مقدمة
يقدم مركز القاهرة لدراسات حقوق ٕالانسان ) (CIHRSهذا التقرير بالتعاون مع املفوضية املصرية للحقوق والحريات
) (ECRFوحملة ال للمحاكمات العسكرية للمدني3ن .ويأتي هذا التقرير بمناسبة خضوع مصر للدورة الثانية من
الاستعراض الدوري الشامل Gي جلسة مجلس حقوق ٕالانسان املنعقدة Gي خريف  .٢٠١٤يتناول التقرير الحق Gي
املحاكمة العادلة بما يتوافق مع املادت3ن التاسعة والرابعة عشر من العهد الدوXي للحقوق املدنية والسياسية
) (ICCPRلعام .١٩٦٦
منذ الدورة ٔالاوXى من الاستعراض الدوري الشامل ملصر Gي  ٢٠١٠شهدت البالد انdeاكات جسيمة لحقوق ٕالانسان
خالل انتفاضة يناير Gي  ٢٠١١وتحت حكم املجلس ٔالاعhى للقوات املسلحة ) (SCAFوالذي استمر Gي الفlmة ما ب3ن
فlnاير  ٢٠١١ويونيو  .٢٠١٢استمرت الانdeاكات عhى حالها Gي فlmة حكم الرئيس السابق محمد مر qstوال qrاستمرت
ً
عاما من يونيو  ٢٠١٢وح vrيونيو  ،٢٠١٣وهو ٔالامر الذي لم يتغ l3ح vrبعد ٕالاطاحة به Gي الثالث من يوليو ،٢٠١٣
وحٓ vrالان .فعhى سبيل املثال صارت ممارسة أجهزة ٔالامن النdeاكات –مثل قتل املتظاهرين خارج إطار القانون
أمرا ُم ً
والتعذيب وسوء املعاملة Gي أماكن الاحتجاز– ً
عتاداG .ي هذا ٕالاطار فقد تعرضت جميع ٔالاصوات املعارضة سواء
كانت أصوات متظاهرين معlmض3ن عhى الحكومة ،أو نشطاء ،أو مدافع3ن عن حقوق ٕالانسان أو سياسي3ن ،تعرضوا
جميعهم ملحاكمات غ l3عادلة سواء Gي ساحات املحاكم العادية أو العسكرية ،حيث تم توجيه الdeم إلdم ً
طبقا
لقوان3ن ال تتفق ومعاي l3حقوق ٕالانسان .كما أن إجراءات املحاكمة كانت أبعد ما يكون عن تمك3ن املdeم3ن من
ضمانات املحاكمة العادلةٔ ،الامر الذي أدى بطبيعة الحال إXى إنزال عقوبات قاسية dم .عhى صعيد آخر فإن أحدا
من قوات ٔالامن لم تتم محاسبته عhى الانdeاكات الجسيمة ال qrارتكبوهاG .ي ضوء كل تلك املشكالت فإن التساؤل
ً
حول حقيقة استقالل القضاء املصري يصبح ً
منطقيا.
أمرا
ً
وفقا للمصادر العسكرية فإن  ١١٨٧٩مدني قد خضعوا للمحاكمات العسكرية Gي الفlmة ما ب3ن يناير وأغسطس من
العام  ،٢٠١١وقد أدانت املحاكم العسكرية ً ٨٠٧١
مدنيا .استمرت املحاكمات العسكرية للمدني3ن –مdم املتظاهرين
والعمال واملدافع3ن عن حقوق ٕالانسان والنشطاء السياسي3ن والصحفي3ن وحٔ vrالاطفال– ح vrكتابة التقرير ،وقد
تم تدعيم تلك املمارسة بمادة Gي دستور  ٢٠١٤الجديد.
ّ
منذ الثالث من يوليو لعام  ٢٠١٣قلت كثافة املحاكمات العسكرية للمدني3ن غ l3أنه عhى الرغم من ذلك فقد شهدت
البالد موجة كبl3ة من توقيف املواطن3ن ،وال qrتضمنت القبض عhى آالف املواطن3ن عhى خلفية dم تتعارض مع
معاي l3حقوق ٕالانسان ،كما تم حرمان املقبوض علdم من الضمانات الالزمة للحماية Gي مرحلة ما قبل املحاكمة،
ً
فضال عن ٕالاجراءات الضامنة للحق Gي املحاكمة العادلةG .ي ذلك ٕالاطار استمرت حمالت الاعتقال الجما¡ي Gي أعقاب
ُ
تفريق التظاهرات بالقوة ،ذلك الاعتقال الذي استمر رغم غياب أي دليل عhى قانوني عhى ارتكاب املعتقل3ن جرائم

شخصية ،وقد تم استخدام الحبس الاحتياطي –Gي ذلك الصدد– كإجراء عقابي للتنكيل باملdeم3ن وضمان بقا¦dم Gي
الاحتجاز أطول فlmة ممكنة.
Gي ديسم ٢٠١٢ lnأسفرت نتائج الاستفتاء الشع qªعن اعتماد دستور جديد للبالد ،وقد تم التصديق عhى نسخة
معدلة منه ً
طبقا الستفتاء شع qªآخر Gي يناير  ١.٢٠١٤رغم أن الدستورين أتيا ليؤكدا عhى ضمان احlmام حقوق
ٕالانسان خالل فlmة الحبس الاحتياطي وخالل املحاكمة ،إال أن كال الدستورين أقرا جواز محاكمة املدني3ن أمام
ً
القضاء العسكري ،وهو ما يعد انdeاكا لحقوق ٕالانسان Gي حد ذاته ،والذي تتفاقم تداعياته حينما نعلم ما تفتقدﻩ
ٕالاجراءات العسكرية من ضمانات للمحاكمة العادلة .عhى صعيد آخر فإن ممارسات الدولة املصرية ،حG vrي ظل
الدستور الجديد ،تنdeك الضمانات الدستورية والقانونية للحق Gي املحاكمة العادلة بشكل متواصل.
ُيحرم املدنيون املحالون إXى املحاكمات العسكرية من حقوق ما قبل املحاكمة ال qrيضمdا الدستور وقانون
ٕالاجراءات الجنائية مثل حق املdeم Gي معرفة الdeمة ،والحق Gي التواصل مع محامي والحق Gي تقديم دفاع قانوني أمام
منصة القضاء والحق Gي العرض عhى القضاء ً
فورا .كما تم حرمان املdeم3ن من حق التواصل الخاص مع محامdم،
ُ
ُومنعوا ً
أيضا من أن تعرض علdم امللفات الخاصة بقضاياهم .كذا فإن املحام3ن يواجهون صعوبات Gي الحصول عhى
ِ
ً
امللفات ،وبالتاXي تجه ±3دفاع مناسب .كما أن طلباdم بتقديم شهادات شهود النفي يتم رفضها دائما ،ويتم السماح
لشهود إثبات الادعاء فقط باإلدالء بشهادdم أمام القضاء .كل تلك الانdeاكات كما تم رصدها Gي املحاكم العسكرية
فقد تم رصدها Gي املحاكم العادية أيضا خالل الثمانية أشهر املاضية.
بشكل عام فقد َغ ّ
ض القضاء الطرف عن الانdeاكات ال qrمارسdeا الدولة .كما تساهل القضاء مع ممثhي الدولة
املاثل3ن أمامهم خالل التحقيقات وخالل املحاكمة ،يحدث ذلك Gي الوقت نفسه الذي يتم فيه تطبيق أق¸vs
العقوبات عhى املعارض3ن ،بما Gي ذلك عقاب املdeم3ن ً
طبقا ملواد تنdeك املعاي l3الدولية لحقوق ٕالانسانّ .
دعم ذلك
الشعور بعدم العدالة ،فضحايا انdeاكات حقوق ٕالانسان وذوd¹م يشعرون ٓالان أن القضاء ال يستطيع –أو ال يريد–
ً
منحازا
أن ي»±ل باملسئولية عن الانdeاكات عhى قوات ٔالامن؛ مما يدفعنا إXى القول بأن نظام العدالة Gي مصر يبدو
ً
متظاهرا ال يزالون قيد املحاكمة أمام محكمة جنايات القاهرة
لصف ممثhي الدولة .عhى سبيل املثال فإن حواXي ٢٧٠
عhى خلفية الاشتباكات أمام مجلس الوزراء وال qrوقعت أحدا¾dا Gي ديسم ،٢٠١١ lnبينما لم يتقدم أحد من قوات
ً
متظاهرا خارج إطار القانون Gي خالل املظاهرات
الجيش الذين فرقوا املظاهرات بالقوة للمحاكمة بdeمة قتل ١٧
نفسها.
ً
مقسما إXى جزئ3ن .الجزء ٔالاول يتناول الانdeاكات Gي مرحلة ما قبل املحاكمة ،بينما
Gي هذا ٕالاطار ،يأتي هذا التقرير
يتناول الجزء الثاني الانdeاكات أثناء املحاكمة .كال الجزءان يبدآن بوصف الوضع الدستوري والقانوني قبل مناقشة
الانdeاكات عhى صعيد املمارسة .يتناول هذا التقرير املحاكمات العادية ،كما يتناول املحاكمات العسكرية Gي الفlmة

١وھو المشار إليه الحقا بدستور  ٢٠١٣حيث تم االنتھاء من المسودة في ديسمبر  ٢٠١٣وتم التصديق عليه واعتمادة في  ٢٠١٤بعد االستفتاء

محل الاستعراض فيما ب3ن dÀاية  ٢٠١٠ومارس  .٢٠١٤و ُيختتم التقرير بتوصيات من شأdÀا دعم الحق Gي املحاكمة
العادلة.

الجزء ٔالاول :اناكات ما قبل املحاكمة
أ-

ٕالاطار القانوني املصري لحقوق ما قبل املحاكمة

ً
طبقا للمادة الرابعة والخمس3ن من دستور  ٢٠١٣فإن "الحرية الشخصية حق طبيÄي ،وÃي مصونة ال تمس ،وفيما
عدا حالة التلبس ،ال يجوز القبض عhى أحد ،أو تفتيشه ،أو حبسه ،أو تقييد حريته بأي قيد إال بأمر قضائي مسبب
يستلزمه التحقيق .ويجب أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك ،ويحاط بحقوقه كتابةُ ،ويمكن من
الاتصال بذويه وبمحاميه فورا ،وأن ُيقدم إXى سلطة التحقيق خالل أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته .وال
يبدأ التحقيق معه إال Gي حضور محاميه ،فإن لم يكن له محامُ ،ندب له محام ،مع توف l3املساعدة الالزمة لذوي
ٕالاعاقةً ،
وفقا لإلجراءات املقرر Gي القانون .ولكل من ُت ﱠ
قيد حريته ،ولغl3ﻩ ،حق التظلم أمام القضاء من ذلك ٕالاجراء،
والفصل فيه خالل أسبوع من ذلك ٕالاجراء ،وإال وجب ٕالافراج عنه ً
فورا .وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي،
ومدته ،وأسبابه ،وحاالت استحقاق التعويض الذي تل±mم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي ،أو عن تنفيذ عقوبة
صدر حكم بات بإلغاء الحكم املنفذة بموجبه ،وGي جميع ٔالاحوال ال يجوز محاكمة املdeم Gي الجرائم ال qrيجوز
الحبس فdا إال بحضور محام موكل أو ُمنتدب".
كما تقول املادة الخامسة والخمسون من الدستور نفسه" :كل من ُيقبض عليه ،أو ُيحبس ،أو ُتقيد حريته تجب
ً
معاملته بما يحفظ عليه كرامته ،وال يجوز تعذيبه ،وال ترهيبه ،وال إكراهه ،وال إيذاؤﻩ ً
معنويا ،وال يكون
بدنيا أو
ً
ً
وصحيا ،وتل±mم الدولة بتوف l3وسائل ٕالاتاحة لألشخاص
إنسانيا
حجزﻩ ،أو حبسه إال Gي أماكن مخصصة لذلك الئقة
ذوي ٕالاعاقة .ومخالفة qsÑء من ذلك جريمة يعاقب مرتكdÐا ً
وفقا للقانون .وللمdeم حق الصمت .وكل قول يثبت أنه
صدر من محتجز تحت وطأة qsÑء مما تقدم ،أو الdeديد بqsÒء منه d¹در وال يعول عليه".
كذا فإن املادة  ٤٠من قانون ٕالاجراءات الجنائية تمنع حبس أي فرد دون أمر قضائي .كما تلزم املادة  ٣٦الشرطة
بإحالة املحتجزين للنيابة Gي خالل  ٢٤ساعة من وقت الاحتجاز .وتعطي املادة  ٢٠١الحق للنيابة العامة Gي حبس
ً
املdeم احتياطا ملدة ال تزيد عن أربعة أيام .املادة  ٢٠٢تسمح للقا qsÓبتجديد الحبس الاحتياطي ملدة ب3ن  ١٥و٤٥
ً
يوما .املادتان  ١٤٣و ٢٠٣تسمح ملحكمة الاستئناف أن تمدد فlmة الحبس الاحتياطي ملدد  ٤٥يوم كل مرة بحد أق¸vs
 ٦شهور Gي قضايا الجنح وً ١٨
شهرا Gي القضايا الجنائية وعام3ن Gي الجرائم ال qrقد تتضمن عقوبات ٕالاعدام أو
السجن مدى الحياة .كذا تعطي املادة  ٢٠٦مكرر للنائب العام سلطة مماثلة لسلطة محكمة الاستئناف Gي تجديد
فlmات الاحتجاز الاحتياطي Gي الجرائم ال qrتتعلق باألمن الداخhي أو الخارÖي للدولة.

ال يوفر القانون أية ضمانات لحماية حقوق ما قبل املحاكمة لألفراد املاثل3ن أمام املد¡ي العسكري .فال يمكن
استئناف قرارات الحبس الاحتياطي Gي نظام القضاء العسكري ،كما ال يتم إبالغ املdeم3ن بالdeم املنسوبة إلdم
باإلضافة إXى إجراء التحقيق بواسطة املد¡ي العسكري Gي غياب من املحام3ن أو أي دعم قانوني للمdeم3ن.
ب -اناك حقوق ما قبل املحاكمة ع1ى صعيد املمارسة
عانى املdeمون من امتناع السلطة الدائم عن تبليغهم بأسباب اعتقالهم ساعة الاعتقال ،فهم فقط يتم تبليغهم
بأسباب الاعتقال أمام النيابة .رغم تمتع املdeم3ن بحق حضور محام التحقيقات معهم أمام سلطات التحقيق ،إال
أdÀم قلما يتمتعون dذا الحق ،فحضور املحامي ليس ً
ملزما لسلطات التحقيق.
ُيمنع املdeمون بشكل عام من التمتع بالحديث الخاص مع محامdم قبل التحقيق .كان هذا حال أغلب التحقيقات
ال qrتضمنت اعتقال أفراد عhى خلفية مشاركة Gي مظاهرات منذ الخامس والعشرين من يناير  .٢٠١١تعرض لهذا
الانdeاك عhى سبيل املثال ٔالافراد الذين تم اعتقالهم Gي أحداث اشتباكات شارع محمد محمود Gي القاهرة وال qrجرت
Gي الفlmة ب3ن نوفم ٢٠١١ lnوفlnاير  ،٢٠١ؤالافراد الذين تم اعتقالهم Gي الاشتباكات ال qrجرت قرب قصر الاتحادية
ً
ومؤخرا يعاني من الانdeاك نفسه املعتقلون عhى خلفية مظاهرة مجلس الشورى Gي نوفمln
الرئاG qstي ديسم،٢٠١٢ ln
 ،٢٠١٣ومظاهرات إحياء ذكرى قيام الثورة وال qrجرت Gي الخامس والعشرين من يناير عام .٢٠١٤
ً
دائما ما يتم انdeاك حق املdeم3ن Gي العرض عhى املحاكمة Gي مدة مناسبة أو Gي الخروج من الحبس الاحتياطي .عhى
مستوى الادعاء فإن قرارات الحبس الاحتياطي أصبحت القاعدة وليس الاستثناء؛ بحجة الحفاظ عhى ٔالامن الداخhي،
رغم غياب أدلة أو شهود تدعم نتائج تحقيقات الشرطة .رغم أن الهدف ٔالاسا qstمن الحبس الاحتياطي هو منع املdeم
من الهروب أو من العبث باألدلة أو dديد الشهود أو إلحاق الضرر باآلخرين ،إال أن إجراء الحبس الاحتياطي أصبح
ً
ُيستخدم كغطاء لتنفيذ عقوبة بدون محاكمة بدال من كونه وسيلة شرعية لتعزيز ٔالامن العام.
اعتمدت السلطات عhى تلفيق dم جنائية ملضايقة النشطاء السياسي3ن ونشطاء حقوق ٕالانسان .فعhى سبيل املثال
تم تقديم عالء عبد الفتاح وم vßسيف من مجموعة ال للمحاكمات العسكرية وأحمد عبد ﷲ من حركة شباب ٦
ً
جميعا للمحاكمة بصحبة تسعة مdeم3ن آخرين ،بdeمة حرق املقرات الرئاسية للمرشح الرئاqst
أبريل ،تم تقديمهم
أحمد شفيق أثناء الانتخابات الرئاسية يونيو G .٢٠١٢ي ذلك الوقت كانت مصر تحت حكم املجلس ٔالاعhى للقوات
املسلحة ،وقد قرر النائب العام حيdا حفظ القضية لنقص ٔالادلة ،كما أعلن املج qßعليه أحمد شفيق سحبه
لدعواﻩ للنائب العام .وبرغم هذا ،فإن النائب العام الذي عينه مر qstبعد انتخابه أعاد فتح القضية Gي مارس
٢
 ،٢٠١٣وGي يناير  ٢٠١٤تم الحكم عhى جميع املdeم3ن الاث qßعشر بالسجن سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ.

٢حدث ھذا بالرغم من عدم ظھور أدلة جديدة في القضية ،وھو الشرط الذي حددته المادتان  ١٩٧و ٢١٣من )سي سي بي( إلعادة فتح قضية
سبق حفظھا

Gي السادس والعشرين من نوفم lnللعام  ٢٠١٣تظاهر عدد من املواطن3ن أمام مجلس الشورى اعً lm
اضا عhى مادة Gي
الدستور تج ±3محاكمة املدني3ن أمام املحاكم العسكرية .بعد تفريق املظاهرة ،والذي صاحبه العديد من الاعتقاالت،
وجه ّ
املد¡ي العام dمة خرق قانون التظاهر باإلضافة إXى العديد من الdeم ٔالاخرى لـ ٢٤فرد .لم يعرض أحد من
املdeم3ن عhى القضاء رغم مرور أربعة أشهر عhى احتجازهم .أخلت النيابة سبيل ً ٢٢
مdeما بكفالة بعد فlmة قصl3ة من
الاحتجاز ،بينما ظل الناشط واملدون عالء عبد الفتاح وأحمد عبد الرحمن قيد الاحتجاز أك låمن  ١٠٠يوم ح vrتم
ٕالافراج عdم بكفالة Gي مارس  .٢٠١٤عhى ما يبدو فإن التوسع Gي استخدام إجراء الحبس الاحتياطي لم يكن سوى
ذريعة لعقاب هؤالء ٔالافراد عhى نشاطهم الحقوæي ومعارضdeم للمحاكمات العسكرية ،بإبقا¦dم أطول فlmة ممكنة
خلف القضبان .رغم أن محامي املحبوس3ن يكررون املطالبات بعقد جلسة قضائية للنظر Gي استمرار حبس عالء
وأحمد؛ لكن مع ٔالاسف ال توجد آلية قانونية تضمن تفعيل تلك املطالبات.
منذ الثالث3ن من يونيو  ،٢٠١٣تم إجراء العديد من التحقيقات Gي العديد من املناسبات بواسطة وكالء النيابة ،إما
Gي أقسام البوليس أو Gي معسكرات ٔالامن املركزي ،كما حدث عhى سبيل املثال Gي أعقاب مظاهرات الخامس
والعشرين من يناير ً ٣،٢٠١٤
أيضا تم منع محامي املحبوس3ن من الحضور معهم أثناء تلك التحقيقات.
بداية من الثالث3ن من يونيو  ٢٠١٣شهدت البالد حمالت توقيف موسعة ضد مؤيدي ٕالاخوان املسلم3ن ،وقد ظل
املقبوض علdم قيد الحبس ألسابيع وح vrشهور ،حيث يتم تجديد الحبس الاحتياطي لهم دون مراجعة قضاياهم كل
عhى حدة Gي كل مرة يتم فdا تجديد الحبس .بشكل عام ،لم يتم إبالغ هؤالء املdeم3ن بالdeم ُ
املوجهة إلdم ،كما لم يتم
تمكيdم من مخاطبة محامdمG .ي هذا السياق كان وكالء النيابة ينتقلون إXى أماكن الاحتجاز )أقسام الشرطة
والسجون( فقط ليخlnوا املdeم3ن بقرار مد مدة الحبس الاحتياطي ،وهو ما يع qßأن املقبوض علdم ال ُيمكنوا من
الدفاع عن أنفسهم ،أو بيان عدم قانونية استمرار حبسهم.

الجزء الثاني :اناكات الحق 8ي املحاكمة العادلة
أ-

ٕالاطار التشري;ي املصري للحق 8ي املحاكمة العادلة

تقول املادة الرابعة والتسع3ن Gي الدستور املصري" :سيادة القانون أساس الحكم Gي الدولة ،وتخضع الدولة للقانون،
واستقالل القضاء ،وحصانته ،وحيدته ،ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات".
كما تقول املادة الخامسة والتسع3ن" :العقوبة شخصية وال جريمة وال عقوبة إال ً
بناء عhى قانون ،وال توقع عقوبة إال
بحكم قضائي وال عقاب إال عhى ٔالافعال الالحقة لتاريخ نفاذ القانون".

٣بررت الشرطة تلك الممارسة بزعم أنه من المستحيل تأمين المحبوسين في خالل عملية نقلھم إلى مكاتب النيابة

واملادة السادسة والتسع3ن" :املdeم بريء ح vrتثبت إدانته Gي محاكمة قانونية عادلة ،تكفل له فdا ضمانات الدفاع
عن نفسه .وينظم القانون استئناف ٔالاحكام الصادرة Gي الجنايات .وتوفر الدولة الحماية للمج qßعلdم والشهود
واملdeم3ن واملبلغ3ن عند الاقتضاءً ،
وفقا للقانون".
واملادة السابعة والتسع3ن" :التقا qsÓحق مصون ومكفول للكافة .وتل±mم الدولة بتقريب جهات التقا ،qsÓوتعمل عhى
سرعة الفصل Gي القضايا ،ويحظر تحص3ن أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء ،وال يحاكم شخص إال أمام
قاضيه الطبيÄي واملحاكم الاستثنائية محظورة".
واملادة الثامنة والتسع3ن أتت لتقرر بأن" :حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول .واستقالل املحاماة وحماية حقوقها
ضمان لكفالة حق الدفاع .ويضمن القانون لغ l3القادرين ً
ماديا وسائل الالتجاء إXى القضاء والدفاع عن حقوقهم".
ينظم القسم3ن الثاني والثالث من قانون ٕالاجراءات الجنائية قواعد املحاكمات أمام املحاكم العادية ٤،فعhى سبيل
املثال أتى نص املادة  ٢٦٨ليقرر ٓالاتي" :يجب أن تكون الجلسة علنية ،ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام

أو محافظة عhى ٓالاداب ،أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها Gي جلسة سرية ،أو تمنع فئات معينة من الحضور
فdا" .يقرر القانون وجود محاكم استئناف إلعادة النظر Gي قضايا الجنح غ l3أdÀا ال تختص بقضايا الجنايات الqr
تختص dا محكمة النقض.
ب -اختصاص املحاكم العسكرية ملحاكمة املدني@ن
ً
لم يذكر دستور  ١٩٧١صراحة املحاكمات العسكرية للمدني3ن ،لكن قانون القضاء العسكري لعام  ١٩٦٦أجاز
ً
مؤخرا ،وGي تناقض حاد ملطالبات املدافع3ن عن حقوق ٕالانسان والل±mامات
للمحاكم العسكرية محاكمة املدني3ن.
مصر الدولية تجاﻩ املعاي l3الدولية لحقوق ٕالانسان ،أتى دستور  ٢٠١٢ليج ±3تلك املحاكمات ،فقد أتت املادة ١٩٨
منه لتقول" :القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة ،يختص دون غl3ﻩ بالفصل Gي كافة الجرائم املتعلقة بالقوات

املسلحة وضباطها وأفرادها .وال يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إال Gي الجرائم ال qrتضر بالقوات
املسلحة ،ويحدد القانون تلك الجرائم ،ويب3ن اختصاصات القضاء العسكري ٔالاخرى .وأعضاء القضاء العسكري
مستقلون غ l3قابل3ن للعزل ،ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات املقررة ألعضاء الجهات القضائية" .رغم
ٕالاشارة لتقييد املحاكمات العسكرية إال أن ٕالاشارة الغامضة إXى "الجرائم ال qrتضر بالقوات املسلحة" تركت الباب
ً
مفتوحا الستمرار املحاكمات العسكرية Gي جميع الحاالت ال qrتريدها السلطة.
أتت املادة  ٢٠٤من دستور  ٢٠١٣عhى نهج دستور  ٢٠١٢حيث أdÀا لم تمنع املحاكمات العسكرية للمدني3ن بل
أضافت أن" :القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة ،يختص دون غl3ﻩ بالفصل Gي كافة الجرائم املتعلقة بالقوات

املسلحة وضباطها وأفرادها ومن Gي حكمهم ،والجرائم املرتبكة من أفراد املخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة .وال
٤ال ينطبق قانون اإلجراءات الجنائية على المحاكم العسكرية

ً
ً
مباشرا عhى املنشآت العسكرية أو
اعتداء
يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري ،إال Gي الجرائم ال qrتمثل
معسكرات القوات املسلحة أو ما Gي حكمها ،أو املناطق العسكرية أو الحدودية املقررة كذلك ،أو معداdا أو مركباdا
أو أسلحdeا أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو املصانع الحربية ،أو الجرائم املتعلقة
ً
ً
مباشرا عhى ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم .ويحدد القانون
اعتداء
بالتجنيد أو الجرائم ال qrتمثل
تلك الجرائم ،ويب3ن اختصاصات القضاء العسكري ٔالاخرى .وأعضاء القضاء العسكري مستقلون غ l3قابل3ن للعزل،
وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق و والواجبات املقررة ألعضاء السلطة القضائية".
ً
موجودا Gي دستور  ،٢٠١٢قد
إن إضافة الاعتداء عhى أفراد القوات املسلحة أو ضباطها ،وهو ٔالامر الذي لم يكن
ّ
يشمل املدني3ن العامل3ن Gي مصانع أو هيئات تحت إدارة القوات املسلحة ،كما قد يشمل القصر والطلبة Gي املدارس
واملعاهد العسكرية ،أو أي مدني يدخل Gي نزاع قانوني مع أي فرد يرتبط باملؤسسة العسكرية .أعطت املادة ٢٠٣
ً
أيضا للقضاء العسكري سلطة الفصل Gي القضايا املتعلقة بـ "املنشآت العسكرية أو معسكرات القوات املسلحة أو ما

Gي حكمها ،أو املناطق العسكرية أو الحدودية املقررة كذلك ،أو معداdا أو مركباdا أو أسلحdeا أو ذخائرها أو وثائقها أو
ً
ً
توسعا ملحوظا Gي اختصاصات القضاء
أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو املصانع الحربية" ،وهو الذي يمثل

ً
العسكري ،خاصة وأن املؤسسة العسكرية تتوXى إدارة قاعات أفراح وأندية وفنادق ومحطات وقود باإلضافة إXى
العديد من املنشآت ٔالاخرى.
تعطي املادة ً ٢٠٤
أيضا الحق للقضاء العسكري Gي الفصل Gي القضايا ال qrتتضمن ما يخص املؤسسة العسكرية

من" :وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو املصانع الحربية" أتت هذﻩ اللغة مبالغة Gي الغموض ،وهو ٔالامر
الذي قد يؤدي عhى صعيد املمارسة إXى تمك3ن الجيش من فرض الرقابة وانdeاك الحق Gي حرية الوصول إXى
املعلومات ،بم Gي ذلك السماح بمحاكمة أي صحفي يسÄى لنشر معلومات للعامة تتعلق باملؤسسة العسكرية ،كما
حدث Gي حالة الصحفي3ن أحمد أبو دراع ومحمد صlnي وآخرين Gي عام  .٢٠١٣كما أن ضم "أموالها العامة"
و"املصانع الحربية" للمادة قد يعطي ألجهزة الدولة ً
مlnرا ملنع النقاش املجتمÄي حول م±3انية املؤسسة العسكرية
وإدارdا للعديد من املصانع والشركات واملشاريع الاقتصادية.
Gي إطار منظومة القضاء العسكري ،فإن املحكمة العليا للطعون العسكرية Ãي الجهة املختصة بالنظر Gي الطعون
عhى املحاكمات العسكرية ،غ l3أdÀا تقتصر عhى النظر Gي صحة تطبيق القانون ،دون النظر Gي حقائق القضية ذاdا.
رغم ما تعlmيه ٕالاجراءات املتعلقة بتقديم الطعون عhى املحاكمات العسكرية من عوار إال أن املdeم3ن ال يمكن أن
يتمتعوا بحق الطعن إال بعد أن تصدر املحكمة حكمها ويوقع عليه الضابط املختص ،دون تحديد مدى زم qßمع3ن
لذلك ٕالاجراء.
تعطي املادة الثامنة ؤالاربعون من قانون القضاء العسكري له أولوية تحديد ما إن كانت القضية – ًأيا كانت– تقع Gي
القصر عسكرياً ،
ّ
طبقا للفقرة أ من املادة .٨
نطاق اختصاصاdا أم ال ،كما يسمح القانون بمحاكمة

Gي التعديالت ال qrتم إدخالها عhى قانون القضاء العسكري Gي يونيو ٢٠١٠٥أجازت خضوع العامل3ن Gي مصانع تحت
محام
إدارة املؤسسة العسكرية للمحاكمة العسكرية .وGي يونيو  ٢٠١١أجازت التعديالت الجديدة للمحكمة انتداب
ٍ
محامG .ي مايو  ٢٠١٢تم إدخال تعديالت جديدة أطاحت باملادة  ٦الشهl3ة ال qrكانت تتيح
للمdeم3ن الذين لم يوكلوا ٍ
٦
للرئيس إحالة املدني3ن للمحاكمة العسكرية باألمر املباشر خالل فرض حالة الطوارئ.
Gي فlnاير  ٢٠١٤تم إدخال تعديالت جديدة عhى قانون القضاء العسكري وال qrبموجdÐا تم قصر الحق Gي الطعن عhى
قضايا الجنح فقط ،وقد نصت التعديالت الجديدة عhى أن القضاء العسكري يجب أن يل±mم بقانون ٕالاجراءات
الجنائية فيما يتعلق باألحكام الغيابية .نصت تلك التعديالت ً
أيضا عhى وجوب أخذ رأي مف qrالديار املصري Gي أحكام
ٕالاعدام .عhى صعيد آخر فقد تجاهلت تلك التعديالت الانتقادات الرئيسية الُ qrتوجه لنظام القضاء العسكري
بسبب خضوعه لوزارة الدفاع ،حيث يتم تعي3ن قضاته من قبل وزير الدفاع .كما تجاهلت تلك التعديالت ً
أيضا
ِ
ً
الانتقادات الّ qr
وجهت إXى تمك3ن القضاء العسكري من تحديد اختصاصاته ،كما تجاهلت أيضا الصعوبات الqr
يواجهها املحامون Gي التواصل مع املdeم3ن.

اناكات الحق 8ي املحاكمة العادلة ع1ى صعيد املمارسة
ً
انطباعا ً
عاما للجمهور وللمتابع3ن أن
العديد من الحاالت ال qrتم رصدها عhى مدار الثالث سنوات املاضية أعطت
القضاء غ l3مستقل.
Gي مارس  ،٢٠١٤أصدرت محكمة جنايات املنيا ً
حكما بإدانة  ٥٢٩فرد عhى خلفية أحداث العنف ال qrوقعت Gي
محافظة املنيا Gي أغسطس  .٢٠١٣يواجه هؤالء ٔالافراد احتمالية الحكم باإلعدام حيث تم إحالة أوراقهم للمفqr
إلبداء الرأي .أصدرت املحكمة ذلك املحكمة Gي جلست3ن فقط Gي غياب املdeم3ن ومحامdم ،وقد استمرت الجلسة
ٔالاوXى لنصف ساعة فقط .وGي الجلست3ن ،لم يتم استدعاء الشهود ،ولم يتم تقديم ٔالادلة للمحاكمة ،ولم ُيسمح
ً
ً
للمdeم3ن بأن يقدموا شهادات للدفاع عن أنفسهم .تلك املحاكمات الجماعية عhى هذﻩ الشاكلة تمثل انdeاكا صارخا
للحق Gي املحاكمة العادلة ،باإلضافة إXى قواعد قانونية أخرى مثل قاعدة أن العقوبة الشخصية كما هو منصوص
ً
عليه Gي الدستور املصري .كما أن احتمالية الحكم باإلعدام Gي مثل تلك الحالة يجعل الانdeاك صارخا.
Gي  ٢٠١٢تم إحالة  ٤٣مصري وأجن qªيعملون Gي منظمات غ l3حكومية أجنبية ،أغلdÐا منظمات أمريكية ،إXى
ً
ً
أجنبيا ،وقد نظر تلك القضية قاضيان ،كانا عضوين Gي محكمة أمن
املحاكمة بdeمة العمل دون تصريح وتلقي تمويال
الدولة العليا .شابت عملية التحقيقات العديد من الانdeاكات مثل نشر نتائج التحقيقات ،والتسريب املمنهج
للتحقيقات لوسائل ٕالاعالم ،باإلضافة إXى عقد القاضيان ملؤتمر صحفي لعرض نتائج التحقيقات ،كل تلك الانdeاكات

٥

طبقا للقانون  ١٣٨لسنة ٢٠١٠
 ٦شھدت البالد فرض حالة الطوارئ لعقود مضت

ال qrيبدو أdÀا تمت بشكل مïdي لتشويه املنظمات محل التحقيق ولتشويه املنظمات الحقوقية بشكل عام .هذا
السلوك ّ
يوضح مدى غياب استقالل القضاء وانdeاك حق املواطن3ن Gي املحاكمة العادلة.
ً
طبقا للتحقيقات ،تم تحويل القضية إXى محكمة جنايات القاهرة وتم اdام الـ ٤٣بتأسيس وإدارة والعمل مع أفرع
ملنظمات أجنبية غ l3مصرح لها بالعمل Gي مصر
بعد الجلسة ٔالاوXى ،قرر القا qsÓالتنñي الستشعارﻩ الحرج ،حيث أوضح أنه تم الضغط عليه لتطبيق توجdات
ً
محددة ً
ً
سافرا من السلطة التنفيذية Gي القضية .وقد قرر املجلس ٔالاعhى للقضاء
سلفا ،وهو ما اعتlnﻩ تدخال
التحقيق Gي تلك الواقعة؛ غ l3أن نتائج التحقيق لم تسفر عن qsÑء حٓ vrالان.
Gي نوفم ٢٠١١ lnقضت محكمة جنح ٔالاسكندرية عhى  ٢١متظاهرة ،من بيdم  ٧أطفال ،بالسجن ً ١١
عاما لتنظيمهن
مظاهرة لتأييد الرئيس املعزول محمد مرً ٧.qst
طبقا ملبادئ حقوق ٕالانسان فإن التظاهر السلم qحق ال يجب أن
يواجه من يمارسه أي عقوبة؛ وباألخص إن كانت العقوبات عقوبات جنائية .كشفت ٔالاحكام القاسية ال qrتم إنزالها
باملdeم3ن Gي تلك القضية عن معارضة القضاة للتوجهات السياسية ال qrيمثلها املdeمون.
عمدت محاكم الجنايات بشكل عام إXى عقد جلسات استماع مغلقة ومنع النشر Gي القضايا املنظورة أمامها .وهو ما
ّ
منع اطالع الجمهور عhى إجراءات املحاكمةٔ ،الامر الذي أدى إXى عدم تحقيق الشفافية ،وبالتاXي عدم تحقيق الثقة
الكاملة Gي تلك املحاكمات .كانت تلك Ãي الحال Gي معظم القضايا املتعلقة بقتل املتظاهرين خارج إطار القانون والqr
جرت وقائعها خالل انتفاضة  .٢٠١١كان ذلك الحال ً
أيضا Gي حاالت محاكمات مؤيدي وقيادات ٕالاخوان املسلم3ن Gي
فlmة ما بعد  ٣٠يونيو  .٢٠١٣رغم مزاعم السلطات أن عرض إجراءات املحاكمة عhى الجمهور سيكون من شأنه
dديد النظام العام ،فإن Gي حقيقة ٔالامر ضمان تحقيق املحاكمة العادلة وتحقيق الثقة Gي القضاء يستلزم أن تكون
جلسات املحاكمة علنية.
عhى سبيل املثال ،فإن محاكمة الرئيس ٔالاسبق مبارك ووزير خارجيته وعدد من كبار معاونيه وال qrجرت وقائعها ما
ب3ن  ٢٠١١و ،٢٠١٢تم بث الجلسات ٔالاوXى ع lnشاشة التليفزيون ،غ l3أن جلسات الاستماع الرئيسية ال qrتم
استمعت فdا هيئة املحكمة إXى الشهادات ٔالاساسية واملعلومات املهمة تم عقدها جلسات سرية خلف ٔالابواب
املغلقة .قررت محكمة جنايات القاهرة أن تعقد جلسات الاستماع Gي سرية وحظرت نشر ما يتعلق بشهادات كل من
رئيس املخابرات السابق ورئيس املجلس ٔالاعhى للقوات املسلحة السابق .باإلضافة إXى ذلك ،فإن املحام3ن الحاضرين
عن املج qßعلdم لم ُيسمح لهم بتوجيه أسئلة لهذين الشاهدين.
بشكل عام ُيمنع املdeمون واملحامون من عقد لقاءات سرية ملناقشة القضية قبل جلسات املحاكمة ،وGي بعض
ٔالاحيان يتم منع الاجتماع ب3ن املdeم3ن ومحامdم عhى ٕالاطالقً .
دائما ما يواجه املحامون صعوبات Gي الحصول عhى

٧خففت محكمة االستئناف في السابع من ديسمبر الحكم ليصبح عا ًما مع إيقاف التنفيذ ،وإيداع األطفال منھم إلى مؤسسة الرعاية لمدة  ٣شھور.

ملفات القضية إلعداد الدفاع قبل جلسات املحاكمة ،وGي بعض ٔالاحوال ال ُيمكن املحامون من قراءة امللفات سوى
Gي جلسات املحاكمةً .
دائما ما يتم رفض طلب الدفاع بسماع شهود النفي ويتم فقط السماح بسماع شهود ٕالاثبات.
يخضع املحامون للdeديد والاعتقالG .ي  ٢٥يناير  ٢٠١٤تعرض أحد ضباط الشرطة إXى أحد محامي جdÐة الدفاع عن
ً
مشl3ا إليه بالسالحً ،
ثوان وإال سيطلق النار عليه .حدثت تلك
متظاهري مصر،
آمرا إياﻩ باملغادرة Gي خالل عشرة ٍ
الواقعة بينما كان املحامي يحاول لقاء املتظاهرين املحتجزين Gي قسم شرطة بجنوب القاهرةG .ي  ٢ديسم٢٠١٣ ln
تعرض محامي املتظاهرات املؤيدات ملر qstلالعتقال قبل جلسة املحاكمة.
املحاكمات العسكرية للمدني@ن
تتم جلسات املحاكمات العسكرية للمدني3ن Gي غياب محام3ن يختارهم املdeمون ،كما يتم منع املdeم3ن من مجرد
ّ
التواصل مع محام3ن .يتبع املد¡ي العسكري وكذلك القضاة ٔالاوامر العسكرية الصادرة لهم من قياداdم ٔالاعhى رتبة،
ومن ثم ال يمكن اعتبارهم مستقل3ن أو Gي معزل عن تأث l3من هم أعhى مdم رتبة .كما أن طبيعة املحاكم العسكري ال
تسمح للجمهور باالطالع عhى س l3املحاكمات.
ً
طبقا ملصدر مسئول ،شهدت الفlmة ما ب3ن يناير وأغسطس  ٢٠١١خضوع ً ١١٨٧٩
مدنيا للمحاكمة العسكرية ٨.ب3ن
ّ
القصر الذين تم الحكم علdم بالسجن ،وتم إيداعهم سجون البالغ3ن تحت الحراسة
هؤالء املدني3ن عدد من
املشددة ،كما تم الحكم عhى ً ١٨
مdeما بأحكام ٕالاعدام .رغم التعهد الرسم qبوقف املحاكمات العسكرية للمدني3ن؛
ً
عسكريا
إال أن املحاكم العسكرية استمرت Gي محاكمة املدني3ن Gي الشهور التالية .رغم أن معدل محاكمة املدني3ن
ُ
أخذ Gي التناقص ،إال أن Gي أكتوبر  ٢٠١١وعhى إثر تظاهرات ماسبl3و –وال qrقتل عhى أثرها عدد من املتظاهرين
ٔالاقباط عhى أثر تفريق قوات الجيش للتظاهرة بالقوة– تم إحالة جميع املدني3ن املقبوض علdم إXى النيابة
ً
أوال ،وال qrأحالdeم إXى قاض مدنيً .
طبقا للمعلومات املتاحة فلقد تناقص عدد املحاكمات العسكرية
العسكرية
ٍ
للمدني3ن ،ولكن لم يتم إيقافها.
باإلضافة إXى العدد السابق فلقد تم توثيق الحاالت ٓالاتية:
• بعد املظاهرة أمام السفارة ٕالاسرائيلية وال qrوقعت أحدا¾dا Gي  ٩سبتم ،٢٠١١ lnتم إحالة حواXي ً ٨٧
مدنيا
للمحاكمة العسكرية.
• عhى خلفية املظاهرة أمام وزارة الدفاع Gي  ٣٠سبتم ٢٠١١ lnتم إحالة حواXي ً ١٢
مدنيا للمحاكمة العسكرية.
ً
مرسوما صدر من املجلس ٔالاعhى
Gي  ٢٠١١تم إيقاف تنفيذ ٔالاحكام الصادرة عhى خلفية سياسية ،كما أقر ذلك
ﱠ
للقوات املسلحةG .ي يوليو  ٢٠١٢شكل الرئيس املعزول محمد مر qstلجنة ملراجعة القضايا ال qrمثل فdا املdeمون
أمام القضاء العسكري وال qrأسفرت عن العفو عن  ٦٣٠مdeما ،والذين كانوا يواجهون dمة "مناصرة الثورة" ،غl3
 ٨تم إعالن ھذا الرقم من قبل رئيس ھيئة القضاء العسكري في سبتمبر .٢٠١١

مdeما آخرين لم تتم مراجعة قضاياهم ،حيث أن الdeم املوجهة إلdم كانت ً
أن ً ١١٠٠
dما بالقتل والسرقة
والاغتصاب ،وبعض الجرائم ٔالاخرى.
استمرت املحاكمات العسكرية Gي  ٢٠١٢وقد تم رصد الحاالت ٓالاتية:
• بعد إضراب عمال شركة سوميد Gي مارس  ،٢٠١٢تم إحالة  ٥عمال إXى املحاكم العسكرية.
• بعد اشتباكات بورسعيد ،تم توجيه dم مختلفة إXى ً ١٥
مدنيا.
• بعد التظاهرات أمام وزارة الدفاع Gي  ٢مايو  ،٢٠١٢تم إحالة أك låمن  ٣٠٠مدني للمحاكم العسكرية الqr
انdeت إXى إدانdeم ،شهدت تلك الواقعة منع املحام3ن من حضور جلسات التحقيق ال qrتم إجراؤها من قبل
املد¡ي العسكري.
• تم إحالة عhى ٔالاقل ً ٣١
مدنيا إXى املحاكمات العسكرية Gي حوادث فردية وقد تم اdامهم بdeم مختلفة
• استمر القضاء العسكري Gي النظر Gي قضايا املدني3ن باألخص عقب عزل الرئيس مرG qstي  ٣يوليو .٢٠١٣
أغلب تلك القضايا وقعت أحدا¾dا Gي محافظات قناة السويس –السويسٕ ،الاسماعيلية ،وبورسعيد– حيث نشرت
القوات املسلحة قواdا بأعداد مكثفة ،عقب عزل الرئيس مر .qstتم إحالة عhى ٔالاقل  ٤صحفي3ن للمحاكمات
العسكرية وتم الحكم عhى أحدهم بستة أشهر مع إيقاف التنفيذ .تم إحالة ّ ٣
قصر عhى ٔالاقل إXى املحاكمات
ً
العسكرية وقد تم الحكم عhى أحدهم بالسجن خمسة عشر ً
عاماً .
أخl3ا ،فقد تم إحالة  ١٤٠بالغا إXى املحاكمات
العسكرية ،حيث تم اdام أغلdÐم باالعتداء عhى أفراد من القوات املسلحة باإلضافة إXى معدات عسكرية وبعض
الاdامات ٔالاخرى ،وقد تلقوا عقوبات متنوعة تشمل السجن والغرامات املادية.

التوصيات:
 .١مراجعة القوان3ن واملمارسات املتعلقة بالحبس الاحتياطي والحق Gي املحاكمة العادلة Gي مصر لكي تتوافق –Gي
جميع ٔالاوجه– مع الال±mامات الدولية تجاﻩ حقوق ٕالانسانG ،ي إطار النقاط املوضحة Gي ما يhي من توصيات.
 .٢إلزام سلطات الاحتجاز بإخبار املحتجزين بأسباب اعتقالهم والdeم املوجهة إلdم فور الاحتجاز.
 .٣السماح للمحتجزين واملdeم3ن بالتواصل مع محامdم فور الاحتجاز وقبل إجراء أي تحقيقات.
 .٤التأكد من أن املحتجزين لدd¹م تواصل فوري مع أية وسائل ضرورية لدحض مدى قانونية احتجازهم.
 .٥التأكيد عhى أن الحبس الاحتياطي ال ُي ُ
طبق سوى Gي الجرائم ال qrتتضمن عقوبات سالبة للحرية .مراجعة كافة
مواد قانون العقوبات للتأكد من موافقdeا للمعاي l3الدولية لحقوق ٕالانسان.
 .٦التقليل من استخدام إجراء الحبس الاحتياطي ،والذي ُيستخدم كإجراء عقابي dدف إطالة فlmة احتجاز
النشطاء واملتظاهرين .والتأكيد عhى عدم استخدام إجراء الحبس الاحتياطي سوى Gي الحاالت الُ qrيخ vsÒفdا
من هروب املdeم أو العبث باألدلة أو ترويع الشهود.
ً
ً
احتجازا احتياطيا أو تنفيذا لحكم.
 .٧التأكيد عhى فصل ٔالاطفال عن البالغ3ن Gي أماكن الاحتجاز ،سواء
 .٨التوقف عن استخدام الdeم الجنائية للتحرش القضائي بالنشطاء والصحفي3ن واملتظاهرين والسياسي3ن.
ٕ .٩الافراج الفوري غ l3املشروط عن جميع املحتجزين ّ
جراء ممارساdم لحقهم Gي التعب l3وإبداء الرأي أو التجمع
السلم.q
 .١٠السماح بأن تكون جلسات املحاكمة علنية ،بم Gي ذلك جلسات محاكمات ٔالافراد ذوي املناصب الرفيعة
لضمان الشفافية.
 .١١ضمان عرض املdeم3ن للمحاكمة Gي وقت مناسب لضمان عدم إطالة فlmة الحبس الاحتياطي.
 .١٢التأكد من أن إجراءات املحاكمات تضمن املساواة وتفlmض براءة املdeم ،بم Gي ذلك تعديل ٕالاجراءات الحالية
ّ
ال qrال تمكن الدفاع من تقديم شهادات الشهود.
 .١٣ضمان استقالل القضاء ،بما Gي ذلك ضمان عدم خضوع القضاة لقيود انضباطية تعسفية وعدم dديد
حصانdeم القضائية Gي أثناء قيامهم بمهامهم كقضاة.
 .١٤ضمان املحاسبة عhى جميع قضايا انdeاك حقوق ٕالانسان.
ٕ .١٥الالغاء الفوري للمحاكمات العسكرية للمدني3ن.
 .١٦إحالة جميع املدني3ن املdeم3ن بdeم جنائية واملحال3ن إXى املحاكمات العسكرية إXى محاكم مدنية عادية.
 .١٧تعديل املادة  ٢٠٤من الدستور لتمنع محاكمة املدني3ن أمام املحاكم العسكرية وال تدع مجاال للتالعب من قبل
السلطة.
 .١٨إلغاء املواد  ٨ ،٧ ،٥مكرر أ واملادة  ٤٨من قانون القضاء العسكري ليمنع إحالة املدني3ن إXى املحاكمات
العسكرية.
 .١٩ضمان محاكمة أفراد الجيش أو الشرطة املتورط3ن Gي انdeاكات حقوق املدني3ن أمام املحاكم املدنية.

