
 
 

 

 بيان صحفي

 "حاالت اإلعدام ىف مصر يدينالربملان األوريب " 

 حيث حاالت اإلعدام ىف مصر ٢٠١٨ فرباير  ٧مس أأدان الربملان األوريب ىف جلستة العامة املنعقدة 
 ضمن سبع جمموعات مبذكرات مشرتكة طبقا للقواعدمن أعضاء الربملان األوريب عضوا  ٩٣تقدم عدد 

 ) ؛٤(١٢٤) ، ٥(١٣٥اإلجرائية 

 نسان ىف مصر مرورا بقضية جوليو رجيين الباحث اإليطايل وقضيةاإل تدهور حالة حقوقاستعراض  دوبع
ومنهم املقرر اخلاص املعىن ( ٢٠١٨ناير ي ٢٦وما انتهى اليه خرباء األمم املتحدة بتاريخ ،  إبراهيم حالوة

ة سلطات املصريمن حث ال )الالإنسانية أو املهينةابلتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو 
  .على وقف أحكام اإلعدام الوشيكة

حة مكافنسان ىف مصر ىف تدهور مستمر و تستخدم محلة أن حالة حقوق اإلأكد األعضاء على كما 
  قمع املعارضني واحلكم عليهم ابإلعدام.رهاب مربرا من السلطات املصرية ملزيد من حاالت اإل

 ٩٣مادة لالتزام مصر بتعهداهتا الناشئة عن القانون الدويل وفقا لضرورة األوريب على  ند الربملاشدوكذلك 
 . ٢٠١٤من الدستور املصري 

 منها : اقرار  مخسة عشرانتهى الربملان األوريب اىل عدد وىف اخلتام 

اإلدانة الشديدة الستخدام عقوبة اإلعدام واملطالبة بوقف أحكام اإلعدام الوشيكة التنفيذ ىف  -١
 .مصر 

 قيد التنفيذ مع التأكيد على ضمان اجراءاتعدام ع السلطات املصرية مجيع أحكام اإلأن تراج -٢
 حماكمات عادلة جلميع املتهمني وفقا للمعايري الدولية.

 العقوابت و االجراءات اجلنائية و مكافحة االرهاب و: نيانو جعة قمطالبة الربملان املصري مبرا -٣
 وذلك لضمان عدم إحالة املدنيني املتهمني ابرتكاب مالقضاء العسكري والقرارات املتعلقة هب



 
 

 

عدام اىل حماكم استثنائية أو عسكرية أ� ما كان السبب ، حيث ال تتوافر اإلجرائم عقوبتها 
     .ادلة امللتزمة هبا مصر دوليا والىت كفلها الدستور املصريفيها ضما�ت احملاكمات الع

 ن تتوقف السلطات املصرية عن إحالة املدنيني اىل احملاكمات العسكرية.أ -٤
 أن تضمن السلطات املصرية السالمة اجلسدية والنفسية جلميع املتهمني احملبوسني . -٥
 محبوسني.الرعاية الطبية الالزمة للالتنديد ابستخدام التعذيب وسوء املعاملة ومطالبة توفري  -٦
التعبري عن القلق البالغ من احملاكمات اجلماعية واألحكام الصادرة ابإلعدام ، و مطالبة السلطة  -٧

ه مصر ال سيما يالقضائية املصرية ابحرتام العهد الدويل للحقوق املدنية و السياسية املنضمة ال
أساس إهتامات واضحة مع التأكيد على  بشأن احلق ىف حماكمة عادلة على ١٤املادة رقم 

  احرتام حقوق املدعى عليهم.

ابستخدام  الربملان األوريب والدول األعضاء  JHR-نسانمؤسسة عدالة حلقوق اإلتطالب من جانبها و 
وضع هذه القرارات موضع التنفيذ من الناحية العملية والضغط على السطات كافة الوسائل املشروعة ل

 انتهاكات حقوق االنسان ىف مصر تنفيذ أحكام اإلعدام بصفة خاصة ووقف كافةوقف املصرية ل
 بصفة عامة.
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 ملزيد من التفاصيل يرجى االطالع على الرابط التاىل :*
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