"  ام رئيس اجلهورية  خليانة العظمى، أو أية جناية أخرى،  يكون ا أحكام الدستور، أو 
ام إال  بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء جملس النواب على األقل، وال يصدر قرار اال
غلبية ثلثي أعضاء اجمللس، وبعد حتقيق جيريه معه النائب العام . وإذا كان به مانع حيل حمله أحد 

 ."مساعديه

؛ ويعترب ذلك مانًعا مؤقتا حيول  ذا القرار، يوقف رئيس اجلمهورية عن عملهومبجرد صدور ه" 
  ." دون مباشرته إلختصاصاته حىت صدور احلكم يف الدعوى

وحياكم رئيس اجلمهورية أمام حمكمة خاصة يرأسها رئيس جملس القضاء األعلى، وعضوية أقدم " 
ئب لرئ يس جملس الدولة، وأقدم رئيسني مبحاكم ئب لرئيس احملكمة الدستورية العليا، وأقدم 



 

 

حدهم مانع، حل حمله من يليه يف  االستئناف، ويتوىل االدعاء أمامها النائب العام، وإذا قام 
ائية غري قابلة للطعن   ." األقدمية، وأحكام احملكمة 

دانة رئيس اجلمهورية أعفي من " منصبه وينظم القانون إجراءات التحقيق واحملاكمة، وإذا حكم 
ت األخرى" لعقو   . مع عدم اإلخالل 

ا وأحكامها ، ونصت صراحة على إعفاء  - إذا فالقاعدة الدستورية صرحية ىف إجراءا
دانته ( وليس قبل ذلك )   .  الرئيس من منصبه بعد احلكم 

وجتدر اإلشارة اىل أن القانون الواجب التطبيق املنظم إلجراءات التحقيق واحملاكمة وفقا  -
 . 1956لسنة  247املادة سالف الذكر هو قانون حماكمة رئيس اجلمهورية رقم لنص 

دف إىل رعاية اإل ويعترب - ختصاص اجلنائي، بكل أنواعه ، من النظام العام ألن قواعده 
املصلحة العامة يف صورة سري العدالة اجلنائية، فجعل القانون اإلختصاص، دائما 

  حتقيق العدالة .  للمحكمة الىت هي أقدر من غريها على
لتاىل فإن احملكمة اجلنائية الىت حتاكم الرئيس حممد مرسي غري خمتصة والئيا بنظر  - و

عتباره الرئيس الشرعى للبالد طبقا لقاعدة الشرعية اإلجرائية ىف املواد اجلنائية ،  الدعوى 
ّن:املصرية وهذا ما أكدته حمكمة النقض   يف شأن اإلختصاص الوالئى، فقضت 

لنظام العام وتعترب  -يف قضاء حمكمة النقض  -" املقرر  أن مسألة اإلختصاص الوالئى تتعلق 
قائمة يف اخلصومة، وتعترب مطروحة دائما على احملكمة إذ احلكم يف موضوع الدعوى يشتمل حتما 
لضرورة  على قضاء ضمىن يف اإلختصاص، والطعن على احلكم الصادر يف املوضوع ينسحب 

ا وبطريق  ر اخلصوم مسألة اإلختصاص أو مل يثريوها، وسواء أبد اللزوم على القضاء فيه سواء أ
النيابة العامة أو مل تبدها، فواجب احملكمة يقتضيها أن تتصدى هلا من تلقاء نفسها، وحملكمة 

لنظام العام ولومل رة األسباب املتعلقة  يسبق  النقض من تلقاء نفسها وللخصوم وللنيابة العامة إ
ا أمام حمكمة املوضوع..." (نقض  لسنة  14337، يف الطعن رقم 14/1/2012التمسك 

يونيو  –ق، منشور يف جملة هيئة قضا الدولة،  العدد الثاين، السنة السابعة واخلمسني، أبريل 80
 ). 219ص 2013



 

 

لت ــام، و طلة بطال مطلًقا اجلنائية اإلحالَة إىل احملكمة وقررات اىل فإن إجراءات توجيه اإل تكون قد وقعت 
ا النيابة العامة والقضاء ىف  لعدم اختصاص احملكمة والئًيا بنظر الدعوى و أن مجيع اإلجراءات القانونية الىت اختد

  . املصري الدستور والقانون حماكمات الرئيس الشرعي املنتخب الدكتور حممد مرسى هى والعدم سواء ملخالفتها

قانون أو عهود ومواثيق أو دستور لحممد مرسي خصًما له وعدًوا دون احرتاٍم  الرئيسلقد اعترب النظام املصري 
ت نصت عليها القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ون سجمكلغ يف انتهاك حقوقه  دولية، و  له حقوق وضما

رة والتواصل مع أهله واإلالسجناء، أقلها حقه يف  احلصول على الرعاية الطبية والصحية. وتصال مبحاميه  الز
  :ختاما  

ار ياأظهرت تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية و سياسية  حماكمةهى حممد مرسي  الرئيس حماكمة إن
 .ىف مصرت احملاكمات العادلة معايري وضما

  : JHR-لذا تطالب مؤسسة عدالة حلقوق اإلنسان
 حرتام الدستور والقانون، وكافة العهود واملواثيق الدولية اليت صدقت عليها مصر.السلطات املصرية  -
نتهاكات الواقعة اإلعلى رسال جلنة تقصي حقائق للوقوف جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة  -

 نتهاكات داخل السجون املصرية.إلحممد مرسي وكافة ا الرئيسعلى 
  

  

  
   

 ٔ  ٕ    – JHR  
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