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 2013حقوق اإلنسان يف مصر بعد 
 بين النصوص القانونية واالشكاليات العملية 

 د. نورة الحفيان 
 تمهيد

العناصر األساسية التي تقوم عليها النظم الديمقراطية، بحيث حظيت باهتمام تعتبر حقوق اإلنسان وحرياته من  

واسع في التاريخ املعاصر في ظل امتداد ضمانات حمايتها دوليا وإقليميا ووطنيا بموجب مواثيق دولية وتشريعات  

يمة في ظل قيم داخلية، وذلك في سبيل تحقيق األهداف والغايات الرئيسية لبناء دولة ذات أسس ديمقراطية سل

 ومبادئ الحرية والعدالة وسيادة الحق والقانون.  

وقد شهدت املنطقة العربية ثورات واحتجاجات من أجل تحقيق انتقال ديمقراطي على أساس احترام القيم الخاصة 

الثقافة  لغياب 
ً
نتيجة أزمة حقيقية تعيشها دول املنطقة  في ظل وجود   بالحقوق والحريات، لكن ذلك لم يتحقق 

الحاكمة القوى  واستئثار  نموذجا-الديمقراطية  هذا   -العسكر  في  النماذج  أقوى  ضمن  مصر  وتظل  بالسلطة. 

للعام   الشعبية  ثورتها  االنقالب على  تم  بحيث  أهم شعاراتها حرية  2011السياق،  كانت من  إنسانية  -والتي  كرامة 

الديمقراطي على دواليب -الحكم املدني  وعدالة اجتماعية، بفعل سيادة املنطق السلطوي الذي ال يؤمن بمبادئ 

لتظل مصر منذ ذلك الحين إلى اآلن في ظل   1952الحكم منذ سقوط امللكية والتأسيس لجمهورية عسكرية في العام  

قبضة الحكم العسكري والذي تنامت قوته في ظل حكم الجنرال عبد الفتاح السيس ي، الذي استطاع عسكرة الدولة 

 بها. في جميع مناحيها ودوالي

انقالب   فمنذ  ذلك،  على  للحريات    2013يوليو    3وتأسيسا  اإلنسان وقمعا  لحقوق  انتهاكات خطيرة  تشهد  ومصر 

األساسية، انتشرت على إثرها ظواهر ال حصر لها من قتل وتعذيب واعتقاالت تعسفية وإخفاءات قسرية وإعدامات  

لت املصريين الرافضين لسيادة الحكم العسكري. خارج إطار القانون ومحاكمات تغيب عنها قيم العدالة والتي طا

وترجع األسباب املركزية في استشراء ذلك على نطاق واسع إلى طبيعة نظام السيس ي ذي الخلفية العسكرية والذي  

عن   لصده  عليه،  األمنية  قبضته  وإحكام  ومكوناته  أطيافه  بمختلف  املصري  املواطن  لتخويف  القمع  لغة  انتهج 
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لتي نادى بها في ثورة يناير؛ ومن أبرزها انحالل مصر من قبضة االستبداد العسكري ودخولها إلى املطالبة بحقوقه ا

 :تقسيمه إلى املحاور التالية عصر الدولة املدنية الديمقراطية. وملزيد من التوضيح حول املوضوع ارتأينا

 صريأوال: حقوق اإلنسان والحريات األساسية ما بين القانون الدولي والواقع امل
 بهدف عليه كانت مما أكثر  اإلنسان  حقوق  بمسألة االهتمام الثانية  العاملية الحرب  أحداث بعد الضروري  من  كان

وأحدثت من  املبدأ، هذا  احترام على أساس  العالم  دول  مختلف  بين عالقات العامليين، وقيام  والسلم األمن تحقيق

 العالم. في األساسية  والحريات اإلنسان حقوق  احترام تسعى إلشاعة  مختلفة دولية مواثيق أجل ذلك

لعبت  في التفكير بدأ إنشائها ومع  الوضعي، الدولي القانون  معالم إرساء في هاما دورا املتحدة األمم منظمة وقد 

تحقيقه  الذي  األمر اإلنسان، حقوق  تكريس إلى   احترام تشجيع ورد  قدو   .الدولية االتفاقيات  من العديد سعت 

 الرئيس ي السبب  املتحدة، ويرجع األمم  منظمة  ومقاصد   أهداف ضمن  لألفراد  األساسية والحريات اإلنسان حقوق 

 .الثانية العاملية الحرب وخالل قبل وقعت التي األحداث  ذلك، على النص في

اإلنسان، بحيث    لحقوق  االنتهاكات الواسعة راءج  الدولي كرد من املجتمع جاءت اإلنسان، بحقوق  املتعلقة فاألحكام

 الذي  األساس ي املصدر  املتحدة األمم منظمة  . وتعتبر1الدوليين للسلم والتقدم أساس ي شرط  لها الدولية أن الحماية

لحماية املواثيق عنه انبثقت وكذا لحقوق  العاملي كاإلعالن كميثاق اإلنسان حقوق  الدولية   العهدين   اإلنسان، 

ومن ثم، فإن أبرز تلك الحقوق والحريات والتي يتم انتهاكها على نطاق واسع على يد سلطات    .امللحقين به الدوليين

 النظام املصري، هي كالتالي:

 ـ الحق في الحياة والسالمة الجسدية والعقلية: 1

ا في املواثيق  التنصيص عليها  التي تم  في الحياة من أهم الحقوق  باعتباره  يعتبر الحق  الداخلية،  لدولية والقوانين 

الحق األصيل من ضمن الحقوق اإلنسانية والتي ال يمكن أن تقوم عليه باقي الحقوق األخرى، وينطوي هذا املفهوم 

على فكرة حماية الوجود املادي ليمتد إلى ضمان حق اإلنسان في حياة آمنة مستقرة تحترم فيها ذاته وخصوصياته، 

 

 .  5 ص: ،  1983املتحدة، نيويورك األمم اإلنسان، منشورات حقوق  ميدان في املتحدة األمم أعمال- 
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قيد حقوق
ُ
ه األساسية إال بموجب القانون وذلك حماية لحقوق اآلخرين. وهو حق دائم ومستمر ال ينقطع أو إذ ال ت

يتوقف إلى بوفاة الشخص، كما يتولد عن هذا الحق واجب الدولة في حمايته بتجريم املساس بسالمته الجسدية 

 . 2بوصفه مظهر استمرارية الفرد في الحياة 

كفولة قانونا سواء في إطار القوانين الداخلية أو الدولية، والذي يحرص املشرع ويعد الحق في الحياة من الحقوق امل

اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان لهذا   كرسعلى حمايتها لضمان عدم انتهاكها أو املساس بها، وفي هذا اإلطار فقد  

 حرية والسالمة الشخصية البدنية".  : "لكل فرد الحق في الحياة وال3املبدأ من خالل املادة الثالثة منه التي أكدت أن 

أما املادة الخامسة منه، فقد شددت على منع التعذيب وكل ضروب املعامالت الالإنسانية والتي تحط من كرامة 

: "ال يجوز أن يتعرض أي إنسان للتعذيب وال للعقوبات أو املعامالت القاسية أو 4اإلنسان، بحيث ذكرت نصا أنه

 رامة.الوحشية ـو الحاطة بالك

، فقد أفرد بشكل أكثر تفصيال أهمية حماية هذا الحق 1966أما العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية  

باعتباره الجوهر األساس ي التي تقوم على أساسه باقي الحقوق، بحيث نصت املادة السادسة منه بأن: الحق في الحياة 

. أما  6لوطني أن يحمي هذا الحق، وال يحوز حرمان أي شخص تعسفا ، وأنه على القانون ا5هو حق مالزم لكل إنسان 

هذه  لتجريم  أساسيا  مصدرا  والسياسية  املدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  فيعتبر  التعذيب،  يخص  فيما 

الجريمة، ألنه يعتبر أساليبه مكونات أساسية لقيام جرائم ضد اإلنسانية، بحيث حظر صراحة ممارسة التعذيب  

: ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية   7نطوق املادة السابعة بحيث جاء فيها بأنه ضمن م

 أو الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة....

 

، 2012زينب عبد علي جريد: حماية الحق في الحياة في القانون الجنائي، مجلة العلوم اإلنسانية، كلية التربية، جامعة بابل، العدد العاشر،  -نظر في ذلك: إسراء محمد علي سالمأ- 

 متوفر عبر الرابط التالي:  

 . 1948املادة الثالثة من امليثاق العاملي لحقوق اإلنسان للعام - 

 املادة الخامسة من امليثاق العاملي لحقوق اإلنسانة  - 

 . 1966الفقرة األولى من املادة السادسة من العهد الخاص بالحقوق املدنية والسياسية للعام  - 

 . 1966العهد الخاص بالحقوق املدنية والسياسية للعام الفقرة الثانية من املادة السادسة من  -

 . 1966العهد الخاص بالحقوق املدنية والسياسية للعام من املادة السابعة  -
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ولم تبقى فكرة حماية حقوق اإلنسان بصفة عامة والحق في الحياة والسالمة الشخصية التي تعتبر من أهم الحقوق 

ع حكرا  من  اإلنسانية  العديد  تناولت  بحيث  اإلقليمية  الحدود  إلى  انتقلت  بل  العاملية،  الصبغة  ذات  املواثيق  لى 

، التي أكدت من خالل  1950الصكوك اإلقليمية هذا الحق وعلى رأسها االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان للعام  

ال يجوز إعدام أي إنسان عمدا إال تنفيذا : "حق كل إنسان في الحياة يحميه القانون، و 8املادة الثانية منها على أن 

لحكم قضائي بإدانته في جريمة يقض ي فيها القانون بتوقيع هذه العقوبة"، أما املادة الثالثة منها فقد تم اإليضاح 

 : "ال يجوز إخضاع إنسان للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة املهينة للكرامة". 9من خاللها بأنه 

إلى أبعد من ذلك عندما توسعت في تناولها لهذا الحق    1969مريكية لحقوق اإلنسان للعام  وقد ذهبت االتفاقية األ 

: "لكل إنسان الحق في أن تكون  10بشكل أكثر دقة وتفصيل، بحيث أكدت في بعض فقرات املادة الرابعة منها على أن 

ز أن يحرم أحد من حياته بصورة  حياته محترمة، وأن هذا الحق يحميه القانون، وبشكل عام، منذ البداية، وال يجو 

: ال يجوز في البلدان التي ال زالت تطبق عقوبة اإلعدام أن توقعها إال على أشد 11تعسفية"، كما نصت أيضا على أنه

عن محكمة مختصة ووفقا لقانون ينص على تلك العقوبة ويكون نافذا قبل الجرائم خطورة وبموجب حكم نهائي  

: "ال يجوز في أي حال من األحوال أن يحكم باإلعدام في 12ارتكاب الجريمة"، بل األبعد من ذلك فقد شددت على أنه

م حق طلب  الجرائم السياسية أو الجرائم العادية امللحقة بها. كما أوضحت أن لكل شخص محكوم عليه باإلعدا

العفو العام أو الخاص أو إبدال العقوبة ويمكن تلبية هذه الطلبات في جميع الحاالت، وال يجوز تنفيذ هذا الحكم 

. أما فيما يخص جريمة التعذيب فقد أكدت االتفاقية 13ما دام هذا الطلب قيد الدرس من قبل السلطات املختصة

، وال يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو 14لكل إنسان الحق في سالمته الجسدية والعقلية واملعنوية محترمة" على أن: "

 

 . 1950الفقرة األولى من املادة الثانية من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان للعام  - 

 . 1950الثة من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان للعام املادة الث - 

 . 1969الفقرة األولى من املادة الرابعة من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان للعام  - 

 . 1969الفقرة الثانية من املادة الرابعة من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان للعام  - 

 . 1969للعام  رابعة من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسانمن املادة الالفقرة الرابعة   -

 . 1969من املادة الرابعة من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان للعام الفقرة السادسة  -

 . 1969الفقرة األولى من املادة الخامسة من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان للعام  - 
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لعقوبة قاسية أو غير إنسانية أو مذلة. كما يعامل كل الذين قيدت حريتهم باالحترام الواجب للكرامة املتأصلة في 

 . 15شخص اإلنسان 

ذيب والعقاب عليه تمفصالت دقيقة إزاء مناهضة التعذيب باعتبارها  في حين أفردت االتفاقية األمريكية ملنع التع

: "كل فعل  16من االتفاقيات الهامة في هذا الشأن، بحيث عرفت وبشكل دقيق التعذيب في املادة الثانية منها على أنه 

عقوبة عمدي الغرض منه إيقاع معاناة بدنية وعقلية بأي شخص بهدف التحقيق الجنائي كوسيلة للتخويف أو ك

شخصية أو إجراء وقائي أو ألي غرض آخر، وذلك باستخدام الوسائل التي يقصد بها طمس شخصية الضحية أو 

 إضعاف قدراته البدنية والعقلية". 

: ال يمكن تبرير جريمة التعذيب بكافة أشكالها عبر التذرع أو االعتراف بوجود  17كما أكدت في املادة الخامسة منها أنه 

أو نزاع داخلي، ألنه ظروف استثنائية   أو الطوارئ أو اضطراب  بها أو حالة الحصار  التهديد  أو  مثل حالة الحرب 

تعتبره الحق في الحياة والسالمة الجسدية والعقلية من الحقوق غير قابلة للتحوير عبر أي من املبررات مهما اختلفت  

 شدتها أو مستوياتها ألنها غير قابلة للمخالفة بأي شكل من األشكال.

املوظفون  أو  العاملون  التعذيب  جرائم  عن  مسؤوال  يعد  أنه  على  منها  والرابعة  الثالثة  املادة  في  اعتبرت  حين  في 

العموميون الذين يأمرون بحكم عملهم. ويحرضون على ممارسة التعذيب أو الذين لهم القدرة على توقيفهم ودرئهم 

ب تحت طائلة التصرف بناء على أوامر الرئيس األعلى  ، كما شددت على أنه ال يمكن تبرير فعل التعذي18عن ذلك 

 .19إعفاء من املسؤولية الجنائية

 

 . 1969خامسة من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان للعام الفقرة الثانية من املادة ال - 

 . 1987املادة الثانية من االتفاقية األمريكية ملنع التعذيب والعقاب عليه للعام  - 

 . 1987املادة الخامسة من االتفاقية األمريكية ملنع التعذيب والعقاب عليه للعام  - 

 . 1987االتفاقية األمريكية ملنع التعذيب والعقاب عليه للعام املادة الثالثة من  -

 . 1987االتفاقية األمريكية ملنع التعذيب والعقاب عليه للعام املادة الثالثة من  - 

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG


Page 6 of 49 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

August 6, 2021      

هو أيضا تناول هذا الحق في املادة الرابعة منه بحيث أكد من خاللها    1981امليثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان للعام  

أنه احترام حياته وسال 20على  يتم  أن  انتهاك حرمة اإلنسان، ومن حقه  البدنية واملعنوية، وال يجوز  : ال يحوز  مته 

حرمانه من هذا الحق تعسفا. في حين حظرت املادة الخامسة التعذيب بكافة أنواعه والعقوبات واملعاملة الوحشية  

 .21أو الالإنسانية أو املذلة 

ال تتماش ى   ، باعتبار مواده2004وعلى الرغم من القصور الكبير الذي يعرفه امليثاق العربي لحقوق اإلنسان للعام  

مع املعايير الدولية لحقوق اإلنسان، بحيث ال زال الجدال يحوم على مواده باعتبارها ال تتواءم مع التطورات التي 

عرفها هذا املجال وفي ظل ارتفاع نداءات املنظمات اإلنسانية التي أوصت بضرورة حصول تغييرات جذرية وعميقة 

الواقع، وذلك نتيجة البيئة العربية التي يشهد نطاقها أشد االنتهاكات  عليه، وأن ينتقل تنفيذ ذلك من الورق إلى  

املتعلقة بحقوق   املسائل  في  التقييد  املزيد من  املنطقة  في ظل فرض حكومات  للحقوق اإلنسانية بجميع أشكالها 

 ومحتوًى من بين املواثيق اإلقليمية، وعلى الر 
ً
غم من ذلك، فقد اإلنسان، لذلك يعد امليثاق العربي األضعف صياغة

احتوت مواده على العديد من الحقوق ولو بطريقة فضفاضة ويغلب عليها طابع العمومية، إذ بينت املادة الخامسة 

 . 22منه، أن لكل فرد الحق في الحياة وفي سالمة شخصه وأن القانون هو الكفيل بحماية هذه الحقوق من االنتهاكات 

ان على نفس منوال االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان فيما يخص عقوبة وقد تماش ى امليثاق العربي لحقوق اإلنس 

اإلعدام، بحيث ذهب منطوق املادة العاشرة بالقول، بأنه ال يجوز تطبيق عقوبة اإلعدام إال في الجنايات البالغة 

ة عدم الحكم الخطورة ولكل محكوم عليه باإلعدام الحق في طلب العفو أو تخفيض العقوبة، كما شددت على ضرور 

بهذه العقوبة إذا كان األمر متعلق بجريمة سياسية. وهو األمر الذي يتنافى مع واقع املنطقة العربية التي تعتبر دولها  

امليثاق ومن ضمنها مصر هذا  املوقعين على  األعضاء  املصري -أحد  فيما يخص   -النظام  ارتفاعا مهوال  تشهد  التي 

عدام في حق معارض ي نظام السيس ي العتبارات سياسية، في ظل إخالل األخير إصدار وتنفيذ أحكام تتعلق بعقوبة اإل 

 بجميع املعايير سواء العاملية أو اإلقليمية التي تندد بتطبيق هذه العقوبة تحت أي حال من األحوال. 

 

 . 1981املادة الرابعة من امليثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان للعام  - 

 . 1981للعام املادة الرابعة من امليثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان  - 

 . 2004املادة الخامسة من امليثاق العربي لحقوق اإلنسان للعام  - 
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، الذي جاء  2014وفيما يخص الحالة املصرية موضوع التطبيق، فقد نص الدستور املصري  وانطالقا من ذلك،  

، على حرمة املساس بالسالمة 60-59بعد االنقالب على الحق في الحياة والسالمة الشخصية لإلنسان في املادتين  

، كما تؤكد على أن لإلنسان الحق في حياة آمنة، في حين تلتزم 23الجسدية واالعتداء عليها أو تشويهها أو التمثيل بها 

  52. كما تجرم املادة  24يها، سواء املواطنين أو املقيمين على أراضيهاالدولة بتوفير األمن والطمأنينة لكل من على أراض

املصري هذا  العقوبات  قانون  في حين كفل  بالتقادم.  باعتبارها جريمة ال تسقط  وأشكاله  بكافة صوره  التعذيب 

 . 25الحق، بحيث جرم جميع األفعال املاسة بسالمة جسم اإلنسان 

بحيث كان االعتداء على الحق في الحياة وإلحاق األذى الجسدي والنفس ي   لكن حماية هذا الحق بقي حبرا على ورق 

والتي تم تكريسها على   1952وبكافة أشكال التعذيب وأنواعه السمة األساسية لألنظمة االستبدادية في مصر منذ  

 نطاق واسع في ظل نظام عبد الفتاح السيس ي. 

 ـ الحق في حرية الرأي والتعبير:  2

ممارسة إحداهما دون األخرى، ويعتبر هذا الحق  أو    بير صنفان متالزمين يستحيل الفصل بينهمايعتبر الحق والتع

لبناء مجتمع ديمقراطي وتطويره واستمرار  الديمقراطية الحرة، وركن أساس ي  للنظم  إحدى الدعامات األساسية 

مانا لبسط الحكامة الرشيدة على  وهما أدوات لتنوير املجتمعات وإشراكهم في تدبير الشأن العام للبلد ض،  26بقائه 

 ضوء الديمقراطية التشاركية. 

ويعني هذا الحق هو قدرة األفراد على تبني اآلراء واألفكار التي يريدونها دون ضغط أو إجبار أو إكراه، باإلضافة إلى 

وممارسته، ال    ، ولقيام هذا الحقالقدرة على التعبير عن آرائهم باستخدام وسائل مختلفة إليصال محتوى أفكارهم

 

 . -دستور االنقالب-. 2014من الدستور املصري للعام  59املادة  - 

 . -دستور االنقالب-. 2014من الدستور املصري للعام  60املادة  - 

 .-دستور االنقالب- .2014من الدستور املصري للعام 52املادة  - 

 . 10، ص: 2006املستقلة لحقوق املواطن، مايو  أحمد نهاد محمد الغول: حرية الرأي والتعبير في املواثيق الدولية والتشريعات املحلية، سلسلة تقارير قانونية، الهيئـــة الفلسطينيـة - 
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بد من تواجد شرطين أساسين وهما: غياب املوانع والقيود الخارجية على السلوك أو النشاط املرغوب ممارسته، 

 . 27باإلضافة إلى الشرط األهم وهو غياب التهديد الخارجي، ذلك التهديد الذي ال يمكن مقاومته 

والتعبير  الرأي  حرية  حماية  تكفل  التي  الدولي  املستوى  على  عليها  املتعارف  املعايير  من  العديد  والتي 28وهناك   ،

انعدمت في الحالة املصرية في ظل نظام عبد الفتاح السيس ي، فأولى هذه املعايير هي حق معارض ي النظام في التعبير 

رئية أو املسموعة التي هي في ملكية الدولة أو غيرها، وهو األمر عن آرائهم ونشرها على كافة وسائل االتصال سواء امل 

املستحيل في ظل النظام املصري الحالي الذي طمس أحد الفواعل الرئيسية في أي نظام قائم وهي املعارضة، بحيث  

 نكل بها سواء أفراد أو جماعات بمختلف انتماءاتهم. 

ت وتأمين وصولها من الجهات الرسمية، هذا األمر الذي يستعص ى أما املعيار الثاني فهو حق الحصول على املعلوما

في ظل حكم السيس ي الذي يصعب بأي حال من األحوال االطالع على املعلومات، وهذا ما يستشف على أرض الواقع  

 . في ظل تنامي سياسة إخفاء الوقائع التي تحتوي على الحقائق وفي جميع املجاالت خصوصا السياسية واألمنية منها 

الذي   املعيار  واألدبي، هذا  الفني  والتعبير  والتعليمية  والعلمية  األكاديمية  الحريات  فهو حماية  الثالث  املعيار  أما 

َسير وتوجه األفراد واملؤسسات في ظل تقييدات وتشديد -أصبح في قبضة األجهزة العسكرية
ُ
األمنية بحيث هي التي ت

العلمي فإما أبعدوا -ا بهذه السياسات خصوصا في القطاع األكاديميكبير على هذه القطاعات، أما الذين لم يقبلو 

قسرا أو طوعا خارج مصر، أو أصبحوا وراء القضبان كضريبة لتشبثهم بمبادئ الحرية والديمقراطية وأسس الدولة  

املعيار    السليمة املدنية وعدم قبولهم بنظام جاء بطريقة غير شرعية ووحشية تتنافى مع مبادئ حقوق اإلنسان. أما 

الثالث فهو حق التوزيع والنشر وهو األمر الذي تحت مجهر رقابة األمن التي لها حق التأشير أو املنع في هذا الجانب، 

مع اعتقال كل من ثبت أنه أجهر بمنشورات تنتقد سياسات النظام. أما املعيار األخير فهو الحق في إنشاء مؤسسات  

إذ تتوفر مصر على محطات تلفزيونية وإذاعات خاصة لكنها أنشئت لتكون إعالمية سواء مرئية أو مسموعة خاصة،  

تابعة للنظام ومخابراته العامة، بحيث تعمل األخيرة على وضع الضوابط واألدوات التي تشتغل بها هذه املؤسسات  

 

، متوفر عبر 2016أبريل    6قانوني في حاله احتجاز املواطنين علي خلفيه الرأي والتعبير وفى فض التجمعات السلمية أثناء التظاهر،  الوسط اليوم، بتاريخ  أنس البرقوقي: الرأي ال  - 

 الرابط التالي: 

 للمعايير الدولية لحقوق اإلنسان، مركز مدى للتنمية والحريات اإلعالمية، متوفر عبر الرابط التالي: أنظر في ذلك:  طالب  - 
ً
 عوض: حرية الرأي والتعبير وفقا
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اإلعالمية    وتوجيه سياساتها على مختلف النواحي. بل األمر لم ينحصر داخليا بل طالت يد النظام حتى املؤسسات 

من   مجموعة  بإقفال  الدول  من  مجموعة  املصرية  السلطات  طالبت  بحيث  الخارج،  في  املصريين  للمعارضين 

 الفضائيات واملنابر اإلعالمية التي كانت تشكل ضغطا على نظام عبد الفتاح السيس ي. 

انقالب   منذ  كل ذلك، فقد شهدت مصر  واملدونين ونشطاء  3ومن  لفئة الصحفيين  حقوق اإلنسان،   يوليو قمع 

أجهزته  بشن  الرد  فكان  السيس ي،  الفتاح  عبد  لنظام  والوحشية  القمعية  للسياسات  الفئات  هذه  انتقاد  نتيجة 

األمنية حمالت من االعتقاالت الواسعة طالت صحفيين وسياسيين ومدافعين عن حقوق اإلنسان، أضف إلى ذلك  

راء وتقييد كبير لشبكات التواصل االجتماعي وعدم احترام فرض السيطرة على هذا الحق عبر تكميم األفواه وقمع اآل 

 الخصوصية من خالل تجسس األجهزة األمنية على املعارضين بمختلف انتماءاتهم وتقييد حركتهم وتحركاتهم.  

ق  وفي هذا السياق، فقد تبلور الحق في حرية الرأي والتعبير في ظل املواثيق الدولية، بحيث نص اإلعالن العاملي لحقو 

في املادة التاسعة عشر منه على هذا الحق باعتباره من الحقوق األصيلة لإلنسان بحيث أكدت على ،  1948اإلنسان  

أن لكل إنسان الحق في حرية التعبير والرأي واعتناق اآلراء دون مضايقة، وفي التماس األنباء واألفكار وتلقيها ونقلها  

  .29ود إلى اآلخرين، بأية وسيلة وبدون اعتبار للحد

التاسعة  املادة  املادة السالفة الذكر، بحيث أكدت  بالحقوق املدنية والسياسية لتدعيم  العهد الخاص  وقد جاء 

ب: على أن لكل إنسان حق في اعتناق اآلراء دون مضايقة... ولكل إنسان الحق في حرية -عشر منه أيضا في الفقرات أ 

مختلف   التماس  في  حريته  الحق  هذا  ويشمل  اعتبار  التعبير  دونما  آخرين  إلى  ونقلها  واألفكار  املعلومات  ضروب 

 للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.  

وعلى الصعيد اإلقليمي، لقد ألقت مجموعة من املواثيق الضوء على هذا الحق، وعلى رأسهم االتفاقية األوروبية  

شارت في املادة العاشرة منها على ضرورة حماية حرية التعبير والرأي، بحيث أكدت على أن لحقوق اإلنسان، التي أ

 

 . 1948عشر من امليثاق العاملي لحقوق اإلنسان للعام  19املادة  - 
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لكل إنسان ممارسة هذا الحق الذي يشمل حرية اعتناق اآلراء وتلقي وتقديم املعلومات واألفكار دون تدخل من 

 . 30السلطة العامة، وبصرف النظر عن الحدود الدولة 

: لكل إنسان الحق في حرية الفكر  31الثالثة عشر بأن   13ية في الفقرة األولى من املادة  كما تضمنت االتفاقية األمريك

والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في البحث عن مختلف أنواع املعلومات واألفكار وتلقيها ونفلها إلى اآلخرين، دونما  

إلفريقي لحقوق اإلنسان في املادة التاسعة اعتبار للحدود، سواء شفاها أو كتابة أو طباعة... في حين خلص امليثاق ا

أنه  القوانين  32منه على أهمية هذا الحق، بحيث أكد على  في إطار  : يحق لكل إنسان أن يعبر عن أفكاره وينشرها 

 واللوائح.  

ي  : يضمن الحق ف33بأنه   32أما امليثاق العربي لحقوق اإلنسان، فعلى الرغم من تنصيصه في الفقرة األولى من املادة  

اإلعالم وحرية الرأي والتعبير وكذلك الحق في استفاء األنباء واألفكار وتلقيها ونقلها إلى اآلخرين بأي وسيلة ودونما  

 اعتبار للحدود الجغرافية. 

إال أنه في املقابل سمح بتقييد هذه الحرية في الفقرة الثانية من نفس املادة، والتي أكد من خاللها على أن هذا الحق  

إطار املقومات األساسية للمجتمع وال تخضع إال للقيود التي يفرضها احترام حقوق اآلخرين أو سمعتهم أو    يمارس في

، وكما هو معروف فإن هذا امليثاق املنبثق  34حماية األمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة 

عة من األنظمة العربية وعلى رأسها النظام املصري، اإلماراتي، عن جامعة الدول العربية التي تتحكم في قراراتها مجمو 

والسعودي، ال يمكن لها أن تكون مؤسسة تضمن حرية الرأي والتعبير بل تعتبر مساهمة في الجرائم القمعية لهذا 

 الحق والتي تمارسها تلك األنظمة املتحكمة في زمام أمورها.

 

 . 1950من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان للعام  10املادة  - 

 . 1969من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان للعام  13الفقرة األولى من املادة  - 

 . 1981للعام  املادة التاسعة من االتفاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان - 

 . 2004من امليثاق العربي لحقوق اإلنسان للعام  32الفقرة األولى من املادة  - 

 . 2004الفقرة الثانية من امليثاق العربي لحقوق اإلنسان للعام  - 
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القانون املصري، فقد نص دست املادة    2014ور  أما على مستوى  : حرية الفكر والرأي مكفولة. ولكل  35بأن   65في 

إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر. في حين ذهبت  

ابتكاراتهم والعمل : ضمان حرية البحث العلمي، والتزام الدولة برعاية الباحثين واملخترعين وحماية  36إلى   66املادة  

على تطبيقها. وهو األمر الذي يتنافى مع أرض الواقع بحيث يحارب النظام املصري الباحثين واألكاديميين ويمارسوا  

الشق   وأما  عليهم.  الخناق  تشديد  نتيجة  إلى مغادرة مصر  منهم  العديد  أجبر  بل  ويقيد حريتهم،  عليهم  ضغوطات 

: حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي واملرئي واملسموع 37إلى أن  70املادة  املتعلق بحرية الصحافة والنشر فتشير  

واإللكتروني هي مكفولة، وأن املصريين سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، في القطاع العام أو الخاصة، 

اإلعالم   ووسائط  واملسموعة،  املرئية  اإلعالم  وسائل  وإنشاء  الصحف  وإصدار  ملكية  حق  وتصدر لهم  الرقمي. 

البث   القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات  القانون. وينظم  النحو الذي ينظمه  الصحف بمجرد اإلخطار على 

اإلذاعي واملرئي والصحف اإللكترونية. هذه األمور هي منافية للواقع ألن حرية النشر وإنشاء وسائل اإلعالم بمختلف 

إال بتأشير من املخابرات العامة املصرية باعتبارها الجهاز الرقابي على   أنواعها ال يمكن له أن يمر إلى أرض الواقع

 قطاع الصحافة واإلعالم. 

: فتحظر في شقها األول فرض رقابة على الصحف ووسائل اإلعالم املصرية أو مصادرتها أو وقفها  38منه    71أما املادة  

رب أو التعبئة العامة. وال توقع عقوبة سالبة للحرية أو إغالقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الح

بالتحريض على  إلى الجرائم املتعلقة  الثاني فتشير  في الشق  أما  أو العالنية،  النشر  التي ترتكب بطريق  في الجرائم 

من املادة العنف أو بالتمييز بين املواطنين أو بالطعن في أعراض األفراد، فيحدد عقوباتها القانون. هذا الشق األخير  

هو الذي يتذرع به النظام املصري في مواجهة معارضيه عبر تلفيق تهم التحريض وزعزعة النظام العام عبر نشر  

 أخبار زائقة بهدف بث الفوض ى. 

 

 . 2019املعدل في العام  2014من دستور  65املادة  - 

 . 2019املعدل في العام  2014من دستور  66املادة  - 

 . 2019املعدل في العام  2014من دستور  70ملادة ا - 

 . 2019املعدل في العام  2014من دستور  71املادة  - 

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG


Page 12 of 49 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

August 6, 2021      

في محاولة 2018وفي   الجدل  الكثير من  أثار فحواه  الذي  تنظيم الصحافة واإلعالم  السيس ي على قانون  ، صادق 

ى سياسات منافية لحكم العقل واملنطق من خالل تجريم ما يتمتع به اإلنسان في باقي بقاع إلضفاء صفة قانونية، عل

املعمورة، إذ تنتظر عقوبة السجن والغرامة كل من دخل إلى موقع محظور عمدا أو بخطأ غير عمدي، بهدف إعادة  

املعلومات املشار إليها تهدف نشر البيانات أو املعلومات املوجودة عليه، بحيث ينص على عقوبة السجن إذا كانت  

 . 39بحسب نص القانون إلى اإلخالل بالنظام العام أو تعريض سالمة املجتمع وأمنه للخطر أو اإلضرار باألمن القومي 

والجدل حول نصوص القانون لم تقف عند هذا الحد، بحيث ُمِنح املجلس األعلى لتنظيم اإلعالم املشكل بقرار من 

السيس ي، العديد من الصالحيات من أبرزها الحق في حجب املواقع اإللكترونية في حال تأسيسها من دون الحصول  

ي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني على ترخيص منه، بل األبعد من ذلك، إذا كان أي موقع إلكترون

شخص أو أكثر، فسيكون تحت مجهر الرقابة. كما يحق له أيضا وقف أو حجب أي حساب    5000شخص ي يتابعه  

. وهذه املواد أو 40شخص ي يبث أخبار كاذبة أو يدعو ويحرض على مخالفة القانون أو إلى نشر العنف والكراهية 

ب تتسلح  التي  اعتقاالت تطال معارضين سياسيين وصحفيين الذرائع هي  األمنية لشن حملة  واألجهزة  السلطات  ها 

 ونشطاء رأي على منصات التواصل االجتماعي وغيرهم تحت طائلة نشر أخبار كاذبة أو االنضمام إلى جماعة إرهابية.

تشديد الخناق على حرية وبفعل استخدام نظام السيس ي أدوات وآليات لقمع كل ما يتعلق بحرية الرأي والتعبير و 

 2021-2020الصحافة، تتذيل مصر الترتيب العاملي في مؤشر حرية الصحافة، بحيث احتلت على التوالي في العامين  

 .41دولة حسب منظمة مراسلون بال حدود 180من أصل   166الرتبة 

 ـ الحق في التجمع والتظاهر السلمي:  3

املكونات السلمي من  والتجمع  التظاهر  الحداثية، وذلك   يعتبر  للديمقراطية  وتأكيدا  لحقوق اإلنسان،  األساسية 

الرتباطها الوثيق بالحريات األخرى وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير باعتبارها األكثر تشابكا وصلة بها، بحيث تفقد 

 

 ، متوفر عبر الرابط التالي: 2018سبتمبر   2، بتاريخ DWمصر.. مدير مركز حقوقي ينتقد قانون تنظيم الصحافة واإلعالم، موقع   - 

 ، متوفر عبر الرابط التالي: 2018يونيو  29على فيسبوك فأنت في مرمى الرقابة!، الحرة، بتاريخ  5000مصر.. إذا تابعك أكثر من  - 

 جميع اإلحصائيات املتعلقة بمؤشرات الصحافة تجدها عبر البوابة اإللكترونية ملنظمة مراسلون بال حدود على الرابط التالي:  - 
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https://www.dw.com/ar/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85/a-45323342
https://www.alhurra.com/egypt/2018/06/29/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%83-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-5000-%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83-%D9%81%D8%A3%D9%86%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D9%85%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9
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آلراء وتبادلها والتعبير حرية الرأي والتعبير قيمتها إذا لم تكن حرية التجمع والتظاهر السلمي مكفولة، ذلك ألن تنوع ا

 عنها ال يكون إال من خالل التجمع والتظاهر السلمي.

وبذلك يعتبر هذا الحق نوع من أنواع الحرية التي تجسد حق اإلنسان في حرية التجمع والتظاهر السلمي، والذي  

عتباره حق أساس ي يتم عن طريق تجمع األفراد، لذلك يعد صورة من صور الحقوق والحريات األساسية لألفراد. با

 .42يمارس إما بصورة ثابتة أو متنقلة عن طريق تجمع أو تظاهر لألفراد في مكان عام وبصورة وقتية 

ويجد التجمع والتظاهر السلمي أساسه في القانون الدولي لحقوق اإلنسان، بحيث تتضمن العديد من املعاهدات 

وق والحريات العامة للمجتمعات، وفي هذا اإلطار، أسس  الدولية هذا الحق باعتبارها من القواعد التي تؤسس للحق

اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان لحماية الحق في التجمع والتظاهر السلمي من أجل ضمان احترامه، بحيث أورد في 

: يكفل لكل شخص الحق في حرية االشتراط في االجتماعات والجمعيات السلمية، أما العهد  43بأنه   20نص املادة  

املادة  الدول أفردت  بحيث  الحق،  لهذا  لتناوله  تمفصال  أكثر  جاء  فقد  والسياسية  املدنية  بالحقوق  الخاص   21ي 

السلمي معترفا به. وال يجوز أن يوضع من القيود  : يكون الحق في التجمع  44توضيحات مهمة في هذا الجانب بقولها 

على ممارسة هذا الحق إال تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة 

األمن القومي أو السالمة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حماية حقوق اآلخرين 

 تهم. وحريا

أما فيما يخص االتفاقيات اإلقليمية، فقد جاءت االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان لتعزز هذا الحق وتضع له 

على: حق األفراد في التجمع السلمي للتعبير عن آرائهم،   21مجموعة من الضمانات، بحيث أكدت في معرض املادة  

لنظام العام، وفي مجتمع ديمقراطي. أما ميثاق الحقوق  بحيث ألزمت الدول بعدم تقييد هذا الحق إال في حدود ا

على حرية التجمع والتظاهر السلمي، بحيث أكد من خاللها،   12األساسية لالتحاد األوروبي فقد نص من خالل املادة  

 

،  (OSCE)وحقوق اإلنسان التابع ملنظمة األمن والتعاون في أوروبا    (ODIHR)ية التجـمع السلمـي، منشورات مكتب املؤسسات الديمقراطية  أنظر في ذلك: دليل بشأن مـراقبة حـر  - 

 ، متوفر عبر الرابط التالي: 2013

 . 1948العاملي لحقوق اإلنسان للعام من امليثاق  20املادة  - 

 1966من العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية للعام  21املادة  - 
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ة  على أن لكل إنسان الحق في حرية التجمع السلمي وحرية االتحاد على كافة املستويات، وخاصة في املسائل السياسي

 .45واملدنية والنقابية والتي تتضمن حق أي إنسان في تكوين واالنضمام إلى الثقابات املهنية لحماية مصالحه 

املادة   في  اإلنسان  لحقوق  األمريكية  االتفاقية  التجمع    15في حين ذهبت  التأكيد على ضرورة حماية حق  إلى  منها 

، بدون سالح، هو حق معترف به. وال يجوز فرض قيود : حق االجتماع السلمي46والتظاهر السلمي إذ نصت على أنه

 للقانون والتي تشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، ملصلحة 
ً
على ممارسة هذا الحق إال تلك املفروضة طبقا

و األمن القومي أو السالمة العامة أو النظام العام، أو لحماية الصحة العامة أو األخالق العامة أو حقوق اآلخرين أ

املادة   نصت  حين  في  في   21حرياتهم.  الحق  لكل شخص  أنه:  على  اإلنسان  وواجبات  لحقوق  األمريكي  اإلعالن  من 

 كان 
ً
أيا العام  في اجتماع عام رسمي، أو تجمع غير رسمي بشأن املسائل ذات االهتمام  التجمع سلميا مع اآلخرين 

 .47طبيعتها 

: يحق لكل 48منه بأنه   11انات هذا الحق، بحيث أوضحت املادة  كما عزز امليثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان من ضم

إنسان أن يجتمع بحرية مع آخرين وال يحد ممارسة هذا الحق إال شرط واحد أال وهو القيود الضرورية التي تحددها  

ص القوانين واللوائح خاصة ما تعلق منها بمصلحة األمن القومي وسالمة وصحة وأخالق اآلخرين أو حقوق األشخا 

 وحرياتهم. 

في حين ذهب امليثاق العربي لحقوق اإلنسان الذي يعتبر من أضعف االتفاقيات اإلقليمية فعالية، إلى االعتراف بهذا 

: حرية االجتماع وحرية  49الذي احتوى مضمونها على أن   24الحق وبصورة مقتضبة في الفقرة السادسة من املادة  

 التجمع بصورة سلمية.  

 

متوفر عبر الرابط  ،  117، ص: 2020ول، حسن ثامر طه البياتي: األساس القانوني لحق االجتماع والتظاهر السلمي في القانون الدولي )دراسة لواقع العراق(، مجلة دجلة، العدد األ  - 

 التالي: 

 1969من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان للعام  15نص املادة  - 

 ، متوفر عبر الرابط التالي: 5 ، ص:2015فلسطين، الطبعة الثالثة -دليل االجتماعات العامة، مركز امليزان لحقوق اإلنسان، غزة - 

 . 1981من امليثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان للعام  11املادة  - 

 . 2004من امليثاق العربي لحقوق اإلنسان للعام  24من املادة  6الفقرة  - 
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صري، فقد خلق الحق في التظاهر والتجمع السلمي سجاال واسعا باعتباره أكثر الحقوق تضييقا  أما في القانون امل

املادة   إلى الدستور املصري، فقد جاءت  فيها منافية   72من طرف السلطات املصرية، وبالرجوع  منه وبكل مفردة 

م أعلى  إلى  أدنى  من  األمنية  القبضة  تشديد  من  املصري،  الواقع  يشهده  ملا  التجمعات  تماما  كل  على  ستوياتها 

والتظاهرات السلمية التي يعبر من خاللها املواطن املصري عن امتعاضه وسخطه ملا آلت إليه األوضاع في مصر من 

 2020و   2019قمع للحريات وتدهور في االقتصاد وتدني املستوى املعيش ي للمواطن. وقد كانت تظاهرات سبتمبر  

: وطبقا للدستور يحق للمواطنين تنظيم االجتماعات  50ق املادة ليقول على أنه شاهد على هذا الوضع، وقد جاء منطو 

 من أي نوع، بإخطار على 
ً
العامة، واملواكب والتظاهرات، وجميع أشكال االحتجاجات السلمية، غير حاملين سالحا

 مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق
ً
، وال يجوز لرجال  النحو الذي ينظمه القانون. وحق االجتماع الخاص سلميا

األمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه. هذا االعتبار األخير الذي من املستحيل تواجده في الحالة املصرية ألن 

 جميع املواطنين بال استثناء تحت مجهر تجسس املخابرات سواء العامة أو الحربية. 

ر بوابة منع التظاهر وتشديد الخناق على التجمعات  يوليو عب  3وفي داللة واضحة لتمادي اآللة القمعية منذ انقالب  

باعتبارهم اآلليات التي تشكل ضغطا كبيرا على أي نظام ديكتاتوري، ومن أجل ذلك أقر عدلي منصور، وهو الذي  

ُعين كرئيس مؤقت باعتباره كان رئيسا للمحكمة الدستورية إبان االنقالب على الرئيس الشرعي محمد مرس ي، قانون 

كبديل لقانون الطوارئ، ويلزم القانون منظمي أي مظاهرة   2013/ 107، والذي حمل الرقم  2013في نوفمبر  التظاهر  

للدموع  املسيل  الغاز  باستخدام  األمن  لقوات  يسمح  كما  لها،  املقرر  املوعد  من  أيام  ثالثة  قبل  الشرطة  بإخطار 

تلتزم أي مسيرة ال  ملواجهة  املياه، وذلك  املطاطي وخراطيم  السلمي   والرصاص  نددت  51بالطابع  ذلك  . وعلى ضوء 

املنظمات الحقوقية بهذا القانون، واعتبرته أنه يسعى إلى تجريم كافة أشكال التجمع السلمي، بما في ذلك املظاهرات  

 .52واالجتماعات العامة، عبر بسط الدولة يدها باستخدام القوة لفض وتفريق املظاهرات أو التجمعات السلمية 

 

 . 2019املعدل بعض مواده في العام   2014من الدستور املصري للعام  72املادة  - 

 فر عبر الرابط التالي: ، متو 2013لسنة   107من قانون تنظيم الحق في االجتماعات العامة واملواكب والتظاهرات السلمية رقم  12أنظر نص املادة  - 

 ، متوفر عبر الرابط التالي: 2013نوفمبر  25، 21مصر تعود للطوارئ من باب قانون التظاهر، عربي  - 
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ويعتبر هذا القانون ذريعة قانونية لجرائم السيس ي في الفترة التي تلت االنقالب، بحيث ّأنه بعد إصدار هذا القانون 

تم تنفيذ حملة اعتقاالت واسعة بحجة خرق قانون التظاهر ومنعا لزعزعة االستقرار وبت الفوض ى في البالد، وعلى 

حقات القضائية لكل من يدعو أو يشارك في املظاهرات املناهضة ضوء خرق القانون والنظام العام يبرر النظام املال 

 له.

 ـ الحق في المحاكمة العادلة: 4

تعتبر العدالة هي املعيار الدال على االحترام املكفول لألفراد وحقوقهم وحرياتهم األساسية، بحيث تشكل املعيار 

 .53ان األساس ي لدولة الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق اإلنس 

ولذلك يعد الحق في محاكمة عادلة من الحقوق األساسية للفرد، وقد وضع املجتمع الدولي مجموعة متنوعة من  

األسس واملبادئ لضمان هذا الحق، وهي تهدف إلى حماية حقوق اإلنسان منذ لحظة القبض عليهم، وأثناء مرحلة 

 .  54احل االستئناف والنقض احتجازهم وتقديمهم إلى املحاكمة وحتى محاكمتهم إلى أخر مر 

ويعرف جانب من الفقه الدولي بأن حق املتهم في محاكمة عادلة هو األساس التي تستوجب مقاضاته بشأن االتهام 

املوجه إليه، أمام محكمة مستقلة محايدة منشأة بحكم القانون قبل اتهامه، طبقا إلجراءات علنية، يتاح له من 

ينه من مراجعة الحكم الصادر ضده من قبل قضاء أعلى درجة من املحكمة التي خاللها الدفاع عن نفسه، مع تمك

 .55حكمت عليه 

وتتحقق املحاكمة العادلة بوجود شرطين، أولهما أن تخضع إجراءات املحاكمة ملعايير املحاكمة العادلة التي وضعها  

 . 56دة املجتمع الدولي، ثانيهما هو أن تقوم باملحاكمة سلطة قضائية مستقلة ومحاي

 

 . 11، ص:2012األردن، الطبعة األولى - د الطراونة: الحق في محاكمة عادلة، مركز عمان لدراسات حقوق اإلنسان، عمانمحم - 

جزائر، عة محمد خيضر بسكرة، الفريحة محمد هشام: ضمانات الحق في محاكمة عادلة في املواثيق الدولية لحقوق اإلنسان، مجلة الفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جام - 

 . 428، ص: 2014العدد العاشر، 

 .22محمد الطراونة: الحق في محاكمة عادلة، مرجع سابق، ص:  - 

 . 429فريحة محمد هشام: ضمانات الحق في محاكمة عادلة في املواثيق الدولية لحقوق اإلنسان، مرجع سابق، ص:  - 
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كما يجب أن يتوفر هذا الحق على مجموعة من الضمانات التي تمثل جدار الحماية القضائية أو اإلجرائية وعلى 

سبيل املثال ال الحصر، حق اإلنسان في املساواة أمام القضاء، وحق اإلنسان في املثول أمام القضاء الطبيعي، وحق  

، وذلك بعدم تطبيق القوانين اإلجرائية عليه بأثر رجعي، وتمكينه  اإلنسان في حماية وضعه اإلجرائي ومركزه القانوني

األهداف   لتحقيق  النهاية  في  تؤدي  التي  والضمانات  اإلجراءات  هذه  القضاء،  أمام  الدفاع  في  حقه  ممارسة  من 

 .57املنشودة من هذا الحق اإلنساني 

في   الحق  بمبدأ  كبيرا  اهتماما  واإلقليمية  الدولية  املواثيق  أولت  العاملي وقد  امليثاق  وقد كرس  العادلة،  املحاكمة 

لحقوق اإلنسان والعهد الخاص بالحقوق املدنية والسياسية هذا الحق باعتباره كحق أساس ي من حقوق اإلنسان، 

بحيث أشاروا إلى وجوب توافر مجموعة من الشروط من أجل بلوغ الهدف املنشود أال وهو تحقيق العدالة، وهي: 

: لكل  58االستقاللية والحياد، وهو ما جاء في نطاق املادة العاشرة من امليثاق التي أكدت على أنه اإلنصاف، العلنية، 

إنسان، على قدم املساواة التامة مع اآلخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظرا منصفا  

في هذا الجانب من خالل    11ا توسعت املادة  وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه. كم

التنصيص على أنه: لكل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد 

. كما استطردت بالقول على عدم إدانة أي شخص بجريمة  59وفرت له فيها جميع الضمانات الالزمة للدفاع عن نفسه 

أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرما بمقتض ى القانون الوطني أو الدولي، كما ال توقع  بسبب أي عمل  

. بل األبعد من ذلك فقد 60عليه أية عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل الجرمي 

أو   من امليثاق على أنه قبل العرض على املحاكمة، ال يجب أن  9أكدت املادة   يكون الشخص لم يتعرض للقبض 

 : ال يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا. 61االعتقال التعسفي بحيث تنص املادة على أنه 

 

 . 84-81، ص: 2013قليمية، مجلة العلوم القانونية والسياسية، الجرائر، العدد السابع، يونيو دراجي بلخير: املحاكمة العادلة بين املواثيق الدولية واإل - 

 . 1948من امليثاق العاملي لحقوق اإلنسان. 10املادة  - 

 . 1948من امليثاق العاملي لحقوق اإلنسان للعام  11الفقرة األولى من املادة  - 

 . 1948ق العاملي لحقوق اإلنسان للعام من امليثا 11الفقرة الثانية من املادة  - 

 . 1948من امليثاق العاملي لحقوق اإلنسان للعام  9املادة  - 
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ومن جانبه توسع العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية في تناوله ملبدأ املحاكمة العادلة، وهو ما أكدت  

: الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية 62لى أن التي خلصت إ  14عليه نص املادة  

تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، وأن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من 

في   الحق  أيضا  املادة  تضمنت  القانون.....كما  بحكم  منشأة  حيادية،  مستقلة  مختصة  محكمة  املتهم قبل  توكيل 

من العهد على ضرورة   9ملحامي أو من يدافع عنه، وكذلك حق إبالغ أسرة املتهم بخبر القبض عليه. كما شددت املادة  

إبالغ كل مقبوض عليه بحقوقه من خالل اطالعه على حيثيات وظروف التوقيف والتهم املوجهة إليه. كما أكدت  

 على عدم جواز االحتجاز على ذمة املحاكمة. 

ما الصكوك اإلقليمية فهي أيضا تناولت هذا الحق بشكل واضح وصريح، وفي مقدمتها االتفاقية األوروبية لحقوق  أ

منها على أن لكل شخص ـ عند الفصل في   6اإلنسان التي تميزت باهتمامها الخاص بهذا املبدأ، بحيث نصت في املادة 

هـ  الحق في مرافعة علنية عادلة خالل مدة معقولة أمام محكمة حقوقه املدنية والتزاماته، أو في اتهام جنائي موجه إلي

 للقانون. ويصدر الحكم بصفة علنية 
ً
. كما اشتملت على ثالث معايير للمحاكمة 63مستقلة غير منحازة مشكلة طبقا

قانونا. باإلضافة   ،  باعتبار املبدأ القائم هو أن املتهم بريء إلى أن تثبت إدانته من عدمها64العادلة وهي قرينة البراءة 

، وهي حقوق مكفولة بموجب القانون. وأيضا  65إلى ضمانة الحق في توكيل محامي أو من يدافع عنه ومناشدة الشهود 

 .66عدم تعرض املتهم أو إخضاعه للتعذيب أو أي ضروب املعاملة القاسية الالإنسانية 

ث عالجت مبدأ الحق في املحاكمة العادلة في وعلى نفس املنوال ذهبت االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان، بحي

تتوفر فيها الضمانات الكافية  : لكل شخص الحق في محاكمة  67نطاق املادة الثامنة منها والتي أكدت من خاللها أن

وذلك  للقانون،   
ً
وفقا  

ً
أسست سابقا قد  كانت  متحيزة  غير  مختصة مستقلة  محكمة  معقول  وقت  وتجريها خالل 

 

 من العهد الخاص بالحقوق املدنية والسياسية والتي تناولت بدقة وتفصيل جميع حيثيات مبدا املحاكمة العادلة.  14بمكن الرجوع لجميع فقرات املادة  - 

 . 1950ادة السادسة من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان للعام الفقرة األولى من امل - 

 . 1950الفقرة الثانية والثالثة من املادة السادسة من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان للعام   - 

 . 1950نص املادة الثالثة من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان للعام  - 

 املادة السادسة من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان والتي تناولت بدقة وتفصيل جميع حيثيات وضمانات  مبدأ املحاكمة العادلة.بمكن الرجوع لجميع فقرات  - 

 . 1981الفقرة األولى من املادة الثامنة من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان للعام  - 
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أو  في حقوقه أو واجباته ذات الصفة املدنية أو املالية  إليه أو للبت  أية تهمة ذات طبيعة جزائية موجهة  إلثبات 

. كما أوضحت الضمانات لحماية هذا املبدأ من خالل الفقرة الثانية منها والتي املتعلقة بالعمل أو أية صفة أخرى 

أنه  على  وخالل  68نصت  للقانون.   
ً
وفقا إدانته  تثبت  لم  طاملا   

ً
بريئا يعتبر  أن  في  الحق  خطيرة  بجريمة  متهم  لكل   :

ل على الضمانات، وهي الحق في الحصو  –على قدم املساواة التامة مع الجميع   – اإلجراءات القانونية، لكل شخص 

 . 69نفس الضمانات التي تضمنتها االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان املذكورة سلفا 

امليثاق   تنصيص  الحقوق  أما  في  كما  أيضا  العادلة فقد جاء مقتضبا  املحاكمة  اإلنسان على حق  لحقوق  العربي 

السابقة وعلى عكس االتفاقيات اإلقليمية األخرى، التي أوضحت تمفصالت جوهرية ودقيقة ملراحل وضمانات هذا 

الحق في محاكمة عادلة منه على أنه: لكل شخص    12الحق، في حين امليثاق العربي اقتصر فقط بالقول في املادة  

تتوافر فيها ضمانات كافية وتجريها محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة ومنشأة سابقا بحكم القانون. وذلك في مواجهة 

 اإلعانة العدلية 
ً
أية تهمة جزائية توجه إليه أو للبت في حقوقه أو التزاماته، وتكفل كل دولة طرف لغير القادرين ماليا

ع التنصيص على أن تكون املحاكمة علنية إال في حاالت استثنائية تقتضيها مصلحة العدالة  . م70للدفاع عن حقوقهم 

 .71في مجتمع يحترم الحريات وحقوق اإلنسان 

املادة   في  املصري  الدستور  املصرية، فقد نص  القوانين  فيما يخص  في   96أما  إدانته  تثبت  بريء حتى  املتهم  بأنه: 

ف له  تكفل  في محاكمة قانونية عادلة،  الصادرة  استئناف األحكام  القانون  الدفاع عن نفسه. وينظم  يها ضمانات 

 للقانون.
ً
 الجنايات. وتوفر الدولة الحماية للمجني عليهم والشهود واملتهمين واملبلغين عند االقتضاء، وفقا

يوليو   3ات منذ انقالب  ويعتبر مضمون هذه املادة الحلقة الغائبة أو املستحيلة في الحالة املصرية، ألن جميع املحاكم

تفتقد ألبسط الشروط والضمانات املتفق عليها عامليا من أجل تحقيق العدالة، وذلك في ظل نهج النظام املصري  

تخل  النتهاكات  عليه  القبض  تم  من  يتعرض  بحيث  معارضيه.  من  للتخلص  كأساس  القضايا  تلفيق  لسياسة 

 

 . 1981األمريكية لحقوق اإلنسان للعام الفقرة الثانية من املادة الثامنة من االتفاقية  - 

 ة العادلة. بمكن الرجوع لجميع فقرات املادة الثامنة من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان والتي تناولت بدقة وتفصيل جميع حيثيات مبدا املحاكم - 

 . 2004من امليثاق العربي لحقوق اإلنسان للعام  12الفقرة األولى من املادة  - 

 . 2004من امليثاق العربي لحقوق اإلنسان. للعام  12الفقرة الثانية من املادة  - 
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حاكمة من خالل تعريض أغلبيتهم لالعتقال التعسفي واالختفاء  بضمانات املحاكمة العادلة خالل مرحلة ما قبل امل

عرضهم  قبل  وذلك  ملفقة  جرائم  على  االعتراف  على  إجبارهم  أجل  من  والترهيب  للتعذيب  وألساليب  القسري 

للمحاكمة، باإلضافة إلى االنتهاكات املصاحبة للمعتقلين أثناء محاكمتهم والتي تفتقد لشروط املحاكمة الطبيعية 

حق املتهم في الدفاع عن نفسه أو توكيل من ينوب عنه في هذه املهمة، باإلضافة إلى ظروف االحتجاز الالآدمية وهي  

 طوال فترة املحاكمة التي تنتهي فصولها بالحكم إما باملؤبد أو اإلعدام في غياب تام ملبدأ استقاللية القضاء ونزاهته. 

 .2013نسان بمصر منذ ثانيا: أرقام وإحصائيات حول انتهاكات حقوق اإل
يوليو، بحيث تعرضت مصر منذ ذلك الحين ألقوى    3تعددت أصناف الجرائم التي ارتكبها نظام السيس ي منذ انقالب  

ممارسات   بين  الجرائم  هذه  تراوحت  وقد  اإلنسان،  لحقوق  النطاق  واسعة  انتهاكات  ظل  في  تاريخها  في  تصعيد 

التعذي القسري،  واإلخفاء  التعسفي  لروح االعتقال  في ظل غياب  القانون  نطاق  واإلعدام خارج  القتل  والقمع،  ب 

والقانون.   انتهاكات  العدالة  إحصائيات عن  الحقوقية  واملنظمات  املؤسسات  العديد من  اإلطار أصدرت  وفي هذا 

 ، وهي كالتالي: 2021وإلى غاية األشهر األولى من العام   2013حقوق اإلنسان التي وقعت منذ أغسطس 

املعارضين من نشطاء سياسيين وصحفيين وباقي الفئات    ذي طالعتقال التعسفي أو باألحرى السياس ي الاال   أوال:

املجتمعية، بحيث مارست األجهزة األمنية املصرية جميع أشكال وأنواع التعذيب للتنكيل واالنتقام من هذه الفئات  

القمعية، وتبدأ معاناة هؤال النظام  الرافضة لسياسات  أمن نظير مواقفها  الشرطة ونيابة  املعتقلين من أقسام  ء 

الدولة في ظل ممارسات وحشية يقوم بها أفراد من الشرطة واألمن باختالف رتبهم، وصوال إلى السجون التي ترتكب  

فيها جميع ضروب املعامالت القاسية والالإنسانية منها التعذيب على مختلف مستوياته وفي أعلى درجاته، وممارسة 

البطيء عبر الحرمان من الرعاية الصحية، وعدم توفير أبسط الظروف األدمية للسجين، وكذلك    سياسة القتل

حرمانهم من حقوقهم املكفولة بموجب الدستور والقوانين الدولية، من أبرزها زيارة األهل واألقارب وحق املكاملة 

ر جلسات تجديد حبسهم وبالتالي انتفاء  الهاتفية، بل وحرمانهم من متابعة اإلجراءات القانونية عبر منعهم من حضو 

 شروط املحاكمة العادلة.  
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وحسب تقديرات منظمات حقوقية ومن أبرزها الشبكة العربية لحقوق اإلنسان، فيبلغ عدد السجناء واملعتقلين 

 : 72ألف سجين ومعتقل موزعين على الشكل التالي 65املحكومين أو املتابعين على خلفية قضايا سياسية إلى 

ألف معتقل   65ل إجمالي عدد السجناء واملعتقلين وحسب إحصائيات تقريبية غير دقيقة إلى حوالي  وص ✓

بينهم   من  و  54وسجين  جنائية  قضايا  ذمة  على  ومحتجز  سجين  أسباب    1000ألف  مجهولة  حالة 

 االعتقال. 

 ألف . 39عدد السجناء املحكوم عليهم وصل تقريبا إلى حوالي  ✓

 ألف. 26عدد املعتقلين رهن الحبس االحتياطي وصل إلى  ✓

حالة وفاة  1058إلى حوالي  2020أما عدد الوفيات في السجون ومراكز االحتجاز املصرية فقد بلغ إلى حدود أكتوبر 

 : 73ويمكن توزيع أسبابها على النحو التالي  "،ee For JusticetCommitحسب منظمة "كوميتي فور جستس"

 أعداد الوفيات  سبب الوفاة 

 حالة وفاة  761 الحرمان من الرعاية الصحية

 حالة وفاة  144 حاالت التعذيب 

 حالة وفاة  67 حاالت االنتحار 

 حالة وفاة  57 سوء أوضاع االحتجاز واملحبس

 حالة وفاة  29 أسباب أخرى 

  - بالفئات املستهدفة من طرف نظام السيس ي ملمارسات سياساته القمعيةإنشاء سجون خاصة    ا:يثان -

  2021التعذيبية في حق معارضيه. بحيث وصل مجمل عدد السجون بمصر إلى حدود األشهر األولى من  

 

، متوفر  2021أبريل    11ربية ملعلومات حقوق اإلنسان، بتاريخ  بعد ثورة يناير ” عن األوضاع الصعبة للسجناء والسجون في مصر “، الشبكة الع  35سجن ، بينهم    78في انتظارك :    -  

 عبر الرابط التالي: 

 متوفر عبر الرابط التالي:   "كوميتي فور جستس" ، 2020أكتوبر -، يناير″2013تقرير خاص: “كم “ريجيني” في مصر منذ  - 

، اللجنة الدولية لحماية الصحفيين، ديسمبر 
ً
 الي:  ، متوفر عبر الرابط الت2020أنظر أيضا: عدد الصحفيين السجناء في العالم يبلغ مستوى قياسيا

 ، متوفر عبر الرابط التالي:  2021يوليو  19، بتاريخ  21صحفيين ويندد باعتقال آخرين، عربي  4مرصد حقوقي يرحب بإفراج مصر عن 
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https://www.cfjustice.org/%D9%83%D9%85-%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%9F/?lang=ar
https://cpj.org/ar/reports/2020/12/%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D9%85%D8%B3/
https://arabi21.com/story/1373195/%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%86-4-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86
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، ويوجد  74سنوات أي منذ االنقالب إلى اآلن   8سجنا في غضون    43سجنا، بحيث تم بناء ما يقارب    86إلى  

بها   13 تنفيذ أحكام اإلعدام  يمكن  التي  السجون  سجون    4  ، وكذلك هناك75من ضمن مجموع هذه 

  2013ومن أبرز السجون التي شيدت في عهد السيس ي منذ  نسائية أو التي بها إمكانية أقسام نسائية.  

 : 76على سبيل الحصر هي  2021إلى 

 تاريخ اإلنشاء  أسماء السجون  املحافظات 

 القاهرة 
 سجن النهضة-

 مايو  15سجن  -
 . 2015مايو  24بتاريخ 

 الجيزة

 السجن املركزي بإدارة قوات األمن -

 سجن التأهيل العمومي -

 سجن أوسيم -

 .2015يونيو  23 -

 . 2017سبتمبر   6بتاريخ -

 .2018أكتوبر  8بتاريخ  -

 2016نوفمبر  27بتاريخ - سجن كرموز  - اإلسكندرية 

 2016نوفمبر  3بتاريخ - سجن عتاقة - السويس 

 الدقهلية 

 ليمان جمصة وجمصة العمومي شديد الحراسة. -

 سجن محلة دمنة  -

 سجن الستاموني املركزي  -

 . 2013أغسطس  21بتاريخ -

 . 2019مارس  14بتاريخ  -

 . 2021مارس  18بتاريخ  -

 محافظة املنيا 
 سجن ليمان املنيا  -

 سجن املنيا شديد الحراسة -
 .2014مارس  16

 محافظة الفيوم 
 سجن سنهور املركزي  -

 سجن يوسف الصديق  -
 2021فبراير  18

 محافظة القليوبية 
 سجن الخصوص-

 سجن الخانكة -

 . 2015مايو   2بتاريخ -

 . 2016مايو  4بتاريخ  -

 

 ، متوفر عبر الرابط التالي: 2021يونيو  24في عهد السيس ي، عالمات أون الين، بتاريخ  43محافظات لتصبح  4دة في سجون جدي 8الداخلية املصرية تبني  - 

 بعد ثورة يناير ” عن األوضاع الصعبة للسجناء والسجون في مصر “، مرجع سابق.  35سجن ، بينهم  78في انتظارك :  - 

 ، متوفر عبر الرابط التالي: 2016الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان، سبتمبر أنظر في ذلك: هناك متسع للجميع … سجون مصر قبل وبعد ثورة يناير،  - 

 بعد ثورة يناير ” عن األوضاع الصعبة للسجناء والسجون في مصر “، مرجع سابق.  35سجن ، بينهم  78في انتظارك : 
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https://alamatonline.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%8A-8-%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-4-%D9%85/
http://anhri.net/wp-content/uploads/2016/09/--------_--------_------------------------arabic-final-pdf2.pdf
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 . 2016يونيو  12بتاريخ - سجن العبور 

 . 2016يوليو  2بتاريخ - سجن جنوب بني سويف املركزي - محافظة بني سويف

 2016يوليو  9بتاريخ - سجن قرية بغداد - محافظة البحيرة 

 2017أبريل  1بتاريخ  - سجن مركز ثالث طنطا - محافظة طنطا 

 . 2018ديسمبر   13بتاريخ - سجن مطروح العمومي- محافظة مطروح 

 محافظة أسيوط 

 السجن املركزي بأسيوط الجديدة -

 سجن القوصية املركزي  -

 السجن املركزي بأسيوط -

 .2017يوليو   24بتاريخ  -

 . 2017نوفمبر  5بتاريخ -

 . 2019فبراير   3بتاريخ -

حق    ثالثا: - في  قياسية  أعداد  إلى  وصلت  التي  اإلعدام  أحكام  وإصدار  القضائي  الجهاز  على  السيطرة 

معارضين ونشطاء ومواطنين عاديين، في ظل غياب تام للعدالة وغياب الشروط الشكلية واملوضوعية  

،  2021في العام  للمحاكمة العادلة. ومن أشهر القضايا التي تم فيها إصدار أحكام باإلعدام بصفة نهائية  

من قيادات ورموز    12هي القضية املعروفة إعالميا بفض رابعة بحيث تم تأييد الحكم باإلعدام في حق  

اإلخوان املسلمين من أبرزهم محمد البلتاجي وصفوت حجازي وأسامة ياسين، عبد الرحمن البر، وقد 

، وقد تم تنفيذ هذه األحكام بسرعة  تصدرت مصر املرتبة الثالثة عامليا في معدالت تنفيذ أحكام اإلعدام

قياسية وفي أزمنة لها دالالت ومؤشرات وبأعداد مرعبة كان أبرزها تنفيذ حكم اإلعدام في شهر رمضان  

معتقل على ذمة القضية املعروفة إعالميا بكرداسة، ومن خالل    16، في حق  -  2021املوافق أبريل    –

 : 77ذلك فإنه  

 باإلعدام 1565صدر حوالي  ✓
ً
 .2021إلى يونيو  2013منذ العام  -أحكام لها أبعاد سياسية– حكما

 اإلعدام إلى غاية يونيو  97 تم تنفيذ ✓
ً
 . 2021حكما

 منها ما تم البت فيها بصفة نهائية، ومنها ما هي غير نهائية.  1487املتبقي من األحكام  ✓

 

 ، متوفر عبر الرابط التالي: 2021يونيو   20، 21محمد مغاور: إحصائيات وأرقام صادمة عن أحكام اإلعدام في مصر منذ االنقالب، عربي  - 
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من   العديد  بين ووفق  ما  اإلعدامات  أحكام  عداد  تطور  فقد  وإقليمية  دولية  منظمات  الصادرة عن  اإلحصائيات 

قضايا متعلقة بما يسميه النظام بالعنف السياس ي أو جنائية وتنفيذها بشكل ملحوظ في الفترة التي تلت االنقالب  

 :78  2021إلى  2013من 

 عدد تنفيذ أحكام اإلعدام  عدد أحكام اإلعدام  السنوات 

 ------  حكم 109 2013

 حكم 15 حكم 509 2014

 حكم 530 2015
أشخاص في القضية   6 -حكم 22

 املعروفة إعالميا بعرب شركس

 حكم 44 حكم 237 2016

 حكم 402 2017
شخص في قضية   15 –حكم  35

 -كمين صفية

2018 

حكم بحق  منها تأييد –حكم  717

شخص في القضية املعروفة   20

  9إعالميا بمذبحة كرداسة و

أحكام في حق املتهمين في قضية  

مقتل النائب العام املصري هشام  

 بركات. 

منهم في القضية   9 -حكم 43

املعروفة إعالميا بستاد كفر  

 )قضاء عسكري( الشيخ  

 حكم 435 2019

أشخاص في قضية   9 –حكم 46

هشام النائب املصري السابق 

 بركات 

 

 ام في مصر أنظر في ذلك:  حول إحصائيات حاالت اإلعد - 

 ، متوفر عبر الرابط التالي: 2019أكتوبر  16، املبادرة املصرية للحقوق الشخصية، بتاريخ 2019إلى  2011باألرقام رصد ألحكام اإلعدام في مصر من 

 ، متوفر على الرابط التالي:  2020أكتوبر  21ان، بتاريخ ، الجبهة املصرية لحقوق اإلنس2020ملخص حالة عقوبة اإلعدام خالل تسع أشهر من عام 

 رابط التالي:  ، متوفر على ال2018ديسمبر  31، الجبهة املصرية لحقوق اإلنسان، بتاريخ 2018مستمرة وتتصاعد: تقرير رصدي عن عقوبة اإلعدام في مصر خالل عام 
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https://egyptianfront.org/ar/2020/10/dp-9months/
https://egyptianfront.org/ar/2018/12/deathpen2018-2/
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 حكم 238 2020

أشخاص في القضية   8 -حكم38

املعروفة إعالميا بتفجير  

 4وكذلك تم إعدام   -الكنائس

 نساء 

 حكم 92 2021

أشخاص في القضية   16-حكم 18

املعروفة إعالميا بأحداث  

 -كرداسة

 

ثالثا: وضععية حقوق اإلنسعان يف مصعر و ضعوا مواقؤ املتسعسعات الدولية  
 واإلقليمية

وقرارت حول وضعية حقوق   تقارير  اإلنسان  بحقوق  املهتمة  واإلقليمية  الدولية  املؤسسات  من  العديد  أصدرت 

لطات املصرية في حق  اإلنسان بمصر، والتي تم التوثيق من خاللها مجموعة من االنتهاكات واالعتداءات املتكررة للس 

نشطاء سياسيين وحقوقيين وصحفيين وغيرهم من الفئات املستهدفة، بحيث نددت العديد من املنظمات على ضوء  

هذه التقارير والقرارات بالجرائم التي يرتكبها النظام املصري من إعدامات ميدانية وخارج نطاق القانون والقضاء،  

ا وأيضا  وصوره،  أشكاله  بشتى  معدالت  والتعذيب  إلى  القسري  واالختفاء  التعسفي  االعتقال  ظاهرتي  ستفحال 

قياسية، باإلضافة إلى ممارسة القمع والتعدي على حرية التعبير والرأي وحرمان املعتقلين من ضمانات املحاكمة 

 :العادلة ، ومن أبرز مواقف هذه املؤسسات هي 

 ـ أجهزة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان  1

التابع لألمم املتحدة واملفوضية السامية لحقوق اإلنسان    2021إلى حدود    2013منذ   -ومجلس حقوق اإلنسان 

واالستثنائيةا الدورية  الجسيمة -جتماعاتهم  االنتهاكات  ضوء  على  املصري  للنظام  متواصلة  انتقادات  يوجهون   ،

امل  اجتماعات  داخل  عديدة  دول  أكدت  وقد  املصري،  للمواطن  األساسية  تدهور للحقوق  عن  واملفوضية  جلس 

والتعبير   الرأي  الخناق على حرية  تضييق  العامة من خالل  الحريات  قمع  أبرزها  البلد  في هذا  الحقوقية  األوضاع 

والحق في التظاهر السلمي، أضف إلى ذلك االنتشار الواسع لعمليات القتل والتعذيب واالختفاء القسري واالعتقال  

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG


Page 26 of 49 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

August 6, 2021      

أثناء املحاكمات التي تصدر عبرها أحكام غير قانونية وعادلة تصل غالبيتها إلى أحكام التعسفي، باإلضافة إلى الجور  

 باملؤبد واإلعدام، هذا ما يؤدي في نهاية املطاف إلى ارتفاع عدد الضحايا الذين يقتلون خارج إطار القانون والعدالة. 

السامية لحقوق اإلنسان، عن استنكارها  وعلى إثر التنامي املطرد لتنفيذ حاالت اإلعدام بمصر، أعربت املفوضية  

الرتفاع حاالت اإلعدام في قضية واحدة كتلك املتعلقة بمقتل النائب العام املصري هشام بركات، داعية السلطات  

املصرية إلى وقف جميع اإلعدامات ومراجعة كل القضايا املرتبطة بأحكام اإلعدام بما يتوافق مع االلتزامات املرتبطة 

امل املرتبطة بالصكوك  القانونية  باإلجراءات  املصرية  السلطات  التزام  عدم  مؤكدة  اإلنسان.  حقوق  بحماية  عنية 

بمبادئ املحاكمة العادلة، بحيث أشارت إلى تعرض غالبية املوقوفين إلى اعتقاالت واحتجازات تعسفية وإخفاءات  

هؤالء   إلجبار  املمنهجة  التعذيب  أساليب  استخدام  إلى  باإلضافة  واإلكراه قسرية،  الضغط  تحت  االعتراف  على 

بارتكاب تلك الجرائم. مشددة إلى ضرورة التزام مصر باملعايير الدولية في مجال حقوق اإلنسان وإجراء تحقيقات  

 . 79تتميز باملصداقية مع الدعوة إلى استقاللية وحياد القضاء في القضايا املعروضة عليه 

وعلى ضوء ذلك، أكد خبراء أمميون بأن أحكام اإلعدام الجماعية في مصر جاءت على أسس معيبة وغير عادلة، 

وذلك ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي لحقوق اإلنسان، وقد وصفوا هذه األحكام وتنفيذها بسرعة قياسية بأنها ترقى 

ب قيامها من أجل ضمان محاكمات عادلة، وذلك في إلى مصاف اإلعدام التعسفي، وذلك لعدم توفر اآلليات الواج

ظل استخدام التعذيب بشتى أنواعه وأساليبه النتزاع االعترافات التي تضاربت تفاصيلها بين تقارير النيابة العامة 

واالعترافات أثناء املحاكمات، بحيث أكد جميع املوقوفين أنهم اعترفوا بوقائع ملفقة تحت طائلة التهديد بالتعذيب  

على ضرورة إصالح مصر لنظامها القانوني والقضائي تماشيا مع املعايير الدولية،   -الخبراء األمميين-والقتل. مؤكدين

 .80ألن ذلك يعتبر التزام دولي وعنصر أساس ي يجب على الدول االمتثال له في سبيل احترام العدالة وسيادة القانون 

 

 ، متوفر عبر الرابط التالي: 2020فبراير   22شخصا في مصر خالل الشهر الحالي، أخبار األمم املتحدة، بتاريخ  15قلق أممي بشأن إعدام  - 

 

،  2019فبراير    25متوفر عبر الرابط التالي:  ،  2018فبراير    22مصر: خبراء األمم املتحدة يدينون إعدام تسعة رجال بعد "اعترافات تحت التعذيب"، أخبار األمم املتحدة ، بتاريخ    - 

 متوفر عبر الرابط التالي: 

 لرابط التالي: ، متوفر عبر ا2014يونيو  30أنظر أيضا: مصر: خبراء األمم املتحدة يدعون إلى إلغاء أحكام اإلعدام، أخبار األمم املتحدة ، بتاريخ 
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ما أس أو  التعسفية  االعتقاالت  ارتفاع  إثر  االنتقامية، وعلى  باالعتقاالت  اإلنسان  لحقوق  السامية  املفوضية  متها 

لترهيب   أوسع  نمط  من  جزء  هي  املصرية  السلطات  تنهجها  التي  واالحتجاز  االعتقال  سياسة  أن  األخيرة  أكدت 

املعارضين واملدافعين عن حقوق اإلنسان، فضال عن تشديد القيود على حرية التعبير والتجمعات السلمية، عبر 

 .81تخدام ذرائع تشريعية كتلك املرتبطة باألمن القومي أو مكافحة اإلرهاب اس

دولة بيانا مشتركا تدين فيه انتهاكات حقوق اإلنسان في مصر، ودعت السلطات    31وفي سابقة من نوعها، أصدرت  

تعبير، مطالبة املصرية إلى الكف عن استغالل قوانين مكافحة اإلرهاب كذريعة العتقال ومحاكمة نشطاء الرأي وال

النظام بإطالق سراح جميع املعتقلين السياسيين والصحفيين بدون قيد أو شرط، ورفع جميع القيود التي تكبل 

الترهيب   سياسة  ممارسة  عدم  إلى  القاهرة  البيان  دعا  كما  اإلعالم،  وسائل  على  واملفروضة  والتعبير  الرأي  حرية 

ملدافعين عن حقوق اإلنسان. كما أكد البيان االنتهاكات املتعّمدة من واالنتقام في حق املجتمع املدني وعلى رأسهم ا

سلطات القاهرة لإلجراءات القانونية التي تستوجبها املحاكمات العادلة، مطالبين النظام املصري بضرورة ضمان 

ملصالح بين الدول . وعلى الرغم أن الواقع يؤكد بأن سياسة ا82املساءلة واإلنهاء الفوري لسياسة اإلفالت من العقاب 

تفوق االعتبارات املتعلقة بحقوق اإلنسان، إال أن هناك خبراء قانونيين وحقوقيين اعتبروا ذلك بمثابة مؤشر على 

التي تربطها بمصر عالقات   النظام املصري، خصوصا تلك  البيان تجاه  بداية تغيير سياسات الدول املوقعة على 

وذلك   العسكري،  التعاون  مستوى  على  لهذا قوية  األسلحة  مبيعات  بوقف  الدول  لهذه  حقوقية  دعوات  ظل  في 

 . 83النظام، في ظل تماديه للممارسات واالنتهاكات التي أدت إلى تردي الوضع الحقوقي في مصر إلى مستويات مأساوية 

ودورا اجتماعاتها  جل  وفي  الدوام  على  اإلنسان،  بحقوق  املعنية  املتحدة  لألمم  التابعة  األجهزة  أوصت  تها  وقد 

التعسفية االنتهاكات  كل  إنهاء  على  املصرية  النظام - السلطات  سياسات  ومعارض ي  منتقدي  حق  في  الالإنسانية 

واملواطن املصري بصفة عامة، وااللتزام بكفالة الحق في حرية التعبير والتجمعات السلمية واتخاذ مجموعة من 

 

، متوفر  2020نوفمبر    27، متوفر عبر الرابط  التالي:  2018فبراير    22مفوضية حقوق اإلنسان تعرب عن قلقها بشأن اعتقال ثالثة نشطاء في مصر، أخبار األمم املتحدة ، بتاريخ    - 

 لتالي: عبر الرابط ا

 ، متوفر عبر الرابط التالي:  2021مارس    12:نقاش عام، بتاريخ    4البند    46إعالن مشترك بخصوص جمهورية مصر العربية، مجلس حقوق اإلنسان باألمم املتحدة: الجلسة الـ    - 

 ، متوفر عبر الرابط التالي: 2021مارس  15دولة لوضع حقوق اإلنسان بمصر مؤشر لبداية تغيير السياسات تجاه القاهرة، الجزيرة مباشر،  31إدانة  - 
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ظاهرة اإلفالت من العقاب في جرائم القتل خارج نطاق    التدابير لضمان الحق في محاكمات عادلة، باإلضافة إلى إنهاء

 ..القانون وإطالق جميع املعتقلين أو املختفين قسريا من سياسيين ونشطاء وصحفيين ومحامين وغيرهم

 ـ منظمة هيومن رايتس ووتش 2

املصرية   في إطار سلسلة تقارير نشرتها منظمة هيومن رايتس ووتش حول مصر، أكدت املنظمة مرارا أن السلطات

من أغسطس   14في    ارتكب جرائم ضد اإلنسانية ضد املواطنين، وفي رد فعلها عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة

أكدت هيومن رايتس ووتش في تقرير صادر عنها مباشرة بعد الحادثة بأن قوات األمن املصرية استخدمت    ،2013

للم اعتصامات  لتفريق  ومباغت  واسع  نطاق  على  املميتة  أدى  القوة  ما  وهذا  والنهضة،  رابعة  ميداني  في  تظاهرين 

 .84بحسبها إلى أخطر حوادث القتل الجماعي غير املشروع في التاريخ املصري الحديث 

تجاوز    لها  واسع  تقرير  في أغسطس    150وفي  انقالب  2014صفحة  منذ  به  قامت  تحقيق  بعد  يوليو   3، كشفت 

عدامات امليدانية قامت بها قوات األمن املصرية أدت إلى مقتل ما ال  واستمر ملدة عام عن وقائع للقتل املمنهج واإل 

، والتي ترقى بحسب املنظمة إلى مصاف الجرائم ضد اإلنسانية 2013متظاهر ما بين يوليو وأغسطس    1150يقل عن  

في   رابعة  اعتصام  بفض  املتعلقة  تلك  األقل    14خصوصا  على  خاللها  قتل  أنه  قالت  والتي  من    814أغسطس 

 عتصمين في يوم واحد.امل

وقد أكدت املنظمة، باألدلة واإلثباتات تورط قوات الجيش والشرطة وعلى نحو عمدي وممنهج باستخدام القوة 

املفرطة املفضية إلى املوت، مما أدى إلى قتل املتظاهرين على نطاق واسع لم يسبق له نظير في مصر، وبعد فحص  

من   200املنظمة في مواقع األحداث أثناء وقوع الهجوم ومقابالت ألكثر من  األدلة بناء على تحقيقات قام بها فريق  

الشهود على اختالف مكوناتهم، خلصت في نهاية املطاف وبناء على األدلة املادية املوثقة إلى أن عمليات القتل املمنهج 

متطورة   أسلحة  وباستخدام  سياسية،  أسس  على  بناء  وسلميين  العزل  أشخاص  على  فقط واالعتداء  تشكل  لم 

 .85انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان فحسب، بل إنها ترقى إلى مصاف الجرائم ضد اإلنسانية 

 

 ، متوفر عبر الرابط التالي: 2013أغسطس  19ميتة بإفراط، منظمة هيومن رايتس ووتش، بتاريخ  مصر ـ قوات األمن استخدمت القوة امل - 

 ، متوفر عبر الرابط التالي: 2014أغسطس  12خ تقرير بعنوان: حسب الخطة مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر، منظمة هيومن رايتس ووتش، بتاري - 
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، بمناسبة مرور عام على وصول السيس ي للحكم، أكدت املنظمة بأن مصر شهدت منذ  2015وفي تقرير لها في يونيو  

ى إثر تصاعد معدالت العنف على إثر االنتهاكات الواسعة تولي السيس ي الحكم انتهاكا صارخا لحقوق اإلنسان، عل 

محاكمة  وتصاعد  الجماعي،  االحتجاز  وعمليات  امليدانية،  اإلعدامات  عملية  توسيع  خالل  من  األمنية  للقوات 

ظل  في  القصور  يشوبها  أحكام  وصدور  السلمي  التظاهر  في  الحق  وقمع  ومنع  العسكرية،  املحاكم  أمام  املدنيين 

سية انتهت بأحكام أدناها املؤبد وأعالها اإلعدام، باإلضافة إلى الترحيل القسري آلالف العائالت من محاكمات سيا 

يناير   لثورة  الحقوقية  املكتسبات  إلى محو  السيس ي سعى فعليا  إن  املنظمة  عبر   2011شبه جزيرة سيناء. وقالت 

الحدود، في ظل تغاض ي الدول الغربية  إصدار مراسيم وقوانين تقلص من الحقوق املدنية والسياسية إلى أقص ى  

 .86  عن االنتهاكات الواسعة لحقوق اإلنسان بمصر

، أكدت هيومن -السيس ي إلى ما ال نهايةجعل مدة حكم    -  2019وفي إطار التعديالت الدستورية التي شهدتها مصر في  

القضاء   استقاللية  بمصر وتقوض  السلطوي  للحكم  تعزز  بعينها  التي شملت مواد  التعديالت  بأن  رايتس ووتش، 

املصري الذي أصبح تابعا له، على ضوء تعزيز تبعية السلطة القضائية والنيابة العامة للسلطة التنفيذية، كما أنها  

ار الجيش وتدخله في الحياة السياسية. بحيث وضعت هذه التعديالت الجيش فوق طائلة ستوسع من دائرة احتك

 .87القانون والدستور، للوصول إلى هدف خنق آمال املواطن املصري في العيش بكرامة في ظل دولة مدنية ديمقراطية 

قسري واالعتقال التعسفي وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقاريرها الدورية على ارتفاع حاالت االختفاء ال

هناك، كما نوهت بأن قوات األمن وأجهزة أمن الدولة العليا تستعمل أساليب تعذيبية وممنهجة وواسعة النطاق في 

حق ضحايا الظاهرتين، وتشمل ذلك الضرب والصعق بالكهرباء، وقد يصل األمر في بعض األحيان إلى حد اغتصاب  

 .عتقالالنساء الالئي تعرضن لإلخفاء أو اال 

وقد اتهمت املنظمة عبد الفتاح السيس ي بإعطاء الضوء األخضر لألجهزة األمنية الستخدام كل األساليب القمعية 

يوليو وإلى الفترة الحالية ومصر تعيش في   3والتعذيبية في حق معارضيه، إذ أكدت في السياق ذاته أنه منذ انقالب  

 

 ، متوفر عبر الرابط التالي: 2015يونيو   08مصر ـ عام من االنتهاكات في ظل قيادة السيس ي، منظمة هيومن رايتس ووتش، بتاريخ  - 

 ، متوفر عبر الرابط التالي: 2019بريل أ 16مصر: تعديالت دستورية ترّسخ قمعا طويل األمد، هيومن رايتس ووتش،  - 
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أردفت املنظمة في تقاريرها مقابالت مع حاالت تعرضن لإلخفاء أو كنف االنتهاكات الواسعة لحقوق اإلنسان، ولقد  

االعتقال من نشطاء وحقوقيين وغيرهم الذين أكدوا استخدام السلطات املصرية ألبشع وسائل التعذيب من أجل 

 .88االنتقام من مواقفهم 

أكدت املنظمة في تقرير لها في   ولم تسلم حتى عائالت املعارضين من القمع االنتقامي واالعتقاالت التعسفية، بحيث  

، بتنفيذ السلطات املصرية حملة اعتقاالت ومداهمات واسعة وحظر سفر ضد العديد من أقارب  2019سبتمبر  

املعارضين املقيمين بالخارج وذلك انتقاما ألنشطتهم التي شكلت ضغطا على النظام. كما أوضحت املنظمة أنه ما بين 

ية إلى إسكات صوت املعارضة في الخارج عن طريق نهج سياسة انتقامية عبر  سعت السلطات املصر   2019و  2016

 . 89معاقبة أهاليهم وأقاربهم 

وواصلت قوات األمن املصرية اعتقال وإخفاء املعارضين قسرا، بحيث استغل النظام تفش ي فيروس كورونا لتشديد 

جال الصحي النتقادهم االستجابة الحكومية  قبضته األمنية ملالحقة واعتقال صحفيين ومواطنين وحتى عاملين في امل

 .90الضعيفة للحد من فيروس كورونا وذلك تحت بند نشر أخبار كاذبة 

تفش ي فيروس كورونا على ، أكدت املنظمة على استشراء  2020وفي نفس سياق املوضوع، وفي تقرير لها في يوليو  

نطاق واسع داخل السجون وأقسام الشرطة وسط تعتيم رسمي وصارم من السلطات املصرية، مشيرة على أنه تم 

مراكز احتجاز   10سجين ومحتجز على األقل بسبب مضاعفات ناجمة عن اإلصابة بالفيروس في    14التأكد من وفاة  

عتيم املتعمد والتناء في ظل غياب الرعاية الصحية في السجون  ، مع إصابة املئات من السج2020يوليو    15حتى  

االجتماعي  التباعد  أمر  جعل  الذي  االكتظاظ  ضوء  وعلى  السجون  داخل  واسع  نطاق  على  الفيروس  لتفش ي 

مستحيال، في ظل عدم اتخاذ أي من التدابير من مصلحة السجون الحتواء فيروس كورونا من تتبع للمخالطين وعزل  

 .91صابين السجناء امل

 

 ، متوفر عبر الرابط التالي: 2019ديسمبر  30نورة الحفيان: مصر السيس ي بين االختفاء القسري واالعتقال التعسفي، املعهد املصري للدراسات، بتاريخ  - 

 ، متوفر عبر الرابط التالي: 2019سبتمبر  21تقرير مصر: عائالت املعارضين تحت طائلة القمع، هيومن رايتس ووتش،  - 

 ، متوفر عبر الرابط التالي: 2021يناير  13، منظمة هيومن رايتس ووتش، الصادر بتاريخ 0212: التقرير العاملي 2020مصر: أحداث عام  - 

 ، متوفر عبر الرابط التالي: 2020يوليو  20رايتس ووتش، مصر: تفٍش محتمل لفيروس "كورونا" في السجون، هيومن  - 
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السلطات   تمارسه  التي  اإلعدامات  جنون  وقف  إلى  ووتش  رايتس  هيومن  دعت  اإلعدامات،  قضية  يخص  وفيما 

منذ   باستمرار  املعارضين 2013املصرية  ملالحقة  القضائية  السلطة  باستخدام  السيس ي  نظام  اتهمت  وقد   ،

شؤون الشرق األوسط وشمال    السياسيين وسجنهم وإعدامهم، بحيث وحسب مقال لعامر مجدي وهو باحث في

إفريقيا في املنظمة، فإن معدل اإلعدامات ارتفع إلى معدالت قياسية، ما جعل مصر تتبوأ املركز الثالث عامليا وراء  

. بحيث أكد أنه في النصف األول من العام 2020كل من الصين وإيران من حيث تنفيذ عدد اإلعدامات في العام  

إعداما، منهم تسعة أشخاص أعدموا في شهر رمضان، أحدهم كان من كبار    51ل عن  فقط تم تنفيذ ما ال يق  2021

، وهذا ما يمثل ضربا للمواثيق الدولية واإلقليمية التي تشدد على عدم تنفيذ أحكام  92عاما  82السن يبلغ من العمر  

 ترعاها الدولة السيساوية. اإلعدام على فئة كبار السن، وبالتالي يمثل ذلك ضربا من ضروب املعاملة الوحشية التي

العام   منذ  مسبوق  غير  بشكل  اإلعدام  حاالت  ارتفعت  قانون 2017وقد  تعديالت  على  السيس ي  فيه  أقر  الذي   ،

اإلجراءات الجنائية وقانون الطعن أمام محكمة النقض وذلك من أجل االلتفاف على السلطة القضائية، بحيث  

 . 93أحكام اإلعدام التي تشوبها بل أصبحت هيئة تأييد ألحكام اإلعدام  تراجع منذ ذلك الوقت دور املحكمة في إلغاء

وفي ما يخص شق الحق في املحاكمة العادلة، واإلجراءات القانونية املصاحبة لها، فقد أكدت هيومن رايتس ووتش  

تم القبص عليهم ، على إبقاء القضاة ووكالء النيابة العامة أغلبية من  2021في تقريرها السنوي الصادر في يناير  

واعتقالهم رهن الحبس االحتياطي وبدون محاكمة ألكبر مدة ممكنة وهذا ما يتنافى أيضا مع املدة األقص ى للحبس  

. وهناك نماذج عديدة يضرب بها  94االحتياطي املنصوص عليها في القانون املصري والتي ال يجب أن تتجاوز العامين 

دة األقص ى للحبس االحتياطي بدون محاكمات كان أبرزها نماذج: الصحفي املثل في هذا الجانب والذين تجاوزوا امل

الرئيس   القرضاوي  يوسف  الشيخ  ابنة  القرضاوي  عال  جعفر،  هشام  الصحفي  محمود حسين،  الجزيرة  قناة  في 

  السابق لالتحاد العاملي للمسلمين، وعبد املنعم عبد الفتوح الذي تم تحوير حبسه احتياطيا من قضية إلى قضية

 

 ، متوفر عبر الرابط التالي: 2021يونيو  28عمرو مجدي: ُسعار اإلعدامات في مصر يجب أن يتوقف، هيومن رايتس ووتش، بتاريخ  - 

 ، متوفر عبر الرابط التالي: 2019مارس  25عمرو مجدي: ملاذا زادت اإلعدامات في مصر بشدة وملاذا يجب أن تتوقف، هيومن رايتس ووتش، بتاريخ  - 

 ، منظمة هيومن رايتس ووتش، مرجع سابق.2021: التقرير العاملي 2020مصر: أحداث عام  - 
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أخرى أي تبرئته من قضية واتهامه على ذمة قضية أخرى لضمان بقائه رهن االعتقال وغيرهم كثيرين، وهو ما يعد 

 ليس خرق السلطات املصرية للقوانين الدولية بل حتى لقوانينها الداخلية التي هي من صنيعتها وتوائم توجهاتها.

، بهدم الجيش املصري لحوالي 2021صادر عنها في مارس    وفيما يخص الوضع في سيناء، فقد أفادت املنظمة في تقرير

ألف مبنى سكني وتجاري وستة آالف هكتار من املزارع واإلخالء والطرد القسري لسكان شمال سيناء ما بين   12.350

. وقد استندت في تقريرها هذا إلى وثائق رسمية وشهادات وصور عبر األقمار االصطناعية تظهر عمليات 2013-2020

دم الواسعة جمعتها بالتعاون مع مؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان، مؤكدة في هذا اإلطار بأن ما حدث في حق أهالي اله

سيناء يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي اإلنساني وقوانين الحرب، بحيث يمكن أن ترقى هذه املمارسات واالنتهاكات  

 .95ملصاف جرائم الحرب 

 ـ منظمة العفو الدولية3

انقالب   الحقوقية األخرى، تصدر   3منذ  الدولية  املنظمات  باقي  أيضا على غرار  الدولية هي  العفو  يوليو ومنظمة 

النظام  تقاريرها على تورط  في مصر، بحيث أكدت مجمل  تقارير دورية واستثنائية حول وضعية حقوق اإلنسان 

انتهاكات   في  األمنية  وأجهزته  السيس ي  الفتاح  عبد  برئاسة  على املصري  معارضين  بحق  اإلنسان  لحقوق  جسيمة 

التيارات   من  غيرهم  أو  وليبراليين  وعلمانيين  واشتراكيين  إسالميين  من  وانتماءاتهم  وأطيافهم  مكوناتهم  اختالف 

 .السياسية أو مؤسسات املجتمع املدني، وحتى الذين ليس لديهم أي انتماء لم يسلموا من هذه املمارسات الوحشية

تقريرها حول   وتوثيقاتها  وفي  أبحاثها  على  استنادا  وذلك  املنظمة،  أكدت  والنهضة،  رابعة  اعتصامي  أحداث فض 

القوات األمنية بما ال يدع للشك استخدمت أساليب وحشية لم تولي من خاللها أي اعتبار للحياة  امليدانية بأن 

نتهاك الصارخ لحق التظاهر والتجمع  البشرية، وهذا ما يشكل انتهاكا صارخا للقانون واملعايير الدولية من خالل اال 

السلمي عن طريق استخدام القوة املميتة من طرف النظام املصري بواسطة الرصاص الحي لفض اعتصامي رابعة 

 والنهضة.  

 

 ، متوفر عبر الرابط التالي: 2021مارس  17تقرير بعنوان مصر: عمليات الهدم الواسعة في سيناء جرائم حرب محتملة، منظمة هيومن رايتس ووتش، بتاريخ  - 
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وقد نددت منظمة العفو الدولية باستمرار، بظاهرة اإلفالت من العقاب ملرتكبي هذه املذبحة من قوات الداخلية  

أزمة غير مسبوقة في مجال حقوق اإلنسان باعتبارها نقطة تحول مرعبة في التاريخ اإلنساني.  والجيش وذلك في ظل

مؤكدة أن ظاهرة اإلفالت من العقاب كانت سببا في تردي الوضع الحقوقي بمصر من خالل توسيع نطاق االنتهاكات  

انقالب   ا  3منذ  ارتفاع ظاهرة  إلى  أدى  الذي رافقه، مما  املميت  والعنف  وارتفاع حاالت  يوليو  امليدانية  إلعدامات 

 .96االعتقال التعسفي واالختفاء القسري وقمع الحريات العامة بجميع أنواعها 

وفي مذكرة أعدتها للدورة الرابعة والثالثين لفريق عمل األمم املتحدة املعني باالستعراض الدوري الشامل في نوفمبر  

وق اإلنسان بمصر شهدت تدهورا حادا، في ظل تمادي سلطات  ، أكدت من خاللها املنظمة على أن وضعية حق2019

النظام املصري استخدام ذريعة قانون مكافحة اإلرهاب القمعي وغيرها من القوانين التي يشوبها الغموض من أجل 

إياها   بعدم إجراء تحقيقات وافية ومحايدة، متهمة  تعمدها  باألحرى  أو  تقاعسها  في ظل  للمعارضين،  التهم  تلفيق 

رتكاب عمليات إعدام خارج إطار القانون والقضاء. واستخدامها لإلخفاء القسري والتعذيب وكل ضروب املعامالت  با

 .97الالإنسانية النتزاع اعترافات وهمية ومعاقبة كل معارض للنظام

بتهم ال   تعسفيا ورهن الحبس االحتياطي على ذمة قضايا    كما أكدت أن السلطات املصرية قامت بسجن اآلالف 

التظاهر   وسيلة  عبر  والرأي  التعبير  لحرية  هؤالء  الستخدام  انتقاما  وذلك  وواقعية،  قانونية  أسس  على  تستند 

وعلى ضوء مظاهرات   ذلك  وفي خضم  العسكرية.  املحاكمات  مجهر  تحت  غالبيتهم  بل وضعت  السلمي.  والتجمع 

الخطيرة لحقوق اإلنسان    2019سبتمبر   االنتهاكات  الدولية  العفو  السلميين من  أدانت  لها املحتجين  التي تعرض 

 2300خالل أكبر موجة من االعتقاالت الجماعية منذ وصول السيس ي إلى السلطة، بحيث اعتقل على إثرها أكثر من  

طفال، كما شكلت االحتجاجات بحسب املنظمة ذريعة للنظام من أجل مواصلة مزيد من   111شخص من ضمنهم  

 

، متوفر عبر  2013أكتوبر    14أنظر من ضمن ذلك: مصر: استخدام قوات األمن للقوة بشكل مفرط يشير الى وجود نمط من هذا القبيل تجيزه الدولة، منظمة العفو الدولية،    - 

 الرابط: 

ت للدورة الرابعة والثالثين "لفريق عمل األمم املتحدة املعني باالستعراض   -مصر: انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان في ظل حكم الرئيس السيس ي    -  ِعدَّ
ُ
مذكرة من منظمة العفو الدولية أ

 ، متوفر عبر الرابط التالي: 2019يونيو  19، منظمة العفو الدولية، بتاريخ MDE 12/0253/2019، رقم الوثيقة 2019الدوري الشامل"، املنعقد في نوفمبر 
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وعلى نفس املنوال،   98ستهدف محاميين، حقوقيين، صحفيين، ونشطاء سياسيين. عمليات االعتقال التعسفي التي ت

أدانت املنظمة استخدام القوة املفرطة والغاز املسيل للدموع والذخيرة الحية، واالعتقاالت الواسعة للمحتجين في 

سري في حق ما ال  ، بحيث مارست األجهزة األمنية سياسة االعتقال التعسفي واإلخفاء الق 2020مظاهرات سبتمبر  

 .99وذلك على ضوء اتهامهم بخرق قانون التظاهر املعيب الذي يكرس للسياسات القمعية للنظام  496يقل عن 

بل األبعد من ذلك، أكدت املنظمة أن العاملين في املجال الصحي بمصر قد تعرضوا للمضايقة والترهيب على ضوء 

قت  تفش ي فيروس كورونا في البالد، وذلك بسبب انتقاد 
ّ
هم للسياسات الحكومية في تدبير أزمة فيروس كورونا. وقد وث

البعض من  بل تعرض  واحتجازها بشكل تعسفي  اعتقالها  تم  الدولية حاالت من األطقم الصحية  العفو  منظمة 

التواصل  وسائل  عبر  تعليقاتهم  بسبب  وذلك  العمل،  من  للفصل  املرافق  واإلداري  األمني  التهديد  إلى  أفرادها 

اعي، وذلك ما يعد تقويض خطير لحرية التعبير في زمن األزمات الفجائية، هذه األخيرة التي تم استغاللها من االجتم

 . 100طرف النظام املصري في ظل جائحة كورونا لتشديد مزيد من الخناق على الحقوق والحريات األساسية 

عدام في مصر، بحيث أفصحت في تقرير  كما انتقدت منظمة العفو الدولية في تقاريرها بشدة استفحال عمليات اإل 

، عن االرتفاع الحاد ألرقام اإلعدامات في مصر والذي تزايدت ألكثر من ثالث أضعاف ما  2021صادر عنها في أبريل  

، إذ أنه ما بين شهري  2020، لتصبح مصر بحسب املنظمة ثالث دولة أكثر تنفيذا لإلعدامات في  2020و  2019بين  

حالة إعدام سياس ي   23شخص من بينهم   57قط، أعدمت السلطات املصرية ما ال يقل عن  ف  2020نوفمبر  -أكتوبر

وحاالت   بالتعذيب  مرتبطة  إنسانية  ال  وضروب  قسرية  اعترافات  ضوء  على  بالجائرة  وصفت  محاكمات  إثر  على 

ا  في  بالحق  املرتبطة  تلك  اإلنسان خصوصا  لحقوق  انتهاكات جسيما  يشكل  ما  وذلك  القسري،  ملحاكمة االختفاء 

. كما رجحت منظمة العفو الدولية أن يكون العدد الحقيقي ألحكام اإلعدام التي تم تنفيذها أكبر مما هو  101العادلة 

 

، متوفر عبر الرابط التالي: 2019أكتوبر    2مصر: أكبر موجة من االعتقاالت الجماعية منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيس ي إلى سدة السلطة، منظمة العفو الدولية، بتاريخ    -  

 

 ما تحدث في الوقت الراهن جوبهت بقوة غير قانونية واعتقاالت جماعية، منظمة العفو الدولية بتاريخ  - 
ً
 ، متوفر عبر الرابط التالي: 2020أكتوبر  2مصر: احتجاجات نادرا

 ، متوفر عبر الرابط التالي: 2020يونيو  18مصر: العاملون في املجال الصحي يواجهون خيارات مستحيلة "املوت أو السجن"، منظمة العفو الدولية، بتاريخ  - 

 لعقوبة اإلعدام في العالم، منظمة العفو الدولي2020عقوبة اإلعدام في    - 
ً
ل األغلبية على قائمة الدول األكثر تنفيذا

ّ
،  2021ة، أبريل  : منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا تشك

 متوفر عبر الرابط التالي: 
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باإلحصائيات   تضارب  هناك  ألن  عنه،  إحصائيات حول  معلن  تنشر  ال  التي  املصرية  السلطات  من طرف  وتعتيم 

بتاريخ   تبلغ أسر املحكوم عليهم ومحاميهم  أنها ال  عمليات اإلعدام أو عدد السجناء املحكوم عليهم باإلعدام، كما 

 .102تنفيذ أحكام اإلعدام 

لية على أن سجناء الرأي والتعبير  ، أكدت العفو الدو 2011سنوات على ثورة يناير    10وفي تقرير لها بمناسبة مرور  

وُيحرمن   إنسانية،  وال  قاسية  احتجاز  للتعذيب وظروف  يتعرضن  بمصر،  لدواع سياسية  املحتجزين  وغيرهم من 

كوفيد أزمة  وكانت  عقابا على مواقفهم،  الصحية  الرعاية  وتعمد سلطات    19-عمدا من  تقاعس  أكبر شاهد على 

جناء من هذا الوباء العاصف، األمر الذي أفض ى إلى وقوع وفيات أثناء  السجون بتوجيه من النظام في حماية الس

 .103القتل العمدي -فترة االحتجاز والسجن

ومن مجمل ذلك، فقد أكدت منظمة العفو الدولية على ضوء تقاريرها أن االختفاء القسري واالعتقال التعسفي 

ومقصل واملمنهج  البطيء  والقتل  درجاته  بمختلف  التعذيب  لسياسة وأساليب  رئيسية  أدوات  أصبحت  اإلعدام  ة 

الدولة في عهد السيس ي. كما انتقدت باستمرار تواطؤ النيابة العامة والقضاء املصري مع أجهزة أمن الدولة بسبب  

غياب منطق الشفافية في التحقيقات وانتزاع اعترافات تحت وقع التهديد والتعذيب في غياب واضح لشروط وحقوق  

 .وفي انتهاك صارخ لكل النصوص واملواثيق الدوليةاملحاكمة العادلة، 

 ـ البرلمان األوروبي 4

األوروبي   للبرملان  بالنسبة  الحال  هو  كذلك  الدولية،  الحقوقية  املؤسسات  غرار  االتحاد    -على  مؤسسات  أهم 

من ، الذي انتقد على مدى سنوات مضت وضعية حقوق اإلنسان في مصر، إذ حذر في مناسبات عديدة  -األوروبي

السياسات القمعية التي تمارسها السلطات املصرية في حق نشطاء سياسيين وحقوقيين ومدونين والتي تشكل تطورا  

الفتاح   عبد  سلطات  مرارا  األوروبي  البرملان  دعا  كما  مصر.  في  اإلنسان  لحقوق  املتكررة  االنتهاكات  لتزايد  مقلقا 

 .السيس ي إلى احترام الحقوق والحريات األساسية

 

 ر عبر الرابط التالي: ، متوف2020ديسمبر  2مصر: االرتفاع املروع في تنفيذ عمليات اإلعدام يكشف عمق أزمة حقوق اإلنسان، منظمة العفو الدولية، بتاريخ  - 

 ، متوفر عبر الرابط التالي: 2021يناير  25الرعاية الصحية في السجون املصرية"، تقرير منظمة العفو الدولية، بتاريخ "ما تموتوا وال تولعوا؟ اإلهمال والحرمان من  - 
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دان البرملان األوروبي في معظم جلساته الخاصة بمناقشة املسائل الخاصة بحقوق اإلنسان في مجموعة من وقد أ

البلدان ومن ضمنها مصر االنتهاكات املتكررة للنظام املصري في مجال حقوق اإلنسان، وكان البرملان األوروبي قد  

إطار  خارج  والتجاوزات  االعتقاالت  إشكالية  عديدة  مرات  في  املهول    ناقش  العدد  انتقد  بحيث  مصر  في  القانون 

في  مصرية  مدن  شهدتها  التي  واالحتجاجات  املظاهرات  فترة  في  النظام خصوصا  منتقدي  طالت  التي  لالعتقاالت 

 . 2020-2019سبتمبر

سبتمبر   في  له  قرار  األوروبي  2013وفي  البرملان  أدان  الد  (،  املجتمع  مكونات  باقي  إدانة  غرار  على   ولي( بروتوكوليا 

استخدام قوات األمن املصرية القوة املفرطة في اعتصامي رابعة والنهضة، والتي راح ضحيتها املئات من املعتصمين، 

كما دعا السلطات املصرية إلى فتح تحقيق شفاف حول فض االعتصامين وتحديد األشخاص املسؤولين عن أعمال  

يمهم للعدالة، كما دعا إلى اإلفراج عن جميع السجناء  القتل الجماعية في هذه الواقعة من الشرطة والجيش وتسل

السياسيين ومعاملة املعتقلين على إثر هذه األحداث طبقا للقوانين الدولية، مع تشديد القرار على ضرورة اإلسراع 

 .104إلى نقل السلطة إلى السلطات املدنية 

، الذي  2015وقد ارتفع صوت تنديد البرملان األوروبي بوضعية حقوق اإلنسان في مصر منذ قراره الصادر في يناير  

السلمي   التظاهر  الحريات على ضوء  والتهديد وتضييق  الجماعية  العشوائية  االعتقاالت  أدان من خالله سلسلة 

األطياف، بحيث أشار القرار إلى احتجاز السلطات  وحرية الرأي والتعبير ضد منتقدي النظام من مختلف املكونات و 

شخص، باإلضافة إلى  40,000إلى ما يزيد عن   2013املصرية منذ االستالء على السلطة من طرف العسكر في يوليو 

عن   يزيد  ما  تجمعات    1,400قتل  في  والشرطة  الجيش  من  قوات  طرف  من  املفرطة  القوة  استعمال  إثر  قتيل 

ل. كما ندد القرار بتمرير قوانين قمعية منذ وصول عبد الفتاح السيس ي للسلطة في يونيو وتظاهرات ملحتجين ُعز 

الرئاس ي  2014 القانون  لذلك  مثال  عسكرية   2014للعام    136،  كمنشآت  العامة  املنشآت  جميع  الذي خصص 

م هذا القرار ومفاده أن أي جريمة ترتكب في هذه املنشآت سيكون أصحابها عرضة للمحاكمات العسكرية. وفي خض

 

 - Résolution du Parlement européen du 12 septembre 2013 sur la situation en Égypte (2013/2820(RSP)), le P7_TA(2013)0379, Le 12 septembre 2015, Sur le 

lien suivant :  
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شكك القرار في استقاللية النظام القضائي املصري في ظل استشراء ظاهرة اإلفالت من العقاب في حق مسؤولين 

 . 105ارتكبوا انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان 

، واصل البرملان األوروبي انتقاده للنظام املصري فيما يخص انتهاكاته املتواصلة في مجال حقوق 2016وفي مارس  

نسان، والجديد في قرار البرملان األوروبي هذه املرة أنه جاء بعد واقعة مقتل الباحث اإليطالي جوليو ريجيني، بحيث  اإل

لصالحه بشدة واقعة اغتيال الباحث اإليطالي جوليو ريجيني في ظروف مشبوهة   588أدان من خالله وبتصويت  

ير أطروحته لنيل الدكتوراه حول الحركات والنقابات  وغامضة وذلك إبان رحلة علمية كان يقوم بها إلى مصر لتحض

العمالية املصرية. وقد اتهم البرملان تواطؤ وزارة الداخلية في الحادثة وذلك على ضوء رفضها توجيه التهمة للشرطة 

ذيب وقتل ريجيني، بحيث تواترت مجموعة من املعلومات التي تفيد بتوقيف عناصر الشرطة املصرية بالتورط في تع

و جهاز االستخبارات لريجيني وتعريضه للتعذيب املفض ي إلى املوت. وبجانب قضية ريجيني تضمن القرار طبيعة أ

النظام من سياسيين وصحفيين ونشطاء حقوق   في حق معارض ي  النظام املصري  املتواصلة من طرف  االنتهاكات 

ه لها  تعرضت  التي  التعسفية  االعتقاالت  بسلسلة  منددا  وغيرهم.  األحكام  اإلنسان  نطاق  وتوسيع  الفئات  ذه 

 .106الجماعية خصوصا املتعلقة بحاالت اإلعدام في حق هؤالء في ظل انتفاء شروط املحاكمة العادلة 

وفي الوقت الذي ارتفع فيه حجم التعاون العسكري ما بين النظام املصري ومجموعة من الدول األوروبية خصوصا  

ارتفاع حج من خالل  وذلك  وفرنسا،  البرملان أملانيا  تبنى  إلى مصر،  األمنية  والتكنولوجيا  األسلحة  من  م صادراتها 

، قرارا يدين فيه االنتهاكات املستمرة للحقوق الديمقراطية األساسية في مصر، مطالبا  2018األوروبي في ديسمبر  

انتهاكاتها ضد املدافعين عن الحقوق والحريات. كما طالب القرار الن ظام املصري إلى السلطات املصرية إلى وقف 

إيقاف عقوبة اإلعدام وتنفيذ أحكامها التي وصلت إلى معدالت قياسية في ظل حكم عبد الفتاح السيس ي. كما وصف 

 

  -Résolution du Parlement européen du 15 janvier 2015 sur la situation en Égypte (2014/3017(RSP)), Le 15 janvier 2015, Sur le lien suivant :  

  - Résolution du Parlement européen sur l'Égypte, en particulier sur le cas de Giulio Regeni (2016/2608(RSP)), Le 9 Mars 2016,  Sur le lien suivant  :  

Et aussi La résolution votée par le Parlement Européen relative à la situation des droits humains en Egypte, suite notamment à l’affaire Giulio Regeni est adoptée 

à une écrasante majorité, Fédération internationale de droit de l’homme, Le 11 Mars 2016, Sur le lien suivant  :  
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في يونيو   التي تم تنظيمها  الرئاسية  في   2018البرملان األوروبي االنتخابات  بأنها شهدت إهدارا كبيرا لحق املصريين 

 املشاركة السياسية.  

، صوت النواب األوروبيون على قرار يدين السلطات املصرية النتهاكاتها الجسيمة في مجال حقوق  2019وفي أكتوبر 

القرار   بحسب  شملت  التي  التعسفية  االعتقاالت  ضوء  على  خصوصا  عقب    4300اإلنسان،  ومعارض  متظاهر 

آالف    3000 يقتل عن  مظاهرات واحتجاجات شهدتها العديد من املحافظات املصرية، كما ندد القرار بمقتل ما ال

، ووصول السيس ي إلى سدة 2013يوليو    3مصري من دون محاكمات قانونية من ضمنهم نساء وأطفال منذ انقالب  

يونيو   في  والتحريض  2014الحكم  العنف  أعمال  لجميع  إلى وضع حد  املصرية  السلطات  البرملان  نواب  كما دعا   .

املدافعي ضد  ترهيبية  انتقامية  أساليب  أساتذة واستخدام  وحتى  والصحفيين  والنشطاء  اإلنسان  حقوق  عن  ن 

الجامعات واإلفراج عن جميع املعتقلين الذين تعرضوا العتقاالت تعسفية وآخرين أخفوا قسريا في ظروف غامضة، 

االنتهاكات   هذه  عن  املسؤولين  جميع  بمحاسبة  طالب  بل  الحد  هذا  عند  األوروبي  البرملان  دعوات  تقف  ولم 

 .107هما كان مركزهم في الدولةالالإنسانية م

، على 202وامتناع    49مقابل اعتراض    434، صوت البرملان األوروبي بأغلبية  2020وعلى نفس السياق وفي ديسمبر  

الواسعة  النظام املصري على خلفية االنتهاكات  إلى اتخاذ تدابير حازمة تجاه  مشروع قرار يدعو فيه دول االتحاد 

لحريات العامة، وذلك على ضوء الحمالت القمعية بحق املجتمع املدني واملدافعين للسلطات املصرية للحقوق وا

انتقادهم  ضوء  على  الصحي  املجال  في  العاملين  وحتى  واملحاميين  واألكاديميين  والصحفيين  اإلنسان  حقوق  عن 

ف املصرية  السلطات  تمادي  خلفية  وعلى  كورونا.  جائحة  مع  التعامل  في  الحكومية  السياسات  انتهاكاتها  لفشل  ي 

بند على ضرورة مراجعة   19الصارخة لحقوق اإلنسان طالب أعضاء البرملان األوروبي في قرارهم الذي احتوى على  

عميقة وشاملة لعالقات االتحاد األوروبي مع النظام املصري على خلفية هذه االنتهاكات، وكذلك إعادة النظر للدعم 

إلى مصر. وفي ظل هذا القرار انتقد األعضاء بشدة قرار اإلليزيه بمنح عبد   املادي والتنموي الذي تقدمه دول االتحاد 

 

  -Résolution du Parlement européen du 24 octobre 2019 sur l’Égypte (2019/2880(RSP)), RC-B9-0134/2019, Le 24 octobre 2019, sur le lien suivant:  
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الفتاح السيس ي وسام جوقة الشرف الفرنس ي وهو ش يء منافي للمبادئ والقيم التي تسهر على احترامها دول االتحاد  

 ومن ضمنها فرنسا. 

يدية في حق مسؤولين مصريين رفيعي  وفي هذا اإلطار، شدد القرار على ضرورة اتخاذ مجموعة من التدابير التقي

املستوى لضلوعهم في ارتكاب انتهاكات خطيرة في حق املواطن املصري، مع ضرورة إخضاعهم للمساءلة وذلك ضمانا  

لعدم اإلفالت من العقاب وذلك على ضوء قانون ماغنيتسكي. كما شدد البرملان األوروبي على ضرورة ممارسة دول  

الضغط   املزيد من  املعتقلين تعسفيا واملحكوم االتحاد  الفوري والالمشروط عن  السلطات املصرية لإلفراج  على 

يوليو دعوته دول االتحاد إلى وقف تراخيص بيع    3وقد كرر البرملان منذ انقالب  عليهم على ذمة قضايا سياسية.  

املتظا  ضد  املصري  النظام  يستخدمها  التي  األمنية  املعدات  من  وغيرها  مصر،  إلى  والنشطاء  األسلحة  هرين 

 الحقوقيين. 

كما حث القرار في األخير أيضا، السلطات املصرية على التعاون مع نظيرتها األوروبية في التحقيقات الخاصة بقضية  

، والتعاون أيضا في التحقيقات الخاصة بواقعة وفاة مدرس 2016في العام  مقتل الباحث اإليطالي جوليو ريجيني  

  .2013108ي سجنه في العام اللغة الفرنسية إربك النج ف

 رابعا: آليات مقاضاة املستولين عن جرائم حقوق اإلنسان يف مصر 
العدالة الجنائية   -املرتبطة بالقانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي الجنائي الدولي القانون  آليات خالل  من

شديدة املرتبطة باالعتبارات السياسية وسياسة على الرغم من الصعوبات أو العراقيل ال-، هناك إمكانية  -الدولية

مشاركين في الجرائم التي ارتكبت في مصر منذ انقالب   مدنيين وعسكريين وأفراد قادة محاكمة   -املصالح بين الدول 

 :اآلتي في اآلليات هذه وتتمثل يوليو إلى حدود اآلن، 3

 

 - Résolution du Parlement européen du 18 décembre 2020 sur la détérioration de la situation des droits de l’homme en Égypte, en particulier le cas des militants 

de l’Initiative égyptienne pour les droits personnels (EIPR) (2020/2912(RSP)), RC-B9-0426/2020, Le 18 Décembre 2020, sur le lien suivant:  
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  :الخاصة الدولية المحاكم  طريق عن ـ المحاكمة1

 الدولية الجنائية حالة املحكمة في كما األمن، مجلس من بقرار دولية جنائية محكمة تنش ئ أن املتحدة لألمم يمكن

نتيجة لالعتبارات  العادل   القرار هذا مثل يسمح بصدور  لن األمن مجلس في القوى الكبرى  تحكم ولكن ليوغسالفيا،

السياسية وعالقة النظام املصري املتطورة خصوصا مع الدول الخمس الدائمة في مجلس األمن التي تتغاض ى عن 

االنتهاكات الفظيعة لحقوق اإلنسان في هذا البلد، على الرغم من التقارير الدولية التي أكدت وبالدالئل والتوثيقات  

كاب جرائم خطيرة وصفت إلى حد جرائم ضد اإلنسانية وجرائم إبادة جماعية  ضلوع نظام عبد الفتاح السيس ي في ارت

التي يصعب أو شبه استحالة حدوث األمر، إال أن ذلك ال يمنع من توضيح   وعلى الرغم من العقبات لفصيل معين،

لن القضائية  القرار والتي يمكن من خاللها املتابعة  القانونية املتاحة إلصدار مثل هذا  الفتاح الحيثيات  ظام عبد 

السيس ي على الجرائم التي ارتكبها منذ انقالبه على الرئيس محمد مرس ي وذلك عبر مسلكين: األول عبر منطوق املادة 

 للقيام ضروريا تراه ما الثانوية من الفروع تنش ئ أن العامة أن "للجمعية على تنص من ميثاق األمم املتحدة التي 22

 دولية، جنائية محكمة إنشاء فيمكن دورها أداء من ما يمكنها إنشاء املادة لهذه قاطب العامة بوظائفها"، فللجمعية

  .109معاونة  هيئة صورة على

حال استخدام أحد األطراف حق  أما املسلك الثاني عبر االتحاد من أجل السلم فيمكن الذهاب على هذا النحو في  

النقض الفيتو للحيلولة دون إصدار قرار من مجلس األمن بإنشاء محكمة جنائية ملحاكمة املسؤولين سواء مدنيين 

األمر   وهو  االنقالب  منذ  بمصر  اإلنسان  لحقوق  انتهاكات خطيرة  ارتكاب  في  تبث ضلوعهم  أفراد  أو  أو عسكريين 

صرية نتيجة تواجد دول تربطها عالقة قوية ومصالح كبيرة بنظام السيس ي وعلى املحتمل بشكل كبير في الحالة امل

تربطها   التي  الحكم، وكذلك روسيا  إلى  السيس ي  املصري منذ وصول  الجانب  مع  تنامت عالقتها  التي  رأسها فرنسا 

التي لن تؤيد ه إلى اإلدارة األمريكية  النظام الحالي بمصر، باإلضافة  ي أيضا هذه الخطوة عالقات استراتيجية مع 

العتبارات جيوستراتيجية ترتبط بمنطقة الشرق األوسط. ففي ظل ذلك يمكن اللجوء إلى االتحاد من أجل السلم 

يحق   ولذلك  النقض.  حق  عبر  االعتراض  بسبب  ومسؤولياته  بواجباته  القيام  في  األمن  مجلس  إخفاق  حالة  في 

لزمة إزاء ذلك، وتحل بذلك محل مجلس األمن ويمكن عبر  للجمعية العامة النظر في املوضوع وإصدار توصيات م

 

 من ميثاق األمم املتحدة  22نص املادة  - 
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هذه الخطوة إصدار قرار بإنشاء محكمة جنائية دولية خاصة ملحاكمة جميع من ارتكبوا جرائم ترتقي إلى جرائم 

ة دولية في مصر وأكبر مثال على ذلك الجرائم املروعة التي ارتكبت بميدان رابعة والنهضة والتي ارتقت إلى جرائم إباد 

 جماعية وجرائم ضد اإلنسانية.

 المحاكمة عن طريق المحكمة الجنائية الدولية:  -2

العام   في  أنشأت  التي  الدولية  القضائية  الهيئة  يوليو  1998هذه  في  التنفيذ  نظامها حيز  لها والية 2002، ودخل   ،

وجرائم اإلبادة الجماعية    التحقيق واالتهام واملحاكمة لألشخاص الرتكابهم جرائم خطيرة مثل جرائم ضد اإلنسانية

، في حال 111، لكنها ال تمارس اختصاصها بتلك الجرائم إال في الحاالت التالية 110وغيرها من الجرائم الدولية الجسيمة 

وقوعها في أراض ي دولة في املحكمة، أو إذا املشتبهين في ارتكابهم لهذه الجرائم من مواطني دولة عضو باملحكمة، أو 

ت طرفا في النظام األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية بقبول صالحية املحكمة للنظر في الجرائم إذا قامت دولة ليس

املعنية من خالل تقديم إعالن رسمي للمحكمة، وأخيرا في حال قيام مجلس األمن بإحالة الوضع إلى االدعاء العام 

 للمحكمة الجنائية الدولية 

صر ليس طرفا في نظام روما األساس ي املنش ئ للمحكمة، لذلك ففي ويعتري هذا الطريق العديد من املعوقات، فم

الجنائية عن طريق إخطار   أو قبولها الختصاص املحكمة  السلطات املصرية على نظام روما،  ظل غياب تصديق 

بذلك، ال يمكن للمحكمة الجنائية الدولية الحصول على االختصاص في الجرائم التي ارتكبها نظام السيس ي، فعلى 

غم من إقرار وإدانة لجنة حقوق اإلنسان ولجنة مناهضة التعذيب وهم أجهزة تابعة ملنظمة األمم املتحدة في الر 

تقاريرهم الدورية مع التوثيق بوقائع القتل واإلعدام خارج إطار القانون وكانت جريمة فض اعتصام ميداني رابعة 

 

 تنص املادة الخامسة من النظام األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية على  الجرائم التي تدخل في اختصاصها والتي تنص على: - 

 بأسره، وللمحكمة بموجب هذا النظام األساس ي اختصاص النظر في الجرائم التالية:  يقتصر اختصاص املحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام املجتمع الدولي -1

 )أ( جريمة اإلبادة الجماعية؛ 

 )ب( الجرائم ضد اإلنسانية؛ 

 )ج( جرائم الحرب؛  

 )د( جريمة العدوان. 

يعرف جريمة العدوان ويضع الشروط التي بموجبها تمارس املحكمة اختصاصها   123،  121تمارس املحكمة االختصاص على جريمة العدوان متى اعتمد حكم بهذا الشأن وفقا للمادتين    -2

 فيما يتعلق بهذه الجريمة. ويجب أن يكون هذا الحكم متسقا مع األحكام ذات الصلة من ميثاق األمم املتحدة.

 . 14-13-12النظام األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية املواد  - 
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ب، باإلضافة إلى االعتقاالت التعسفية واإلخفاءات  والنهضة شاهد على فظاعة التصفية امليدانية لرافض ي االنقال 

إلى اآلن، فإن املحكمة ال يمكن لها النظر في   2013القسرية والتهجير القسري ألهالي سيناء وإبادة قرى بكاملها منذ  

ة  هذه الجرائم إال بصالحية مسبقة أو إحالة من مجلس األمن إلى املحكمة، أو توجيه طلب من حكومة الدولة املعني

 وهو األمر الذي يستحيل وقوعه في ظل وجود نفس النظام املتهم بكل تلك الجرائم السالفة الذكر. 

 ـ المحاكمة عن طريق الوالية القضائية العالمية: 3

القضائية  الوالية  نطاق  توسيع  إدخال  عبر  الجنائي  القانون  مبادئ  تطوير  إلى  الدولية  الجريمة  تطور  استدعى 

ل التحقيق ومقاضاة أفراد أو كيانات داخل املحاكم الوطنية ذات االختصاص ضد جرائم العاملية، وذلك من خال

الوالية  الدول  من  العديد  مارست  الثانية،  العاملية  الحرب  انتهاء  منذ  أنه  بحيث  الدولي.  القانون  بموجب  محرمة 

جرائم   بارتكابهم  يشتبه  أشخاص  ومحاكمة  تحقيقات  إجراء  خالل  من  العاملية  أو القضائية  أفراد  بحق  جسيمة 

 .112جماعات 

قوانينها   في  العاملية  القضائية  الوالية  مبدأ  منها،  األوروبية  خصوصا  الغربية،  األنظمة  من  العديد  أدمجت  وقد 

في جرائم   التحقيق  تمنحها صالحية  أمام الداخلية، والتي  دولية معينة وقعت خارج حدودها، ومحاكمة مرتكبيها 

محاكمها الوطنية سواء كان من مواطنيها أم من األجانب. وبمعنى آخر فإن الوالية القضائية العاملية هو مبدأ قانوني 

يمة يسمح لدولة أو يطالبها بإقامة دعوى قانونية جنائية فيما يختص بجرائم معينة، بصرف النظر عن مكان الجر 

الضحايا  أو  مرتكبيها  إسبانيا،  113وجنسية  أملانيا،  فرنسا،  نجد  الوالية،  بهذه  تتمتع  التي  الدول  هذه  رأس  وعلى   .

 الواليات املتحدة األمريكية، واململكة املتحدة، فنلندا، نيوزيلندا، وغيرها من الدول. 

لوالية القضائية للقضاء الوطني في وقد وصفه البعض من الفقه الدولي بعاملية الحق في العقاب، بحيث تنعقد ا

مالحقة وعقاب مرتبكي أنواع معينة من الجرائم يحددها التشريع الوطني، دون التطرق ملكان ارتكابها ودون اشتراط  

 ضرورة ارتباط معين بين الدولة والجاني أو الضحية أو جنسية كال منهما. 

 

 ، متوفر عبر الرابط التالي: 2013ديسمبر  16، بتاريخ 21ريين متهمين بارتكاب جرائم حرب، عربي حصري: أسماء قادة مص - 

 . 127، ص: 2017سعيد طالل الدهشان: كيف نقاض ي إسرائيل؟ مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، بيروت، الطبعة األولى  - 
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العاملية على فكرتين جوهر  الوالية القضائية  التي تمس بمصالح وتقوم فكرة  تين، األولى متعلقة بخطورة الجريمة 

تهديد  تشكل  التي  الجرائم  ملرتكبي هذه  العقاب  من  اإلفالت  بمكافحة  مرتبطة  والثانية  بأكملها،  الدولية  الجماعة 

كوك للسلم واألمن الدوليين. ولذلك فإن قبول الدول بهذا املبدأ وتضمينها في قوانينها الداخلية باالستناد إلى الص

الدولية التي تكون مصدرا للقضاء الوطني لتنفيذ مقتضيات الوالية القضائية، يعتبر بمثابة إنابة منها عن املجتمع  

 . 114الدولي في مواجهة االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان 

الو  أشكال  في محاكمها شكال من  األطراف  الدول  ترس ي  أن  الدولية على ضرورة  املواثيق  من  الية وتنص مجموعة 

القضائية العاملية على االنتهاكات الخطيرة للقانون الدولي، ومن أبرز تلك املواثيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره 

املهينة   أو  أو الالإنسانية  القاسية  العقوبة  أو  الدولية لحماية جميع  1984للعام  من ضروب املعاملة  ، واالتفاقية 

 .2006األشخاص من االختفاء القسري للعام 

العقاب من  املجرمين  كبار  إفالت  ظاهرة  محاربة  إلى  املبدأ  هذا  يهدف  ذلك،  كل  املصري -ومن  بسبب   -النموذج 

استفادتهم من الحصانة املقررة لهم، بحيث أن مرتكبي هذه الجرائم يكون أغلبيتهم عادة من أفراد السلطة الحاكمة 

 حاكم الوطنية لدولة الجاني أو املجني عليه. في الدولة، لذلك تكون من الصعوبة بمكان محاكمتهم داخل امل

ووفق تقرير ملنظمة املحاكمة العاملية وهي منظمة غير حكومية، فقد وصل عدد القضايا املرفوعة تحت نطاق الوالية 

مرتبطة   12متعلقة بجرائم تعذيب و  55رهن املحاكمة، من بينها    16قضية منها    119القضائية العاملية إلى أكثر من  

اتهام مرتبط بجريمة الحرب في مناطق    91اتهام يتعلق بجرائم ضد اإلنسانية و  46ب جرائم إبادة جماعية وبارتكا 

الوالية  على  بناء  محاكمها  إلى  الشكاوى  رفع  من  األكبر  النصيب  لها  األوروبية  الدول  وكانت  العالم،  من  متفرقة 

ة أفراد وكيانات يشتبه بارتكابهم انتهاكات خطيرة  دولة، وشملت الدعاوى املرفوع   14القضائية العاملية وبلغ عددها  

 .115في القانون الدولي

 

فلسطين، -سالمية بغزةمية، الجامعة اإل نزار قشطة: مبدأ االختصاص الجنائي العاملي في نظام العدالة الدولية بين النظرية والتطبيق، مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات اإلسال   -  

 . 594، ص: 2014العدد الثاني، 

 ، متوفر عبر الرابط التالي: 2020مارس  4وسام الدين العكلة: الوالية القضائية العامة .. نافذة أمل لضحايا االنتهاكات في سورية، العربي الجديد،  - 
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لذلك فهناك أنواع من الجرائم الجسيمة من قتل وتعذيب وإخفاء قسري وقعت في مصر على امتداد ثمان سنوات  

الدولية التي   انتهك فيها النظام القانون الدولي وبالخصوص القانون الدولي لحقوق اإلنسان، وانطالقا من القوانين

تسمح للبلدان بمالحقة املسؤولين عن مجموعة من الجرائم وعلى رأسها الجرائم ضد اإلنسانية التي تدخل في إطارها  

منطوق   تحت  الجرائم  متابعة مرتكبي هذه  إمكانية  هناك  أنه  إذ  املصرية،  الحالة  في  والتعذيب كما حصل  القتل 

لتي توضح قدرة نظام قضائي محلي لدولة تخضع قوانينها لهذا االختصاص الوالية القضائية العاملية، هذه األخيرة ا

على التحقيق في بعض الجرائم ومالحقة مرتكبيها وإن لم ترتكب على أراض ي تلك الدولة، أو من قبل أحد مواطنيها  

 تفاقيات الدولية. أو حتى إذا لم ترتكب بحق أحد مواطني تلك الدولة، وذلك في ظل التوافق بين القوانين الوطنية واال

يوليو ُرفعت العديد من القضايا في عدة دول أوروبية ضد مسؤولين في النظام املصري الذين تولوا   3ومنذ انقالب  

السلطة عقب االنقالب، وتحت مبدأ الوالية القضائية العاملية على الرغم من العقبات القانونية املرتبطة بالحصانة 

 سياسة املصالح بين الدول.واملعوقات السياسية املرتبطة ب

وبعد وصول عبد الفتاح السيس ي إلى الحكم في مصر، وفي أول جولة أوروبية له وعلى سبيل الحصر، في بريطانيا،  

نوفمبر   في  البريطانية  العليا  املحكمة  ال    2014أصدرت  املصرية  الحكومة  أعضاء  جميع  بأن  يقض ي  قضائيا  أمرا 

البريطانية أن توقف أي مسؤول   للدوائر  القرار يمكن  في بريطانيا، ومن خالل هذا  يملكون حصانة من املقاضاة 

مصري قدم بحقه اتهام بممارسة التعذيب وارتكاب جرائم وارتكاب جرائم ضد اإلنسانية ومثال على ذلك ما حدث  

 .116اء فض اعتصامي رابعة والنهضة وغيرها من األحداث أثن

وعلى الرغم من االعتبارات السياسية، فقد توجس العديد من املسؤولين املصريين وعلى رأسهم القادة العسكريين 

ومن ضمنهم صدقي صبحي الشريك الرئيس ي للسيس ي في االنقالب من زيارة بريطانيا تحسبا لرفع شكاوى ضدهم أثناء  

 م في األراض ي البريطانية تحت نطاق الوالية القضائية العاملية. تواجده

 

 ، متوفر عبر الرابط التالي: 2014نوفمبر  27القضاء البريطاني يجرد املسؤولين املصريين من الحصانة، الجزيرة نت،  - 
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غيرنيكا   الدولية  العدل  غرف  قدمت  الشاملة،  القضائية  بالوالية  البريطاني  القضاء  تمتع  بند    (37وتحت 

Guernica37117  (    يناير الثوري املصري" وهو تجمع مصري معارض،    2020في  "املجلس  به  تقدم  بناء على طلب 

لندن بشكوى جنا بالعاصمة  اإلرهاب  قيادة شرطة مكافحة  إلى  رفعها  البريطانيين  املحامين  تولى مجموعة من  ئية 

تطالب بإصدار مذكرة توقيف ضد السيس ي على خلفية اتهامات بالتعذيب والقتل، وقد طالبت على وجه الخصوص 

غ ظروف  ظل  في  املحكمة  قاعة  في  توفي  الذي  مرس ي  الرئيس  وفاة  في ظروف  كل ضروب  التحقيق  وكذلك  امضة، 

املعاملة القاسية الالإنسانية التي عانى منها منذ إخفائه قسريا أثناء االنقالب عليه إلى أن وضع في محسبه في ظروف  

إنسانية  وال  املعنية  118قاهرة  األممية  املقررة  إلى  مرس ي  محمد  وفاة  مالبسات  حول  تقريرا  رفعت  أنها  أكدت  كما   .

القضا الراحل ومحاكمته ووفاته بحاالت اإلعدام خارج  الرئيس  اعتقال  تفاصيل  كاالمارد بحيث تضمن  أغنيس  ء 

الحقا في قاعة املحكمة، مطالبة األمم املتحدة بفتح تحقيق مستقل حول قضية وفاة الرئيس مرس ي، خصوصا أن 

تدخالت   نتيجة  الوفاة جاءت  أن  إلى  بوضوح  تشير  نفسه تضمن عناصر  كاالرد  األممية  املقررة  مباشرة من تقرير 

 .119السلطات املصرية 

وقد شددت على ضرورة تحقيق السلطات في اململكة املتحدة للعدالة عبر التماس الشفافية واملصداقية وبعيدا 

عن املصالح السياسية بين الدول، مؤكدة على أنه ال يمكن أن تكون اململكة املتحدة مالذا آمنا للمجرمين وللذين 

املالحقة القضائية نتيجة موقعهم في السلطة وتمتعهم بالحصانة وخصوصا الحصانة   يعتبرون أنفسهم في مأمن عن

 . 120القضائية -الجنائية

 

الجنائية الدولية في املحاكم الوطنية، وتضم هيكال    هي غرف عدل دولية متخصصة في التقاض ي تحت شق الوالية القضائية الشاملة عبر إنفاذ قوانين حقوق اإلنسانية واملعايير  -  

ي بناء استراتيجيات املساءلة القانونية في جميع أنحاء دولية متكامال ومتنوعا من املحامين والخبراء من القارة األوروبية واململكة املتحدة والواليات املتحدة يتمتعون بخبرة مهنية كبيرة ف

ع على موقعها ة في العديد من الواليات القضائية الوطنية والهيئات الدولية. ملزيد من املعلومات حول هذه املنظمة القانونية غير حكومية يمكن االطال العالم بناء على الخبرة املباشر 

 الرسمي عبر الرابط التالي: 

  -British lawyers seek arrest warrant for Egypt's president over Morsi death, Middle East Eye, On January 19, 2020, on the following link:  

  ، متوفر عبر الرابط التالي:2019نوفمبر  29غرف العدل الدولية تدعو األمم املتحدة لفتح تحقيق مستقل بوفاة مرس ي )تقرير(، األناضول، بتاريخ  -

 القضاء البريطاني يجرد املسؤولين املصريين من الحصانة، الجزيرة نت،   - 
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دعوى قضائية ضد عبد الفتاح السيس ي وبعض املسؤولين املصريين   2014فقد رفع محاميان فرنسيان في  في فرنسا،  

، متهمين إياه باملسؤولية عن جرائم فظيعة ووحشية وجرائم 2014إبان زيارة رسمية قام بها إلى باريس في نوفمبر  

 .2013121يوليو  3تعذيب كان ضحيتها شابان مصريان في الفترة التي تلت انقالب 

بباريس شكوى قضائية ضد عبد الفتاح السيس ي   2016وفي فرنسا أيضا، قبلت املحكمة العليا الفرنسية في العام  

اإلنسان   لحقوق  الدولية  آفدي  منظمة  طرف  من  مقدمة  وسابقين،  حاليين  منظمة "AFD"ومسؤولين  والثانية   ،

سياسيين ونشطاء الرأي وحقوق اإلنسان. وذلك  صوت حر في تهم تتعلق بالقتل والتعذيب املمنهج بحق معارضين  

واملعاملة  التعذيب  جرائم  يخص  فيما  الفرنس ي  القضاء  بها  يتمتع  التي  الشاملة  القضائية  الوالية  لنظام  نظرا 

اإلنسانية  الكرامة  من  الحاطة  الوحشية  قانون  ،  122الالإنسانية  عليه  ينص  ما  إلى  املنظمتين  دفاع  استند  وقد 

في املواد  1-222ي املادة  العقوبات الفرنس ي ف ، وذلك من  124  2-689و  1123- 689و  85، وقانون اإلجراءات الجنائية 

خالل الشرط التي يشترطه املشرع الفرنس ي باالستناد إلى نظام الوالية القضائية الشاملة من خالل ضرورة تواجد 

.  1984ية مناهضة التعذيب للعام  ، وتطبيقا أيضا التفاق125األشخاص املرفوع عليهم القضية داخل التراب الفرنس ي

وهذا ما تحقق بحيث تم رفع الشكوى إلى املدعي العام الفرنس ي خالل زيارة عبد الفتاح السيس ي إلى فرنسا في يناير  

2016. 

بل األبعد ونتيجة تمادي املمارسات الالإنسانية الذي يقوم بها نظام عبد الفتاح السيس ي، دعت منظمة إفدي في 

ع 2017ديسمبر   الدعوى، من خالل ضم ،  هذه  إلى  االنضمام  إلى  ومحاميته  ريجيني  اإليطالي جوليو  الباحث  ائلة 

 

 لي: ، متوفر عبر الرابط التا2014نوفمبر 26دعوى قضائية ضد السيس ي في فرنسا، الجزيرة نت، بتاريخ  - 

 ، متوفر عبر الرابط التالي: 2016يناير  31أنظر في ذلك: املحكمة الفرنسية العليا تقبل شكوى ضد السيس ي، العربي الجديد،  - 

 ، متوفر عبر الرابط التالي: 2016فبراير  4آمال ومخاوف بشأن مقاضاة السيس ي بفرنسا، الجزيرة نت، بتاريخ وأيضا: 

   -Article 689-1 Code de procédure pénale Française: En application des conventions internationales visées aux articles suivants, peut être poursuivie et jugée 

par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne qui s'est rendue coupable hors du territoire de la République de l'une des infractions 

énumérées par ces articles. Les dispositions du présent article sont applicables à la tentative de ces infractions, chaque fo is que celle-ci est punissable. 

   -Pour l'application de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 

1984, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable de tortures au sens de l'article 1er de la convention. 

 - France Compétence universelle, La fédération internationale des ligues des droits de l’homme –FIDH-, 2015. 
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Page 47 of 49 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

August 6, 2021      

في إطار االختصاص القضائي  الفرنس ي وذلك  الفرنس ي وضمها للقضاء  التحقيق  إلى قاض ي  شكاية ريجيني ورفعها 

الي وممارسة الضغوط  . وذلك في ظل تالعب السلطات املصرية من أجل طمس حقيقة مقتل الباحث اإليط126الكامل 

 على الحكومة اإليطالية للتواري عن القضية وإسكات عائلة الضحية. 

التراب   نطاق  في  تواجدهم  حال  في  املتهمين  محاكمة  إمكانية  على  تنص  التي  الفرنس ي  القانون  في  مواد  على  وبناء 

قضائية العاملية، وإذا تعذر توقيف الفرنس ي، حتى وإن ارتكبوا جرائمهم خارج البالد وهو ما يدخل في نطاق الوالية ال

املتهمين بسبب حصانتهم، فإنه ستتم مالحقتهم بعد انتهاء مدة توليهم للمسؤولية. وعلى الرغم من تفعيل مقتضيات  

القضية بفعل تضارب سياسة املصالح بين النظام املصري وفرنسا هذه األخيرة التي وقعت اتفاقيات متعددة املنافع  

 شق العسكري باعتبار مصر أكبر الدول شراء للمعدات العسكرية الفرنسية. خصوصا فيما يخص ال 

رفع الناشط األمريكي من أصل مصري محمد سلطان دعوى قضائية أمام املحاكم األمريكية ضد   2020وفي يونيو  

كمتهم   ،2014إلى فبراير    2013رئيس وزراء مصر السابق حازم الببالوي الذي تم تعيينه عقب االنقالب من يوليو  

أول إلى جانب عبد الفتاح السيس ي بصفته وزير الدفاع آنذاك، ومدير مكتبه السابق عباس كامل رئيس املخابرات  

العامة وثالثة قادة سابقين بوزارة الداخلية متهما إياهم بمحاولة قتله خارج إطار القانون واإلشراف على تعذيبه حتى 

، بحيث شهد هذا التاريخ خروجه من املعتقل بعد 2015ى غاية مايو  إل  2013املوت طوال فترة اعتقاله من أغسطس  

ضغوطات كبيرة مارستها إدارة أوباما آنذاك مع إجباره عن تخليه عن الجنسية املصرية نظير إطالق سراحه. وقد 

تعذيب  أقيمت الدعوى أمام املحكمة الجزائية ملقاطعة كولومبيا بالواليات املتحدة بموجب قانون حماية ضحايا ال

 .1991127األمريكي الصادر في العام 

وعلى الرغم من الشد والجذب الذي عرفته حيثيات متابعة الببالوي من طرف املحاكم األمريكية بما يسمى بوجود 

التي يتمتع بها حازم الببالوي بموجب اتفاقية    اإلدارية(-املدنية-)الجنائيةثغرات قانونية متعلقة بالحصانة القضائية  

 

 وفر على الرابط التالي: ، مت2017ديسمبر  12"إفدي" تدعو عائلة ريجيني لالنضمام لدعوى باريس ضد السيس ي، الجزيرة مباشر، بتاريخ  - 

، متوفر عبر  2020يونيو  30ريخ مصر: أحد ضحايا االعتقال التعسفي والتعذيب يقاض ي رئيس الوزراء املؤقت األسبق: محمد سلطان، تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية، بتا - 

 الرابط التالي: 
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https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://www.aljazeera.net/news/humanrights/2017/12/16/%D8%A5%D9%81%D8%AF%D9%8A-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1226292020ARABIC.pdf


Page 48 of 49 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

August 6, 2021      

، واتفاقية  1961129، وكذلك اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية للعام  1945128ندوق النقد الدولي للعام  إنشاء ص

، إبان عمله في املجلس التنفيذي لصندوق النقد 1994130األمم املتحدة لحماية موظفيها واألفراد املرتبطين بها للعام  

رعت اإلدارة األمريكية بثغرة تاريخ رفع القضية وأنه جاء  ، بحيث تذ2020إلى حدود أكتوبر    2014الدولي منذ نوفمبر  

قبل انتهاء مهام الببالوي في املنظمة الدولية وهذا هو املبرر أو باألحرى الستار التي ردت به الخارجية األمريكية بعدما  

 . 131طلبت منها املحكمة الفيدرالية األمريكية تحديد موقفها من حصانة الببالوي 

وهذا يوضح بجالء التالعب الذي جرى على ضوء هذه القضية، بين إدارة ترمب التي علقت حصانة الببالوي إلى حين 

الببالوي   تمتع  تحت ستار سريان  امللف  إقفال  حاولت  التي  بايدن  إدارة  بين  وما  الجديدة  األمريكية  اإلدارة  مجيء 

لي، ويمكن تفسير تحصين اإلدارة األمريكية لرئيس وزراء بالحصانة القضائية قبل تاريخ انتهاء مهامه بصندوق الدو 

مصر إبان االنقالب حازم الببالوي، نظرا للطلبات املتكررة والضغوطات التي مارستها السلطات املصرية ملنع وقوف  

بها املصالح   الببالوي أمام املحاكم األمريكية بمقابل مقايضة اإلدارة األمريكية ملصر في العديد من امللفات التي ترتبط

 ال حماية لحقوق اإلنسان تحت منطق حماية املصالح.. -األمريكية في منطقة شمال إفريقيا والشرق األوسط

( بين مطرقة انتهاك حقوق اإلنسان وسندان 2019ـ    2013سنوات )ومن صفوة القول، عاشت مصر طيلة الثمان  

قمع الحريات، وقد فضح هذا الواقع وبشكل جلي سلسلة الجرائم التي ارتكبها نظام السيس ي في حق املواطن املصري  

  بمختلف مكوناته وأطيافه، والتي تراكمت حدتها منذ فض اعتصامي رابعة والنهضة وإلى حدود تنفيذ مجموعة من

 

 ة التاسعة ذلك:  نصت اتفاقية صندوق النقد الدولي للعاملين به على عدم املالحقة القضائية والقانونية ملوظفيها، وقد أكد منطوق القسم الثامن من املاد - 

ه التنفيذيين ومناوبيهم وأعضاء اللجان واملمثلين املعنيين بموجب أحكام املادة الثانية عشرة، القسم الثالث يتمتع باالمتيازات والحصانات التالية جميع محافظي الصندوق ومديري

 ومستشاري أي من األشخاص واملسؤولين واملوظفين: 

 صانة، الحصانة من املالحقة القانونية فيما يتعلق بأي أعمال يؤدونها بصفتهم الرسمية، إال إذا تنازل الصندوق عن هذه الح-1

 وغيرها......  إذا كانوا من غير املواطنين املحليين، فإنهم يتمتعون بنفس الحصانات من قيود الهجرة وإجراءات قيد األجانب والتزامات الخدمة الوطنية-2

 يها وموظفيها من ذوي املراتب املماثلة. نفس املعامالت فيما يتعلق بتسهيالت السفر التي تمنحها البلدان األعضاء إلى ممثلي البلدان األعضاء األخرى ومسؤول-3

 يمكن االطالع على نص االتفاقية عبر موقع صندوق النقد الدولي عبر الرابط التالي: 

والذي تنص على أنه: "يتمتع املمثل الدبلوماس ي بالحصانة القضائية الجنائية في الدولة  1961من اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية عام  31أنظر في هذا الجانب منطوق املادة  - 

 املعتمد لديها، ويتمتع أيضا بالحصانة القضائية املدنية واإلدارية..."

 ، متوفر عبر الرابط التالي: 360الجانب إلى: رامي املصري: الرهانات الدبلوماسية والقضائية املتوقعة في قضية محمد سلطان ضد الببالوي، مصر  يمكن االطالع في هذا  - 

 ، متوفر عبر الرابط التالي: 2021 أبريل 7إدارة بايدن تعيد حصانة رئيس وزراء مصر األسبق.. رفضت محاكمته في قضية تعذيب، عربي بوست، بتاريخ  
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https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/ara/index.pdf
https://masr.masr360.net/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/%d8%a5%d8%b2%d8%a7%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%9f-%d8%a8%d8%a7%d9%8a%d8%af%d9%86-%d9%8a%d8%ac%d9%85%d8%af-%d8%b5%d9%81%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d8%b3%d9%84%d8%ad%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%a5/
https://arabicpost.net/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2021/04/07/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A/
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، وذلك في ظل تقاعس املجتمع الدولي بل ومشاركته في 2021اإلعدامات التعسفية طيلة النصف األول من العام  

إلى  باإلضافة  املصالح،  سياسة  ظل  في  اإلنسان  لحقوق  مجال  ال  مفادها  معادلة  تبني  ضوء  على  االنتهاكات  هذه 

ابعة والرصد والتنديد واإلدانة وذلك في ظل محدودية دور املنظمات الحقوقية والذي يصل أقصاه إلى حدود املت

عدم امتالكها لسلطات وصالحيات رادعة في حق منتهكي حقوق اإلنسان ، وضعف فعالية آليات متابعة السيس ي 

ونظامه أمام العدالة الدولية من أجل محاسبته عن جرائمه التي تصنف في خانة الجرائم الدولية بمختلف أنواعها، 

ية التعامل مع قضايا حقوق اإلنسان على ضوء انحياز الدول املتحكمة في القرار الدولي لألنظمة وذلك في ظل ازدواج

 . االستبدادية التي تظل أفضل خياراتها لتنفيذ مخططاتها وذلك تحقيقا ملصالحها
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