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 ** تنویھ:
 مصادر ھذا التقریر:

 JHR –وحدة الرصد والتوثیق بمؤسسة عدالة لحقوق اإلنسان  -
 JHR –وحدة التقاریر واألبحاث بمؤسسة عدالة لحقوق اإلنسان  -
 والمواقع الرسمیة.  الحقوقیةبعض التقاریرالصادرة عن عدد من المنظمات  -
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 JHR–**مؤسسة عدالة لحقوق اإلنسان 

ظم عمل المنظمات الدولیة،وتمتلك حقوقیة مستقلة لدعم العدالة وحمایة حقوق اإلنسان، تعمل وفق قواعد وآلیات ونُ  مؤسسة
 .عتبرة مع المنظمات المعنیةشراكة مُ 

إلى حمایة حقوق اإلنسان وتعزیزھا، طبقًا للمعاییر الدولیة التي أقرتھا األمم المتحدة والمواثیق والعھود  المؤسسةف ھدُ وتَ 
 .، ودعم المظلومین والدفاع عنھمةالدولیة المعنی
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 لكافةاألسمى ن تعزیز وحمایة حقوق اإلنسان یجب أن تكون الغایة إ
 أو أياألنظمة السیاسیة، وال یجب التذرع بمحاربة أو مكافحة اإلرھاب 

عتداًء م تمثل اوارتكاب أفعال ترقى إلى جرائ ،النتھاك القانونمبرٍر كان 
والحق في الحیاة أعظم حق نناضل من أجلھ وندافع على حقوق اإلنسان، 

 .عنھ، وإنقاذ حیاة اإلنسان غایة نضحي من أجلھا

 

 

��ود 
�

ر ا�ب  �ب

�انف 
وقت إ�ٕ��ف

ةت �د��ةت ��فت يي ��ٔوسسس
دف تي

�ف �ف ��تت
ر   ���د�ي

ر  30 ا�ي �ف  2018ني

 

 

 

 



 

6 
 

 مقدمة

ي هو وصف لعمل�ات القتل الذي تمارسه 
ي الدولةسلطة الاإلعدام التعس��

سواء  ،الرسم�ة ��

 موجزة خالفت المعاي�ي  أو نت�جة أحكام اإلعدام الصادرة ب�جراءاٍت  ،عن ط��ق القتل المبا�� 

ي نصوص القانون الدو�ي  -والضمانات الالزمة للمحا�مات
ي وردت ع� سب�ل الح� ��

الى�

ي م� خالل  لحقوق اإل�سان ،
ي ارتكبت ��

ي الى�
ي هذا التق��ر نرصد حاالت اإلعدام التعس��

و��

طة،  وقوا -و�ي حاالت قتل مبا�� مارسته السلطة الم��ة، 2017عام   تمن خالل ال��

ي سيناء
ي المتعمد داخل السجون الم��ة، فقد وثقنا  -الج�ش �� أو قتل نت�جة اإلهمال الطى�

ي م� عمًدا عن تقد�م الرعا�ة الطب�ة والصح�من ال لعد�د 
 ةضحا�ا امتنعت السلطة ��

��ن من المر�� وكبار السن وكان نت�جة ذلك أن تعرضوا للوفاة، وأ�ًضا تم رصد جللمحت

ي قضا�ا متعددة خالل عام  ومتابعة صدور أحكام
، داللة ع� استمرار القضاء 2017باإلعدام ��

ي استخدام عق��ة اإلعدام بدال 
ي اإلسهاب والتوسع ��

الم�ي �شق�ه الطب��ي والعسكري، ��

 -JHR -كمؤسسة عدالة لحقوق اإل�سان من الس�ي إ� الحد من هذە العق��ة، وقد الحظنا  

العسكري للمشهد ح�ث كان له نص�ب وافر من إصدار  أن هذا العام قد شهد تصدر القضاء

 � ي قض�ة عسك��ة بعد رفض الطعن األحكام ع� المدنيني
 عن تنف�ذ أحكام اإلعدام ��

ً
، فضال

إن تع��ز وحما�ة حقوق اإل�سان �جب أن تكون �ي  ع� الحكم من دائرة الطعون العسك��ة،

ر� تذرع بمحار�ة أو مكافحة اإلرهاب كم�� الغا�ة الرئ�س�ة ل�افة األنظمة الس�اس�ة، وال �جب ال

النتهاك القانون وارتكاب أفعال تر�� إ� جرائم تمثل اعتداًء ع� حقوق اإل�سان ، فال مجال 

ي ع�� تتمتع ف�ه حقوق اإل�سان بحما�ة من قبل منظمات دول�ة، وقانون دو�ي 
لمثل ذلك ��

 لحقوق اإل�سان. 

�انف �                                                 
وقت إ�ٕ��ف

ةت �د��ةت ��فت  ٔوسسس

                     JHR                                                                            
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 اإلعدام ب�جراءات موجزة 

� كافة   ةالعق��ات بصفة عامة، ف�ي العق��عق��ة اإلعدام �ي العق��ة األشد واألخطر من بني
ي 

ي تطب�قها بعد تنف�ذها، ألن ثمن هذە العق��ة هو إهدار الى�
�اة ح   �ستح�ل تدارك الخطأ ��

إ�سان، وال �ملك أحد رد هذە الح�اة أو إعادتها مرة أخرى، و�ي تختلف عن العق��ات المق�دة 
ي تطب�قها، وال �ستق�م أن يتم إنزال 

ي من الممكن معها تصحيح الخطأ ��
أو السالبة للح��ة الى�

ة �لما تمثله هذە العق�  -عق��ة اإلعدام ب�جراءات ��عة وموجزة، تفتقد  لضمانات  عادلة
ي الوقت الحا�ي تتجه 

ي الح�اة الذي �عد من أعظم الحقوق، و��
من خطورة وتهد�د للحق ��

دول عد�دة إ� إلغاء عق��ة اإلعدام ، كما تتجه أخرى إ� الحد من هذە العق��ة عن ط��ق 
ي جمهور�ة م� الع���ة 

استبدالها بعق��ات أخرى أو عن ط��ق وقف تنف�ذها، أما ��
ي و�التحد�د خالل األر 

ي شهدت اضطراًبا س�اسً�ا، فقد أسهب القضاء ��
�عة أعوام الماض�ة الى�

ي تار�ــــخ القضاء الم�ي 
إصدار أحكام باإلعدام �شكٍل غ�ي معهود ومختلف تماما عما سبق ��

ة السابقة ع� أحداث يناير   . 2011وع� وجه التحد�د خالل الف��

ة من نظرة عامة ع�  ي الف��
 : 2012إ�  1981أحكام اإلعدام ��

 باإلعدام، و ونفذ الحكم ع�" 179صدر " 1990إ� عام  1981من عام  •
�
" حكما

 شخًصا". 35
 باإلعدام، ونفذ الحكم 678صدر ما ال �قل عن" 2001إ�  1991من  •

�
" حكما

  213ع�
�
 .  1شخصا

حالة  88بمعدل  باإلعدام ا حكم 528 عن  صدر ما ال �قل  2006إ�  2002من  •
 . سن��ا 

ي  •
ي م� أ��� من  2007��

 حكًما باإلعدام.  40صدر ��
ي  •

 حكًما باإلعدام.  87صدر ما ال �قل عن  2008��
ي  •

 حكًما باإلعدام .  269صدر ماال �قل عن  2009��
ي  •

 حكًما باإلعدام.  185صدر  2010��
ي  •

 حكًما باإلعدام.  123صدر  2011��
ي  •

 . حكًما باإلعدام 91صدر  2012��
 
 

 امرأة "12 " ، من بینھم"108"وحده صدرت أحكام باإلعدام على ما ال یقل عن 1999عام في  -1 
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 خالل األر�ــع سنوات الماض�ة: اإلعدام باألرقام 

ي منذ يوليو/تموزاإل  قراراتإجما�ي  -
وحى� د�سم�� كانون/األول  2013حالة للمفى�

 إحالة.  " 2066" ، 2017
 

ي 
 : 2017أحكام اإلعدام ��

ي  •
ي ��

 " إحالة237"  2017 عدد قرارات اإلحالة للمفى�
ي عام  •

 . "مواطًنا   190" 2017إجما�ي المحكوم عليهم باإلعدام ��
ي تم تنف�ذ الحكم فيها حى� االن =" عدد  •

" 21منهم "  ،" حكما27أحكام اإلعدام  الى�
ي محا�مات عسك��ة

�� 
 حكما .  28األحكام النهائ�ة الباتة حى� االن =  •

ن   : و�عدها  2013 عام حكام اإلعدام قبلأمقارنة بني

ة من  • ي الف��
ة  1981إجما�ي أحكام اإلعدام ��  باإلعدام . حكما  2180=  2012ا� الف��

•  � ة بني ي الف��
 حكما باإلعدام .  1238=  2017ا�  2013إجما�ي أحكام اإلعدام ��

ي سبقت 
ة الى� � ما صدر من أحكام باإلعدام خالل واحد ثالثون عاما و�ي الف�� بالمقارنة بني

� ان إجما�ي ما صدر من احكام هو  2013أحداث الثالث من يوليو/ تموز  حكًما  2180يتبني
ي �عادل باإلعدام  � أنه خالل أر�ــع سنوات  70.33بمتوسط حساي� ي حني

ي السنة، ��
حكم إعدام ��

ي قضا�ا س�اس�ة بمعدل  1238صدر  2017إ�  2013من 
حكًما  309.5حكًما باإلعدام فقط ��

 باإلعدام. 
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ي م�                  
 غ�اب وانعدام معاي�ي وضمانات المحا�مات العادلة ��

:الضمانات المف
ً

ي أحكام اإلعدام: أوال
 تقدة ��

ي قضا�ا س�اس�ة رصدنا فقدان هذە األحكام 
ي صدرت �ن من خالل مطالعة أحكام اإلعدام الي�

 للضمانات التال�ة: 

 الحرمان من المحاكمة امام القاضي الطبیعي المستقل . •

 اإلخالل بحق الدفاع عن المتھمین في كثیر من القضایا.  •

ي نص عليها القانون الدو�ي لحقوق اإل�سان. 
 ثانً�ا: اإلخالل  بحقوق المتهم قبل المحا�مة والى�

ي م�
ي الغ�ي مستقل ��

 القضاء االستثنايئ

من خالل الرصد والتوثیق تبین أن أحكام اإلعدام في مصر غالبیتھا تصدر عن قضاء استثنائي 

 العسكري ونعرض لھما بالتفصیل اآلتي:وغیر طبعي وھو ما یعرف بدوائر اإلرھاب أو القضاء 

 دوائر اإلرهاب -
 
 شخص  أال یحاكم  " علىت نص 2014لسنة من الدستور المصري  97بالرغم من أن  المادة  

  صدرأالعدل   وزیر إال أن  ، " محظورة ستثنائیة اال المحاكم   وأن  ،قاضیھ الطبیعي  أمام  إالَّ 
  نظریة لجنائ  دوائر ، بتخصیص 2013  لسنة10412رقم   القراردیسمبر/كانون األول  23 يف

 القاھرة   ستئنافا محكمة  رئیس  قرر دیسمبر/كانون األول   26وبتاریخ   اإلرھاب،  قضایا
ت  ،  ُسمیالجنایات محاكم   من انتقاؤھم  تم   من قضاة مشكلة   بالقاھرة  خاصة  دوائر  تشكیل

 لعمل ا  بتوزیع  ستئنافاال  محكمة بالمخالفة لقرار الجمعیة العمومیة لقضاة   ،(دوائر اإلرھاب )
ي  معارض بمحاكمة  تختص   ،1972 لسنة  46رقم  القضائیة  السلطة  لقانون  ا طبقً   يالقضائ
  ثرأو أك،  دائرة الجمھوریة بتخصیص  مستوى   على  ستئنافا  دائرة  كل كما قامت   ،النظام
 ى دعو  لنظر بعینھا أو قاض بعینھ   محكمة اختیار    أن  ومن المقرر اإلرھاب،  قضایا  لنظر 
ا لألسس األصیلة التي یقوم علیھا القضاء وقانون السلطة ا للقانون، ویمثل إھدارً مخالفً  معینة 

 .عداماإلبالسجن ا قاسیة جماعیة د أصدرت ھذه المحاكم أحكامً القضائیة، وق
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 المحا�م العسك��ة -
 

من عسكریین، للنظر و الفصل في مكونة  ھي محاكم استثنائیةٌ  -المحاكم  العسكریة  في مصر
 .أو من النیابة العسكریة العامةجرائٍم أُحیلت لھا من النیابة 

، سعى النظام المصري بالتوسع في محاكمة المدنیین 2013منذ تاریخ  الثالث  من یولیو/تموز  
لسنة   136أمام القضاء العسكري، إلى أن قنن ھذا التوسع، حین أصدر القرار بقانون  رقم  

اء جرائم التي تتعلق بھا إلى القض،  والخاص بحمایة الُمنشآت العامة والحیویة،  وتبعیة ال2014
 ،لعسكري،  عوًضا عن قانون الطوارئا

كثر من عشرة آالف مدني ،  ألحتى بلغ عدد من أُحیل من المدنیین  إلى محاكمات عسكریة 
 .صدرت ضدھم مئات األحكام بالسجن وأخرى باإلعدام

ما حین –شكلیة   –القضاء العسكري استقاللیة   ، 2014من دستور   204لمادة وقد منحت ا
 على أن:  نصت على

أصبح القضاء العسكري جھة قضائیة یسري  و ،اء العسكري جھة قضائیة مستقلة "" القض 
على قضاتھا " الضباط في القوات المسلحة "، ونظامھا العدید من نصوص قانون السلطة 

 .ةالقضائیة،  فیما یتعلق بحقوق وواجبات القضا

وبالرغم من النص على أن القضاء العسكري قضاء مستقل، تأتي الفقرة األخیرة من المادة 
وتقوم على شأن القضاء العسكري جھة تتبع وزارة ") من قانون القضاء العسكري تقول:  1(

 ."الدفاع 

 موبالتالي فقد أوجب القانون أن تنشأ جھة إداریة تابعة لوزارة الدفاع،  تكون مھمتھا تنظی
وإدارة القضاء العسكري، وھو ما ینتقص بوضوح من استقالل القضاء العسكري، بالرغم من 
النص على استقاللھ،  كما یُعد ھذا النص غیر دستوري لتعارضھ الواضح مع نص الدستور 

 .المصري

 عقد جلسات المحاكمة في مقرات تابعة لوزارة الداخلیة: -
 

خارج  المتھمین في قضایا سیاسیة محاكمات  جلسات  النظام المصري على عقدحرص 
 ، جنوب القاھرة -المحاكم إما في مقر أكادیمیة الشرطة، أو داخل معھد أمناء الشرطة بطره

وذلك  وحتى اآلن 2013وذلك منذ یولیو ، وھي مقرات تابعة لوزارة الداخلیة المصریة 
لفًا لمبدأ استقالل القضاء مما یعد مخاالتابعة لوزارة العدل ، عوًضا عن مقرات المحاكم 

حرمان عدد من المحامین وذوي المتھمین من حضور الجلسات  یؤدي إلى باإلضافة إلى أنھ
 إال بتصریح.  
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�
 نماذج من القضا�ا الصادر فيها أحكام إعدام ب�جراءات موجزة تعسفا

 استاد كفر الشيخ.  -1
 حداث مكتبة اإلسكندر�ة . أ -2
 فضل المو�.  -3
 قتل الحارس .  -4
 المستشار. نجل  -5
 عسك��ة .  174 -6
 التخابر مع قطر.  -7

 

 إعدامات(استاد كفر الشيخ ) قتل طالب ال�ل�ة الح���ة
 وقائع القض�ة

انفجرت عبوة ناسفة، أمام بوابة استاد  كفر   2015 نیسان/في الخامس عشر من أبریل -

الشیخ بجوار حجرة حارس البوابة، أسفر عن مقتل ثالثة طالب بالكلیة الحربیة، وأُصیب 

 .اثنین آخرین، وذلك أثناء انتظارھم األتوبیس الذي سیقلھم إلى الكلیة

النیابة  القضیة إلي 2015   نیسان/أحالت النیابة العامة، في التاسع عشر من أبریل -

 .العسكریة

وباشرت النیابة العسكریة التحقیقات، واتھمت  في أمر اإلحالة ستة عشر مدنیًا، بالقتل  -

العمد للطالب الثالثة، والشروع في قتل طالبین آخرین، نتیجةً لھذا التفجیر، ُمستكملة 
جنایات  2015 لسنة 325رقم  ب قیدت اتھامھا لھم باالنضمام إلى جماعة محظورة، والتي

 .كفر الشیخ استاد/ اإلسكندریة العسكریة ، وھي القضیة المعروفة إعالمیًا 

، كانت أولى جلسات المحاكمة 2015 تشرین األول /وفي الحادي والعشرین من أكتوبر -

أمام محكمة اإلسكندریة العسكریة، في جلساٍت  متتالیة وسریعة، كطبیعة القضاء 
 .يالعسكر

، صدر حكًما من المحكمة العسكریة، بإعدام سبعة 2016آذار/وفي الثاني من شھر مارس
 مدنیین،
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أصدرت اللجنة األفریقیة لحمایة حقوق اإلنسان والشعوب توصیة  2016في مارس آذار  -

 لم یستجبإال أنھ اإلعدام في ھذه القضیة طلب من النظام المصري وقف تنفیذ حكم ت

 النظام لتلك التوصیة.

قرار دائرة الطعون العسكریة العلیا برفض الطعن على  صدر 2017في یونیة/حزیران  -

 حكم اإلعدام في حق األربعة متھمین المحكوم علیھم حضوریًا.

م الحك ذلكأصدرت اللجنة األفریقیة توصیتھا الثانیة بوقف تنفیذ  2017في یولیو/تموز -

 .النظام المصري ولم یستجب لھا أیًضا

لیھم باإلعدام من تقدیم التماس بإعادة نظر منع القضاء العسكري دفاع المحكوم عوقد  -

القضیة وضرورة إعادة التحقیق فیھا وذلك  لظھور أدلة جدیدة تستد إلى ما ورد من أقوال 
 832جنایات الطالبیة والمقیدة برقم  2017لسنة  9170 أحد المتھمین في القضیة رقم

 .حصر أمن دولة 2016لسنة 

حكم اإلعدام بناًء على طلب الدفاع عن المحكوم رفض النائب العام المصري وقف تنفیذ  -

 علیھم باإلعدام.

 .20182وفي الثاني من ینایر/كانون الثاني -

 قض�ة أحداث مكتبة اإلسكندر�ة

 الوقائع •
" مواطًنا 71اتهمت الن�ابة العامة الم��ة عدد " 2013أغسطس/آب 14تار�ــــخ ب -

ي القض�ة رقم 
ي  اإلسكندر�ة  2013لسنة  20091بارتكاب عدة جرائم �ن

�� جنا�ات باب ��
ي أمر اإلحالة ، منها: 

 ، حسب ما ورد �ن
 القتل العمد .  -
ي القتل .  -

وع �ن  ال��
ي العامة المملوكة  -

 للدولة "مكتبة األسكندر�ة". محاولة احتالل أحد المباين
ي باألسكندر�ة.  -

�� ي دائرة قسم باب ��
 تخ��ب و�تالف المجلس المح�ي �ن

 
 

فة لضمانات المحامات العادلة ورغم صدور توصیات لقامت السلطات المصریة بتنفیذ حكم اإلعدام بالمخا  2 
 بضرورة وقف التنفیذ
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  حكم محكمة أول درجة
/أ�لول  28بجلسة  - ، أصدرت محكمة جنا�ات اإلسكندر�ة حكمها �ن  2015سبتم��

 متهما كالتا�ي :  71القض�ة المذكورة ضد عدد عدد 
 :       أوال : إعدام كل من

 عبد الصمد محمد عبد الفتاح "وشهرته �ا� ُشكر".  �ا�  -1
ي عبد المنعم إسماع�ل   -2                                                                                                                                          �ا� األباص�ي
 ). ول�د الس�د حب�ب.    (غ�ابً�ا -3

 شخصا .  25: السجن الم��د لعدد ثان�ا 

 شخصا .  21سنة لعدد  15ثالثا : السجن المشدد 

 شخًصا .  22سنوات لعدد  10رابعا : السجن المشدد 

 " الطعن بالنقض". االستئناف  •
ي عبد المنعم  - طعن كل من : �ا� عبد الصمد محمد عبد الفتاح و �ا� األباص�ي

 ا ،ع� هذا الحكم أمام محكمة النقض . إسماع�ل ، المحكوم عليهما باإلعدام حضور�
قضت محكمة النقض الم��ة برفض الطعن وتأي�د حكم  2017يوليو/تموز 3و�تار�ــــخ  -

 اإلعدام الصادر ضدهما ل�صبح حكما نهائ�ا غ�ي قابل لإلستئناف وواجب النفاذ. 
 

 قض�ة فضل المو� باإلسكندر�ة

ە أول  2014لسنة  27868القض�ة رقم سائق التا��ي قتل  ن جنا�ات المن��
 محافظة اسكندر�ة

ي أحمد إسماع�ل.   اإلسم:فضل المو� حسين

 . 1964/ 6/ 3تار�ــــخ الم�الد : 

ە أول –فكتور�ا  -العنوان/ شارع بن عق�ل ن  �ة. جمهور�ة م� الع��–اإلسكندر�ة –قسم المن��

ن الفرع�ة  بمحافظة اإلسكندر�ة  م�.  -المهنة/موظف بنقابة المهندسني

 . 2013/ 8/ 15عل�ه: تار�ــــخ القبض 
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 مكان االحتجاز:سجن ب�ج العرب بمحافظة اإلسكندر�ة. 

 الوقائع

  2016بتار�ــــخ السادس من اب��ل/ن�سان 

ي  أصدرت محكمة الجنا�ات المختصة بنظر تلك القض�ة قراًرا ب�حالة أوراق فضل المو� حسين
ي جمهور�ة م� الع���ة الستطالع رأ�ه  م باإلعدام تمه�دا للحكأحمد إسماع�ل  ا�ي فض�لة مفي�

 . 

ي جلسة الخامس من يونيو/ح��ران
 تم الحكم عل�ه باإلعدام.  2016و�ن

ي تجمهر مؤلف 
كوا �ن ي هذە القض�ة تتهم الن�ابة العامة سبعة ع�� متهًما بأنهم وآخرون اش��

�ن
ي خطر مع استخدام القوة والعنف 

من أ��� من خمسة أشخاص أدى ا�ي جعل السلم العام �ن
نت بت ن باالضافة ا�ي اتهامهم باالنضمام واق�� لك الج��مة جنا�ة قتل عمد لعدد سبعة مواطنني

ي امر اإلحالة الصادر من الن�ابة العامة. 
.حسب ما ورد �ن ن  ا�ي جماعة اإلخوان المسلمني

ي تمام الساعة الثان�ة ع�� ظهرا.المكان : منطقة س�دي ���  2013/ 8/ 15 -:  تار�ــــخ الوقائع
�ن

ە أول لدائرة قسم ا التابعة ن  جمهور�ة م� الع���ة.  -محافظة االسكندر�ة–لمن��

طة والج�ش  بالقبض ع� زوجها  2013/ 8/ 15أفادت زوجته أنه بتار�ــــخ  قامت قوات من ال��
ن باإلسكندر�ة  من محل عمله وأثناء تأد�ة وظ�فته ح�ث �عمل موظف بنادي نقابة المهندسني

ي االدالء �شهادته حول رؤ�ة واقعة وقد شهد هذە الواقعة العد�د من الناس وهناك من ي
رغب �ن

القبض عل�ه من محل عمله وأثناء تأد�ة وظ�فته إال أنهم �خشون من تعرضهم لبطش وا�ذاء 
 السلطات األمن�ة. 

 ومنذ تار�ــــخ القبض ع� زوجها وهومحبوس �سجن ب�ج العرب بمحافظة اإلسكندر�ة. 

ع محا�ي فضل أمام المحكمة بعدة وقد تداولت القض�ة ع� عدة جلسات متتال�ة و��عة، دف
!!   لدف�ع وأسان�د تثبت براءة فض

ً
 المو� ولم تلِق المحكمة لهذە الدف�ع باال

ن بها أثناء   ن ع� أساس إتهامات لم يتم مواجهة المتهمني إن الن�ابة العامة أحالت المتهمني
 التحق�قات. 

 المو�.  فضل إعدام –إال ان قرار المحكمة كان 
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ي القض�ة أالحكم أمام محكمة النقض، و تم الطعن ع� 
ودعت ن�ابة النقض مذكرة بالرأي �ن

ن  ن من القانونيني أوصت بعدم إقرار النقض، ع� غ�ي مااعتادت عل�ه مما جعل المختصني
 ! ي

 �صفون رأيها بأنه رأي س�ا�ي ول�س قانوين

 قض�ة قتل الحارس

اير/ شباط  - ي ف��
علنت السلطات الم��ة مقتل "عبد � 2014�ن

�
 42 -متو�ي ع�ي الحم�ي  أ

ي هيئة محا�مة 
ن �ن ن قند�ل" عضو ال�مني ل المستشار "حسني ن طة ، حارس م�ن عاًما ، رق�ب ��

ي قض�ة أحداث االتحاد�ة. 
" �ن  الرئ�س الم�ي "محمد مر�ي

ي أول مارس  -
طة عقب ذلك �ن . بالقبض ع� مجموعة من الشباب 2014قامت قوات ال��

جميع مرا�ز محافظة الدقهل�ة، تم إخفاؤهم ق�ً�ا  ، بعد حملة أمن�ة تمت ع� 21وعددهم 
 لمدة شهر كامل، كما إفادة بعض األها�ي . 

 انتها�ات حقوق المحكوم عليهم باإلعدام •
 تعرض المحكوم عل�ه منذ تار�ــــخ القبض عليهم إ� االنتها�ات التال�ة: 

ي واالختفاء الق�ي.  .1
 االعتقال التعس�ن

ب ، والصعق  .2  بال�ه��اء". التعذ�ب ، "بال�ن
 تهد�دهم بهتك عرض أمهاتهم وأخواتهم.  .3
اف بج��مة لم يرتكبوها .  .4  اإل�راە ع� االع��
 عدم حضور محا�ي معهم أثناء التحق�قات.  .5
 محا�متهم أمام دائرة قضائ�ة استثنائ�ة" دائرة إرهاب".  .6

 التع��ف بالقض�ة •
لسنة  781ت رقم بعد انتهاء التحق�قات ، أحالت الن�ابة العامة القض�ة المق�دة تح -

جنا�ات أمن الدولة العل�ا، والمعروفة  2014لسنة  26ك�ي جنوب المنصورة،   2014
ي أصدرت   بـ "قــــتـــــل الــــحـــــــارس " ا� إحدى دوائر اإلرهاب بمحكمة الجنا�ات الي�

�
إعالم�ا

 فيها حكًما ب�عدام ثمان�ة من الشباب حضورً�ا، وآخر غ�ابً�ا ،
، بمحكمة جنا�ات  2014أو� جلسات المحا�مة �ن أغسطس/  هذا وقد ُعقدت -

المنصورة برئاسة المستشار "منصور صقر"،  ثم أح�لت القض�ة إ� دائرة من دوائر 
 اإلرهاب برئاسة  المستشار "أسامة عبد الظاهر". 

  حكم اإلعدام •
 . من الشباب ثمان�ة منهم حضورً�ا وآخر غ�ابً�ا" 9صدر الحكم ب�عدام   2015يوليو/تموز9 بتار�ــــخ 
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ي أصدرت  •  اإلعدامحكم المحكمة الي�
 
إرهاب"بمحكمة جنا�ات المنصورة  برئاسة  " 11 "صدر الحكم من الدائرة القضائ�ة رقم -

ي ومحمد الس�د ،  المستشار أسامة عبد الظاهر، وعض��ة المستشار�ن طارق خ�ي
مشكلة بالمخالفة للقانون 

�
والدستور وللمعاي�ي الدول�ة للمحا�مات العادلة، والمصنفة ال

ي أصدرت " بكونها "دائرة قضائ�ة استثنائ�ة" ي أر�عِة 15، والي�
" حكًما جماعً�ا باإلعدام �ن
ي المادة 

من  97قضا�ا متفرقة خالل عاٍم واحد، بالرغم من أن الدستور الم�ي نص �ن
 أمام ق 2014دستور 

َّ
، وأن المحا�م االستثنائ�ة ع� أال �حا�م شخص إال اض�ه الطب��ي

 محظورة. 

 تنف�ذ الحكم •
أصبح الحكم الصادر ب�عدام هؤالء الشباب األب��اء نهائ�ا و�اتا و�توقع تنف�ذە خالل أ�ام وفقا  -

لقانون اإلجراءات الجنائ�ة الم�ي، بالرغم من اعتقالهم و�خفائهم ق�ً�ا دون سند من 
طة من أجل القانون وانقطاع تواصلهم مع مح اميهم ، وتعرضهم للتعذ�ب ع� �د ال��

 عن حرمانهم من التمتع بالضمانات والمعاي�ي  
ً

اف بالج��مة، فضال إ�راههم ع� االع��
الدول�ة للمحا�مات العادلة وحرمانهم من المساواة أمام القانون والمحا�مة أمام محكمة 

 .  مختصة محا�دة

 قض�ة مقتل نجل المستشار

ي ظل نظام 
ي إصدارأحكام اإلعدام �ن

ي م�ي،ُمفرط �ن
أصدرت  –حي� وصلت األو� عالمً�ا  –قضايئ

ي السابع ع�� من يوليو/تموز –محكمة م��ة (جنا�ات المنصورة 
الدائرة السابعة) �ن

ي القض�ة رقم 2016
، ثالثة منهم حضورً�ا، واثنان غ�ابً�ا، �ن ن  17583،ُحكًما ب�عدام خمسة م��ني

ك�ي جنوب   2014لسنة  200أول المنصورة، الُمق�دة برقم  جنا�ات قسم 2014لسنة 
 .المنصورة، والمعروفة إعالمً�ا بقض�ة مقتل نجل المستشار

 :، هم والمحكوم عليهم حضورً�ا  •
 .أحمدماهرالهنداوي، طالب بالفرقة الثالثة بكل�ة الهندسة قسم م�كان�كا إنتاج . 1
، بكالور�وس علوم و�عمل  . 2 مجة (صاحب �� عبدالحم�دعبدالفتاح متو�ي ي مجال ال��

كة   �ن
 كمبيوتر). 

�ا� غانم،طالب بكل�ة التجارة جامعة  المنصورة . 3 ن  . المع��
صد، و��شاء وتأس�س بارتكاب جرائم : ح�ث أدانتهم المحكمة،  القتل العمد مع سبق اإل�ار وال��

 .سالح ناري  وذخائر دون ترخ�ص جماعة إرهاب�ة، وح�ازة و�حراز 
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عتوقد أفاد محامو المته ن ن ان��ُ افات للمتهمني اًعا منه مون، أن هذە اإلدانة �ستند إ� اع�� ن م ان��
 .تحت وطأة التعذ�ب الشد�د والتهد�د بهتك عرض الزوجة أو الشق�قة و اعتقالهنّ 

اف َ�ِصم المحا�مة  ي حال ثبوتها، فاإل�راە ع� االع��
ا جس�ًما، �ن

�
وهو ما ُ�عد مخالفة وانتها�

/ز من العهد الدو�ي للحقوق المدن�ة 3/ 14ف، ح�ث نصت المادة بالجورالفادح وعدم اإلنصا
 والس�اس�ة: 

ي قضيته، وع� قدم المساواة التامة بالضمانات الدن�ا 
"ل�ل متهم بج��مٍة أن يتمتع أثناء النظر �ن

 اآلت�ة: 

اف بذنٍب  " ، بتعرض أالُ��رە ع� الشهادة ضد نفسه أوع� االع�� ن ".كما أفاد أ� المتهمني
افذو�ــهم   .لإلخفاءالق�ي فور إلقاءالقبض عليهم وتعذيبهم و�كراههم ع� االع��

 

 عسك��ة  ماساة اعدام.. والتهمة ن�ة  174القض�ة رقم 

�ن من مايو/آ�ار ي التاسع والع��
صدرت محكمة عسك��ة م��ة، ُحكًما ب�عدام 2016�ن

�
م، أ

ي 
ن غ�ابً�ا �ن )، ستة أشخاص منهم حضورً�ا، وشخصني ن لسنة  174القض�ة رقم (ثمان�ة مدنيني

 جنا�ات غرب القاهرة العسك��ة، المعروفة إعالمً�ا/ العمل�ات الُمتقدمة.  2015

ا تحت عنوان (تحرك 2016يوليو/تموز  4و�تار�ــــخ  م، أصدرت "منظمة العفو الدول�ة" ب�انً
ي القضة 

 174عاجل)، ناشدت ف�ه وز�ر الدفاع الم�ي، لوقف تنف�ذ هذە األحكام، الصادرة �ن
، ح�ث وصفت عس ي

ك��ة، وعدم التصديق عليها، وطالبت ب�عادة محا�متهم أمام القضاءالمدين
 .المنظمة تلك األحكام باألحكام الجائرة

 أن هذا األمر،  لم �لق آذاًنا صاغ�ة لدى صاحب القرار، وقام وز�ر الدفاع الم�ي بتار�ــــخ 
َّ

 21إال
، همون بالتوقيع ع� هذا التصديقبالتصديق ع� هذە األحكام، وقام المت 2016أغسطس/آب 

ي حقهم مواع�د الطعن، لتب�� أمامهم درجة واحدة أمام دائرة الطعون العسك��ة، ل�كون 
لتبدأ �ن

كس.  هم ُمشابه لمص�ي قض�ة عرب ��  احتمال�ة مص�ي

َعت تحت وطأة التعذ�ب المروع � ن
ُ افاٍت" ان��  شد�دة الجور، استندت إ� "اع��

ٌ
 عسك��ة

ٌ
 :محا�مة

ي من ِقبل السلطات،  فقد أفاد 
ي القض�ة، أنهم جم�ًعا تعرضوا لعمل�ة اعتقال تعس�ن

ن �ن أ� المتهمني
يبوا 

ُ
ي غ ة الي� ي تلك الف��

ة، و�ن ة ل�ست قص�ي وتم منعهم من التواصل مع محاميهم وأهاليهم ف��
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اف بارتكاب  ي والمعنوي، وذلك لالع��
فيها ق�ً�ا تعرضوا أل�شع أنواع التعذ�ب واإل�راە البدين

 رائم. الج

 عن حرمان المتهم من 
ً

اف، كاف لوصف المحا�مات بالبطالن، فضال رغم أن اإل�راە ع� االع��
ن والعهود والمواثيق الدول�ة ي محا�مٍة مدن�ة عادلة مكفولة بالدسات�ي والقوانني

 .التمتع بحقه �ن

ي قضيته، وع� قدم المساواة التامة بالض
انات الدن�ا مل�ل متهٍم بج��مٍة أن يتمتع أثناء النظر �ن

 اآلت�ة: 

ي المادة  -
 /ز من العهد الدو�ي للحقوق المدن�ة والس�اس�ة: 3/ 14كما ورد �ن

اف بذنٍب "  ". أال  �كرە ع� الشهادة ضد نفسه أوع� االع��
ي المادة  -

من العهد الدو�ي للحقوق المدن�ة والس�اس�ة : "ال / 3/ 14،  2/ 14وكما ورد �ن
ي بالشهادة ع� النفس أواإلقرار  �جوز إ�راە أي شخص متهم بارتكاب فعل

 جنايئ
اءة".  بالذنب اض ال��    ، وذلك بناًء ع� مبدأ اف��

 ، هم:  المحكوم عليهم حضورً�ا  •
ن غزا�ي  . 1  طالب بكل�ة دارالعلوم.  – أحمدأمني
عبدالرؤوف عبدالمو� . 2  طالب باأل�اد�م�ةالبح��ة.  – عبدالبص�ي
 مهندس كه��اء.   – محمد فوزي عبد الجواد  . 3
.    – معتمد فه�ي رضا  . 4 ي

 ك�م�ايئ
 أعمال حرة.  – أحمد مصط�ن أحمد محمد  . 5
�ف محمود . 6  . مهندس م�كان�كا إنتاج  –محمود ال��
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 قض�ة التخابر مع قطر                                  
 

 جنایات ثاني أكتوبر 2014لسنة  10154القضیة رقم 

 جنایات أمن الدولة العلیا 2014لسنة  39المقیدة برقم 

ي  
اير/شباط  15�ن ن  2015ف�� ي ُعقدت أو� جلسات محا�مة المتهمني

القض�ة المعروفة إعالمً�ا  �ن
جلسة، واحتوى مح�ن الجلسات ع� نحو  96و�لغ عدد جلسات المحا�مة  ،بالتخابر مع قطر 

ن فيها  1055  و 7، منهم 11ورقة، و�لغ عدد المتهمني
�
 4حضور�ا

�
، و�تار�ــــخ السبت غ�اب�ا

�ن  2016/يون�ة/ح��ران 19 ، أصدرت محكمة جنا�ات القاهرة برئاسة المستشار محمد ��
، ثالثة حضور�ً  –فه�ي و�ي إحدى دوائر اإلرهاب االستثنائ�ة  ن ا حكمها بااإلعدام ع� ستة مواطنني

 وثالثة آخ��ن غ�ابً�ا،

 أسماء المحكوم عليهم باإلعدام حضورً�ا: 

1-  . ي
 أحمد ع� عبدە عف��ن

2-  . ي
 محمد عادل حامد ك�الين

 أحمد إسماع�ل ثابت.  -3

�  انتها�ات حقوق المحكوم عليهم باإلعدام • وفق إفادة ذو�ــهم وشهادة المحامني
 الموثقة لدى المؤسسة: 

-  . ي
 تعرض المحكوم عل�ه باإلعدام حضورً�ا إ� االعتقال التعس�ن

،ح�ث تمت أمام دائرة قضائ�ة استثنائ�ة  - ي الطب��ي
الحرمان من المحا�مة أمام القا�ن

 إرهاب".  11"الدائرة 
ة ط��لة انقطع فيها اتصالهم  -  بمحاميهم وذو�ــهم. تم إخفاؤهم ق�ً�ا لف��
اف بالجرائم.  - ب والصعق بال�ه��اء لإل�راە ع� االع��  تم تعذيبهم بال�ن
�ي إلثبات وق�ع التعذ�ب.  -  رفض  الن�ابة العامة عرضهم ع� الطب ال��
ي  -

 ي.  وقائع التعذ�ب واالخفاء الق�عدم فتح تحقيق �ن
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 القتل بالتصف�ة الجسد�ة                                                 

ي -بعمل�ات االغت�ال-وف�ما يتعلق بالتصف�ة الجسد�ة أو كما �صفها البعض  تقوم بها وزارة  الي�
 الداخل�ة 

ن مما �جعلها  ن س�اسيني الم��ة �الحظ أنها متكررة وتتم بط��قة واحدة و�ستهدف معارضني
�ي وحاالت ج��مة ممن هجة نت�جة عنٍف ممنهج تمارسه وزارة الداخل�ة يتجاوز حالة الدفاع ال��

ي نصت عليها المادة  طة رقم 102استخدام القوة الي� ي  1971لسنة  109من قانون ال�� الي�
طة استعمال القوة بالقدر  :" لرجال ال�� أعطت الحق �احة الستخدام القوة فجاء نصها كالتا�ي

 ه إذا كانت �ي الوس�لة الوح�دة ألداء هذا الواجب". الالزم ألداء واجب

ي جميع األحوال 
ي : ونص القانون ع� أنه �جب أن ترا�  �ن

 األي�

أن �كون إطالق النار هو الوس�لة الوح�دة لتحقيق الغرض من استخدام القوة، ف�جب أن يبدأ 
طة باإلنذار بأنه س�طلق النار، ثم �لجأ بعد ذلك إ� إطالق  لنار النار، و�كون إطالق ارجل ال��
ي استعمال السالح

، وقد تم رصد لحاالت بهدف اإلصابة ال القتل وأن �كون هناك تدرًجا �ن
 حالة قتل. 187وقد بلغ  2017التصف�ة الجسد�ة خالل عام 

ي السجون
ي ��  القتل باالهمال الطى�

طة والسجون الم��ة حاالت وفاة ناتجة عن عدم تقد�م الخدم �ة ات الطبشهدت أقسام ال��
ن والمحتج��ن عن َعمٍد، األمر الذي جعلنا أمام جرائم قتل ول�ست  والرعا�ة الصح�ة للمسجونني

"خاصة المر�ن وكبار السن" لهم حقوق تجاە السلطات -فالسجناء والمحتج��ن وفاة طب�ع�ة،
ي القانون ال

طة ف�ما يتعلق بالرعا�ة الطب�ة والصح�ة �ن فة ع� السجون وأقسام ال�� �ي مالم��
و الئحة السجون الم��ة، ونصت ع� هذە الحقوق القواعد النموذج�ة الدن�ا لمعاملة السجناء 
ي أوصت باعتمادها األمم المتحدة وأقرها المجلس االقتصادي واالجتما�ي وذلك تحت عنوان  الي�
ي ونف�ي مع  ي كل سجن طب�ب مختص ل�ل اختصاص طي�

الخدمات الطب�ة، ف�جب أن يتوافر �ن
 عن السالمة البيئ�ة والوقائ�ة والتغذ�ة السل�مة، إال أن السجون توف�ي ا

ً
ألدو�ة والعالجات فضال

 ْ ي فيها المسجون والمحتجز وٌ�قتل فيها بالب�ي
طة �عاين   ،الم��ة وأقسام ال��

ي  اجما�ي  ي  26حاالت القتل باالهمال الطي�
 2017حالة �ن
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 التوص�ات                                     

:  JHR "–تو�ي "مؤسسة عدالة لحقوق اإل�سان  ي
 باآلي�

 :
ً

 :  السلطات الم��ةأوال

ام بكافة المواثيق والعهود الدول�ة، خاصة ما صدقت عل�ه  -أ  ن ام الدستور والقانون وتطب�قه، واالل�� اح��
 م� من عهود و مواثيق . 

ي قضا�ا س�اس�ة من دوائر اإلرهاب والمحا�م العسك��ة  -ب
ي تصدر �ن وقف تنف�ذ كافة أحكام اإلعدام الي�

ها.   وغ�ي
 القضاء العسكري. أمام الدوائر االستثنائ�ة و محا�مة المدنيينوقف  -ت
ي جميع جرائم القتل خارج  -ث

وة التحقيق �ن ن و�ن ورة وقف جميع أعمال العنف والقتل تجاە الموطنني �ن
 نطاق القانون. 

 تحدة: ــــم المـاألمثانً�ا: 

ي  اإل�سان حقوق أوضاع ع� للوقوف حقائق تق�ي  لجنة �شك�ل -1
ي  والتحقيق م�، �ن

 خارج لقتلا جرائم �ن
ن  ومحاسبة القانون، نطاق  . العقاب من إفالتهم ومنع الجرائم هذە عن المسئولني

ي بالقتل خارج نطاق القضاء أو ب�جراءات موجزة تعسًفا تحرك  -2  ان بمجلس حقوق اإل�سالمقرر الخاص المعين
ي م�. ل

 وقف تنف�ذ جميع أحكام اإلعدام �ن

�انف                                                                                              
وقت إ�ٕ��ف

ةت �د��ةت ��فت  �ٔوسسس

يي 30                                                                                                 
ف اي ونف ���ث

ر/،ك�نف ا�ي �ف  2018ني

 


