
           
  
 
  

  مقدمة

هذا�التقرير�بالتعاون�مع�ا)فوضية�ا)صرية�للحقوق�والحريات�) CIHRS(يقدم�مركز�القاهرة�لدراسات�حقوق��نسان�

)ECRF (للمدني3ن� �العسكرية �للمحاكمات 9� �. وحملة �خضوع �التقرير�بمناسبة �هذا �من�ويأتي �الثانية مصر�للدورة

�Gي�خريف� �مجلس�حقوق��نسان�ا)نعقدة �جلسة �Gي �الشامل �Gي�. O٢٠١٤ستعراض�الدوري �التقرير�الحق يتناول

�بم �العادلة �والسياسية��اا)حاكمة �ا)دنية �للحقوق �الدوXي �العهد �عشر�من �والرابعة �التاسعة �ا)ادت3ن �مع يتوافق

)ICCPR (١٩٦٦لعام�.  

شهدت�البfد�انdeاكات�جسيمة�لحقوق��نسان��٢٠١٠من�Oستعراض�الدوري�الشامل�)صر�Gي��منذ�الدورة�bوXى

�للقوات�ا)سل�٢٠١١خfل�انتفاضة�يناير�Gي� �ب3ن�) SCAF(ة�حوتحت�حكم�ا)جلس�bعhى �ما والذي�استمر�Gي�الفlmة

لسابق�محمد�مر�qstوال�qrاستمرت�استمرت�Oنdeاكات�عhى�حالها�Gي�فlmة�حكم�الرئيس�ا. ٢٠١٢ويونيو��٢٠١١فlnاير�

�،٢٠١٣،�وهو�bمر�الذي�لم�يتغ�l3ح�vrبعد��طاحة�به�Gي�الثالث�من�يوليو�٢٠١٣وح�vrيونيو��٢٠١٢ا�من�يونيو�عاًم 

�{ن vrاكات. وحde9ن� �bمن �أجهزة �ممارسة �صارت �ا)ثال �سبيل �إطار�القانون�– فعhى �خارج �ا)تظاهرين �قتل مثل

Gي�هذا��طار�فقد�تعرضت�جميع�bصوات�ا)عارضة�سواء�. اا�ُمعتادً أمرً �–Gي�أماكن�Oحتجاز�والتعذيب�وسوء�ا)عاملة

كانت�أصوات�متظاهرين�معlmض3ن�عhى�الحكومة،�أو�نشطاء،�أو�مدافع3ن�عن�حقوق��نسان�أو�سياسي3ن،�تعرضوا�

�حيث �أو�العسكرية، �العادية �ا)حاكم �ساحات �Gي �سواء �)حاكمات�غ�l3عادلة �طبًق �جميعهم �إل�dم �الdeم �توجيه ا�تم

��نسان �ومعاي�l3حقوق ��9تتفق �من��.لقوان3ن �ا)deم3ن �تمك3ن �عن �يكون �ما �كانت�أبعد �ا)حاكمة �إجراءات �أن كما

عhى�صعيد�آخر�فإن�أحدا�. ضمانات�ا)حاكمة�العادلة،�bمر�الذي�أدى�بطبيعة�الحال�إXى�إنزال�عقوبات�قاسية��dم

Gي�ضوء�كل�تلك�ا)شكfت�فإن�التساؤل�. سبته�عhى�Oنdeاكات�الجسيمة�ال�qrارتكبوهامن�قوات�bمن�لم�تتم�محا

  .اا�منطقيً حول�حقيقة�استقfل�القضاء�ا)صري�يصبح�أمرً 

مدني�قد�خضعوا�للمحاكمات�العسكرية�Gي�الفlmة�ما�ب3ن�يناير�وأغسطس�من��١١٨٧٩ا�للمصادر�العسكرية�فإن�وفًق 

م�dم�ا)تظاهرين�– مرت�ا)حاكمات�العسكرية�للمدني3ناست. امدنيً �٨٠٧١كم�العسكرية�،�وقد�أدانت�ا)حا٢٠١١العام�

ح�vrكتابة�التقرير،�وقد��–والعمال�وا)دافع3ن�عن�حقوق��نسان�والنشطاء�السياسي3ن�والصحفي3ن�وحb�vrطفال

  .الجديد�٢٠١٤تم�تدعيم�تلك�ا)مارسة�بمادة�Gي�دستور�

ت�كثافة�ا)حاكمات�العسكرية�للمدني3ن�غ�l3أنه�عhى�الرغم�من�ذلك�فقد�شهدت��٢٠١٣منذ�الثالث�من�يوليو�لعام�
ّ
قل

�موجة�كبl3ة�من�توقيف�ا)واطن3ن �البfد �آ9ف�ا)واطن3ن�عhى�خلفية��dم�تتعارض�مع�، �تضمنت�القبض�عhى qrوال

�،لة�ما�قبل�ا)حاكمةمعاي�l3حقوق��نسان،�كما�تم�حرمان�ا)قبوض�عل�dم�من�الضمانات�الfزمة�للحماية�Gي�مرح

 
ً

fي�ا)حاكمة�العادلةفضGي�. �عن��جراءات�الضامنة�للحق�Gعتقال�الجما¡ي�Oت�fي�ذلك��طار�استمرت�حمGعقاب�أ

عتقل3ن�جرائم�
ُ
تفريق�التظاهرات�بالقوة،�ذلك�Oعتقال�الذي�استمر�رغم�غياب�أي�دليل�عhى�قانوني�عhى�ارتكاب�ا)



           
  
 

كإجراء�عقابي�للتنكيل�با)deم3ن�وضمان�بقا¦dم�Gي��–Gي�ذلك�الصدد–س�Oحتياطي�شخصية،�وقد�تم�استخدام�الحب

  .Oحتجاز�أطول�فlmة�ممكنة

�lnي�ديسمGى�نسخة��٢٠١٢hوقد�تم�التصديق�ع� أسفرت�نتائج�Oستفتاء�الشع�qªعن�اعتماد�دستور�جديد�للبfد،

�طبًق �ةمعدل �يناير�منه �آخر�Gي qª9ستفتاء�شع� �عhى�ضمان�احlmام�حقوق�رغم�أن�ال�٢٠١٤.١ا �ليؤكدا دستورين�أتيا

�إ�9أن� �ا)حاكمة، �Oحتياطي�وخfل �الحبس �فlmة �خfل �ا)دني3ن�أمام�ك��fنسان �جواز�محاكمة �أقرا الدستورين

 ما�يعد�وهو��،القضاء�العسكري 
ً
والذي�تتفاقم�تداعياته�حينما�نعلم�ما�تفتقده��،لحقوق��نسان�Gي�حد�ذاته�اانdeاك

�Gي�ظل�. �جراءات�العسكرية�من�ضمانات�للمحاكمة�العادلة vrى�صعيد�آخر�فإن�ممارسات�الدولة�ا)صرية،�حhع

  .الدستور�الجديد،�تنdeك�الضمانات�الدستورية�والقانونية�للحق�Gي�ا)حاكمة�العادلة�بشكل�متواصل

� �ا)حالون �ا)دنيون �وقانون�ُيحرم �الدستور �يضم�dا qrال� �ا)حاكمة �قبل �ما �حقوق �من �العسكرية �ا)حاكمات إXى

�جراءات�الجنائية�مثل�حق�ا)deم�Gي�معرفة�الdeمة،�والحق�Gي�التواصل�مع�محامي�والحق�Gي�تقديم�دفاع�قانوني�أمام�

�،لتواصل�الخاص�مع�محام�dمكما�تم�حرمان�ا)deم3ن�من�حق�ا. امنصة�القضاء�والحق�Gي�العرض�عhى�القضاء�فوًر 

عرض�عل�dم�ا)لفات�الخاصة�بقضاياهمعوا�أيضً نِ وُم 
ُ
صعوبات�Gي�الحصول�عhى�يواجهون�ن�3ا)حامكذا�فإن�. ا�من�أن�ت

ويتم�السماح��،اكما�أن�طلبا�dم�بتقديم�شهادات�شهود�النفي�يتم�رفضها�دائًم . وبالتاXي�تجه3±�دفاع�مناسب�،ا)لفات

كل�تلك�Oنdeاكات�كما�تم�رصدها�Gي�ا)حاكم�العسكرية�. قط�با´د9ء�بشهاد�dم�أمام�القضاءلشهود�إثبات�Oدعاء�ف

  .أشهر�ا)اضية�ةفقد�تم�رصدها�Gي�ا)حاكم�العادية�أيضا�خfل�الثماني

 
َ
�غ �فقد �عام �الدولة�ّض بشكل �مارسdeا qrال� �Oنdeاكات �عن �الطرف �الدولة�. القضاء �ممثhي �مع �القضاء �تساهل كما

�ا)اثل3 �الوقت �Gي �ذلك �يحدث �ا)حاكمة، �وخfل �التحقيقات �خfل �أمامهم �ن �أق¸�vsنفسه �تطبيق �فيه �يتم الذي

�بم �ا)عارض3ن، �تنdeك�ا)عاي�l3الدولية�لحقوق��نسانGي�ذلك�عقاب�ا)deم3ن�طبًق �االعقوبات�عhى �)واد دّعم�ذلك�. ا

�–أو��9يريد–ون�{ن�أن�القضاء��9يستطيع�الشعور�بعدم�العدالة،�فضحايا�انdeاكات�حقوق��نسان�وذوd¹م�يشعر 

� ؛ولية�عن�Oنdeاكات�عhى�قوات�bمنئأن�ي«±ل�با)س �Gي�مصر�يبدو�منحازً مما �العدالة �القول�بأن�نظام �إXى ا�يدفعنا

قيد�ا)حاكمة�أمام�محكمة�جنايات�القاهرة��ن زالو �9ي امتظاهرً �٢٧٠عhى�سبيل�ا)ثال�فإن�حواXي�. لصف�ممثhي�الدولة

�lnي�ديسمGا�d¾وقعت�أحدا�qrشتباكات�أمام�مجلس�الوزراء�والOى�خلفية�hبينما�لم�يتقدم�أحد�من�قوات�٢٠١١ع�،

�قتل� �بdeمة �للمحاكمة �ا)ظاهرات�بالقوة �Gي�خfل�ا)ظاهراتمتظاهرً �١٧الجيش�الذين�فرقوا �خارج�إطار�القانون �ا

  .نفسها

�التقرير�مقسًم �Gي�هذا �إXى�جزئ3ن�طار،�يأتي�هذا ما�بين ،الجزء�bول�يتناول�Oنdeاكات�Gي�مرحلة�ما�قبل�ا)حاكمة. ا

ي�قبل�مناقشة�نيبدآن�بوصف�الوضع�الدستوري�والقانو �ناالجزءك�f. يتناول�الجزء�الثاني�Oنdeاكات�أثناء�ا)حاكمة

�الت. Oنdeاكات�عhى�صعيد�ا)مارسة �Gي�الفlmة��،قرير�ا)حاكمات�العاديةيتناول�هذا �يتناول�ا)حاكمات�العسكرية كما

                                                             
١
 بعد ا�ستفتاء ٢٠١٤وتم التصديق عليه واعتمادة في  ٢٠١٣حيث تم ا�نتھاء من المسودة في ديسمبر  �٢٠١٣حقا بدستور وھو المشار إليه  



           
  
 

ُيختتم�التقرير�بتوصيات�من�شأdÀا�دعم�الحق�Gي�ا)حاكمة�و . ٢٠١٤ومارس��٢٠١٠ما�ب3ن�dÀاية�فيOستعراض�محل�

  .العادلة
  

  ان��اكات	ما	قبل	ا�حاكمة: الجزء	�ول 

 *طار	القانوني	ا�صري	لحقوق	ما	قبل	ا�حاكمة  - أ

الحرية�الشخصية�حق�طبيÄي،�وÃي�مصونة��9تمس،�وفيما�"فإن��٢٠١٣ا�للمادة�الرابعة�والخمس3ن�من�دستور�طبًق 

عدا�حالة�التلبس،��9يجوز�القبض�عhى�أحد،�أو�تفتيشه،�أو�حبسه،�أو�تقييد�حريته�بأي�قيد�إ�9بأمر�قضائي�مسبب�

�التحقيق �بأس. يستلزمه �حريته �تقيد �من �كل �فورا �يبلغ �أن �من�ويجب �وُيمكن �كتابة، �بحقوقه �ويحاط �ذلك، باب

وO .�9تصال�بذويه�وبمحاميه�فورا،�وأن�ُيقدم�إXى�سلطة�التحقيق�خfل�أربع�وعشرين�ساعة�من�وقت�تقييد�حريته

�التحقيق�معه�إG�9ي�حضور�محاميه،�فإن�لم�يكن�له�محام،�ُندب�له�محام،�مع�توف�l3ا)ساعدة�الfزمة�لذوي� يبدأ

د�حريته،�ولغl3ه،�حق�التظلم�أمام�القضاء�من�ذلك��جراء،�قيَّ ولكل�من�تُ . ا�لÉجراءات�ا)قرر�Gي�القانون �عاقة،�وفًق 

وينظم�القانون�أحكام�الحبس�Oحتياطي،�. اوالفصل�فيه�خfل�أسبوع�من�ذلك��جراء،�وإ�9وجب��فراج�عنه�فوًر 

عن�تنفيذ�عقوبة��و ولة�بأدائه�عن�الحبس�Oحتياطي،�أومدته،�وأسبابه،�وحا9ت�استحقاق�التعويض�الذي�تلm±م�الد

�بموجبه �ا)نفذة �الحكم �بات�بإلغاء �يجوز��،صدر�حكم qrال� �الجرائم �Gي �ا)deم �محاكمة ��9يجوز �جميع�bحوال وGي

  ."الحبس�ف�dا�إ�9بحضور�محام�موكل�أو�ُمنتدب

�نفسه �تقول�ا)ادة�الخامسة�والخمسون�من�الدستور �أو�يُ قبض�كل�من�يُ ": كما �أو�تُ عليه، قيد�حريته�تجب�حبس،

�بدنيً  �و�9إيذاؤه �و�9إكراهه، �و�9ترهيبه، �تعذيبه، �و�9يجوز �يحفظ�عليه�كرامته، �أو�معنويً معاملته�بما �و�9يكون�ا ا،

ا،�وتلm±م�الدولة�بتوف�l3وسائل��تاحة�لÏشخاص�ا�وصحيً حجزه،�أو�حبسه�إG�9ي�أماكن�مخصصة�لذلك�9ئقة�إنسانيً 

�للقانون ومخالفة�qsÑء�من�ذلك�جريمة�يعاقب�مرتكdÐا�وفًق . عاقةذوي��  وكل�قول�يثبت�أنه�. وللمdeم�حق�الصمت. ا

eء�مما�تقدم،�أو�الqsÑصدر�من�محتجز�تحت�وطأة�dدر�و�9يعول�عليهd¹ء�منه�qsÒديد�ب".  

�فإن� الشرطة��٣٦م�ا)ادة�كما�تلز . حبس�أي�فرد�دون�أمر�قضائيتمنع�من�قانون��جراءات�الجنائية��٤٠ا)ادة�كذا

�و . ساعة�من�وقت�Oحتجاز�٢٤بإحالة�ا)حتجزين�للنيابة�Gي�خfل� الحق�للنيابة�العامة�Gي�حبس��٢٠١تعطي�ا)ادة

 
ً
�. ا�)دة��9تزيد�عن�أربعة�أياما)deم�احتياط �٤٥و�١٥تسمح�للقا�qsÓبتجديد�الحبس�Oحتياطي�)دة�ب3ن��٢٠٢ا)ادة

يوم�كل�مرة�بحد�أق¸٤٥��vs)حكمة�Oستئناف�أن�تمدد�فlmة�الحبس�Oحتياطي�)دد��تسمح�٢٠٣و�١٤٣ا)ادتان�. ايوًم 

�الجنح�و�٦ �Gي�قضايا �أو�شهرً �١٨شهور �قد�تتضمن�عقوبات��عدام qrال� �الجرائم �الجنائية�وعام3ن�Gي �القضايا �Gي ا

�. السجن�مدى�الحياة Oستئناف�Gي�تجديد��مكرر�للنائب�العام�سلطة�مماثلة�لسلطة�محكمة�٢٠٦تعطي�ا)ادة�كذا

  .فlmات�Oحتجاز�Oحتياطي�Gي�الجرائم�ال�qrتتعلق�با×من�الداخhي�أو�الخارÖي�للدولة



           
  
 

�أي �يوفر�القانون �العسكري �ة9 �ا)د¡ي �أمام �ا)اثل3ن �لÏفراد �ا)حاكمة �قبل �ما �حقوق �لحماية ف�fيمكن�. ضمانات

�العسكري  �القضاء �نظام �Gي �Oحتياطي �الحبس �قرارات �إل�dم�استئناف �ا)نسوبة �بالdeم �ا)deم3ن �إبfغ ��9يتم �كما ،

  .با´ضافة�إXى�إجراء�التحقيق�بواسطة�ا)د¡ي�العسكري�Gي�غياب�من�ا)حام3ن�أو�أي�دعم�قانوني�للمdeم3ن
  

 ان��اك	حقوق	ما	قبل	ا�حاكمة	ع1ى	صعيد	ا�مارسة  -  ب

�تبليغهم� �فهم�فقط�يتم �ساعة�Oعتقال، �عن�تبليغهم�بأسباب�اعتقالهم �الدائم �السلطة �امتناع �ا)deمون�من عانى

�ا)deم3ن�بحق�حضور�محام. بأسباب�Oعتقال�أمام�النيابة إ��9،التحقيقات�معهم�أمام�سلطات�التحقيق�رغم�تمتع

  .سلطات�التحقيقا�ل،�فحضور�ا)حامي�ليس�ملزًم يتمتعون��dذا�الحققلما�أdÀم�

كان�هذا�حال�أغلب�التحقيقات�. ُيمنع�ا)deمون�بشكل�عام�من�التمتع�بالحديث�الخاص�مع�محام�dم�قبل�التحقيق

تعرض�لهذا�. ٢٠١١ال�qrتضمنت�اعتقال�أفراد�عhى�خلفية�مشاركة�Gي�مظاهرات�منذ�الخامس�والعشرين�من�يناير�

قالهم�Gي�أحداث�اشتباكات�شارع�محمد�محمود�Gي�القاهرة�وال�qrجرت�Oنdeاك�عhى�سبيل�ا)ثال�bفراد�الذين�تم�اعت

�lnة�ب3ن�نوفمlmي�الفGاير��٢٠١١lnتحادية�٢٠١وفOجرت�قرب�قصر��qrشتباكات�الOي�Gفراد�الذين�تم�اعتقالهم�bو�،

�lnي�ديسمG�qstاك�ومؤخرً �،٢٠١٢الرئاdeنOى�خلفية�مظاهرة�مجلس�انفسه�ا�يعاني�من�hا)عتقلون�ع�lnي�نوفمGلشورى�

  .٢٠١٤ومظاهرات�إحياء�ذكرى�قيام�الثورة�وال�qrجرت�Gي�الخامس�والعشرين�من�يناير�عام��،٢٠١٣

عhى�. ا�ما�يتم�انdeاك�حق�ا)deم3ن�Gي�العرض�عhى�ا)حاكمة�Gي�مدة�مناسبة�أو�Gي�الخروج�من�الحبس�Oحتياطيدائًم 

�،بحجة�الحفاظ�عhى�bمن�الداخhي�؛لقاعدة�وليس�Oستثناءمستوى�Oدعاء�فإن�قرارات�الحبس�Oحتياطي�أصبحت�ا

س�Oحتياطي�هو�منع�ا)deم�رغم�أن�الهدف�bسا�qstمن�الحب. رغم�غياب�أدلة�أو�شهود�تدعم�نتائج�تحقيقات�الشرطة

أصبح��ب�أو�من�العبث�با×دلة�أو��dديد�الشهود�أو�إلحاق�الضرر�باÞخرين،�إ�9أن�إجراء�الحبس�Oحتياطيو ر همن�ال

 
ً

  .�من�كونه�وسيلة�شرعية�لتعزيز�bمن�العامُيستخدم�كغطاء�لتنفيذ�عقوبة�بدون�محاكمة�بد9

فعhى�سبيل�ا)ثال�. اعتمدت�السلطات�عhى�تلفيق��dم�جنائية�)ضايقة�النشطاء�السياسي3ن�ونشطاء�حقوق��نسان

�٦وأحمد�عبد�هللا�من�حركة�شباب��تم�تقديم�عfء�عبد�الفتاح�وم�vßسيف�من�مجموعة��9للمحاكمات�العسكرية

�تم�تقديمهم�جميعً  �للمحاكمة�بصحبة�تسعة�مdeم3ن�آخر أبريل، بdeمة�حرق�ا)قرات�الرئاسية�للمرشح�الرئا��qst،نيا

Gي�ذلك�الوقت�كانت�مصر�تحت�حكم�ا)جلس�bعhى�للقوات�. ٢٠١٢أحمد�شفيق�أثناء�Oنتخابات�الرئاسية�يونيو�

�النائب�ا �قرر �وقد �أحمد�شفيق�سحبه�ا)سلحة، �عليه qßا)ج� �أعلن �كما �حفظ�القضية�لنقص�bدلة، �حي�dا لعام

�للنائب�العام �هذا،. لدعواه �مارس��وبرغم �Gي �القضية �فتح �أعاد �انتخابه �بعد qstمر� �الذي�عينه �النائب�العام فإن

  ٢.التنفيذعشر�بالسجن�سنة�واحدة�مع�إيقاف��qثßتم�الحكم�عhى�جميع�ا)deم3ن�٢٠١٤�O،�وGي�يناير�٢٠١٣

                                                             
٢
6عادة فتح قضية ) سي سي بي(من  ٢١٣و ١٩٧حدث ھذا بالرغم من عدم ظھور أدلة جديدة في القضية، وھو الشرط الذي حددته المادتان  

 سبق حفظھا



           
  
 

ا�عhى�مادة�Gي�تظاهر�عدد�من�ا)واطن3ن�أمام�مجلس�الشورى�اعlmاضً �G٢٠١٣ي�السادس�والعشرين�من�نوفم�lnللعام�

والذي�صاحبه�العديد�من�Oعتقا9ت،��،بعد�تفريق�ا)ظاهرة. ام�ا)حاكم�العسكريةأمالدستور�تج3±�محاكمة�ا)دني3ن�

�ا)ّد¡ �التظاه�يوجه ��dمة�خرق�قانون �الdeم�bخرى�لالعام �من �العديد �إXى �من�. فرد�٢٤ــر�با´ضافة لم�يعرض�أحد

ا�بكفالة�بعد�فlmة�قصl3ة�من�مdeًم �٢٢أخلت�النيابة�سبيل�. أربعة�أشهر�عhى�احتجازهم�رغم�مرور ا)deم3ن�عhى�القضاء�

يوم�ح�vrتم��١٠٠بينما�ظل�الناشط�وا)دون�عfء�عبد�الفتاح�وأحمد�عبد�الرحمن�قيد�Oحتجاز�أك�låمن��،Oحتجاز

عhى�ما�يبدو�فإن�التوسع�Gي�استخدام�إجراء�الحبس�Oحتياطي�لم�يكن�سوى�. �٢٠١٤فراج�ع�dم�بكفالة�Gي�مارس�

�ومعارضdeم�للمحاك �الحقوæي �نشاطهم �عhى �لعقاب�هؤ9ء�bفراد �ممكنة��،مات�العسكريةذريعة �فlmة بإبقا¦dم�أطول

�استمرار�حبس�عfء�. خلف�القضبان �قضائية�للنظر�Gي رغم�أن�محامي�ا)حبوس3ن�يكررون�ا)طالبات�بعقد�جلسة

  .لكن�مع�bسف��9توجد�آلية�قانونية�تضمن�تفعيل�تلك�ا)طالبات�؛وأحمد

إما��،ات�Gي�العديد�من�ا)ناسبات�بواسطة�وكfء�النيابة،�تم�إجراء�العديد�من�التحقيق٢٠١٣منذ�الثfث3ن�من�يونيو�

�ا)ركزي  �bمن �معسكرات �أو�Gي �البوليس �أقسام �الخامس��،Gي �مظاهرات �أعقاب �Gي �ا)ثال �سبيل �عhى �حدث كما

  .ا�تم�منع�محامي�ا)حبوس3ن�من�الحضور�معهم�أثناء�تلك�التحقيقاتأيضً �٢٠١٤،٣والعشرين�من�يناير�

شهدت�البfد�حمfت�توقيف�موسعة�ضد�مؤيدي��خوان�ا)سلم3ن،�وقد�ظل��٢٠١٣يونيو��بداية�من�الثfث3ن�من

يتم�تجديد�الحبس�Oحتياطي�لهم�دون�مراجعة�قضاياهم�كل�حيث� ،ا)قبوض�عل�dم�قيد�الحبس�×سابيع�وح�vrشهور 

deم�ا)ُوجهة�إل�dم،�كما�لم�يتم�هؤ9ء�ا)deم3ن�بال�إبfغبشكل�عام،�لم�يتم�. Gي�كل�مرة�يتم�ف�dا�تجديد�الحبس�ةعhى�حد

�محام�dم �مخاطبة �من �Oحتجاز�. تمكي�dم �أماكن �إXى �ينتقلون �النيابة �وكfء �كان �السياق �هذا �الشرطة�(Gي أقسام

�من�) والسجون  �أن�ا)قبوض�عل�dم��9ُيمكنوا qßيع� �ا)deم3ن�بقرار�مد�مدة�الحبس�Oحتياطي،�وهو�ما فقط�ليخlnوا

  .يان�عدم�قانونية�استمرار�حبسهمأو�ب�،الدفاع�عن�أنفسهم
  

  ان��اكات	الحق	8ي	ا�حاكمة	العادلة: الجزء	الثاني

 *طار	التشري;ي	ا�صري	للحق	8ي	ا�حاكمة	العادلة  - أ

سيادة�القانون�أساس�الحكم�Gي�الدولة،�وتخضع�الدولة�للقانون،�": تقول�ا)ادة�الرابعة�والتسع3ن�Gي�الدستور�ا)صري 

  ."وحصانته،�وحيدته،�ضمانات�أساسية�لحماية�الحقوق�والحرياتواستقfل�القضاء،�

عhى�قانون،�و�9توقع�عقوبة�إ��9العقوبة�شخصية�و�9جريمة�و�9عقوبة�إ�9بناءً ": كما�تقول�ا)ادة�الخامسة�والتسع3ن

  ."عhى�bفعال�الfحقة�لتاريخ�نفاذ�القانون �بحكم�قضائي�و�9عقاب�إ9 

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



           
  
 

ا)deم�بريء�ح�vrتثبت�إدانته�Gي�محاكمة�قانونية�عادلة،�تكفل�له�ف�dا�ضمانات�الدفاع�": وا)ادة�السادسة�والتسع3ن

�نفسه �الجنايات. عن �Gي �الصادرة �استئناف�bحكام �القانون �والشهود�. وينظم �عل�dم qßللمج� �الحماية وتوفر�الدولة

  ."ا�للقانون ،�وفًق Oقتضاءوا)deم3ن�وا)بلغ3ن�عند�

وتعمل�عhى��،وتلm±م�الدولة�بتقريب�جهات�التقاqsÓ. التقا�qsÓحق�مصون�ومكفول�للكافة": وا)ادة�السابعة�والتسع3ن

�و�9يحاكم�شخص�إ�9أمام��،سرعة�الفصل�Gي�القضايا ويحظر�تحص3ن�أي�عمل�أو�قرار�إداري�من�رقابة�القضاء،

  ."قاضيه�الطبيÄي�وا)حاكم�Oستثنائية�محظورة

واستقfل�ا)حاماة�وحماية�حقوقها�. حق�الدفاع�أصالة�أو�بالوكالة�مكفول ": ثامنة�والتسع3ن�أتت�لتقرر�بأنوا)ادة�ال

  ."ا�وسائل�Oلتجاء�إXى�القضاء�والدفاع�عن�حقوقهمويضمن�القانون�لغ�l3القادرين�ماديً . ضمان�لكفالة�حق�الدفاع

فعhى�سبيل��٤،الجنائية�قواعد�ا)حاكمات�أمام�ا)حاكم�العاديةينظم�القسم3ن�الثاني�والثالث�من�قانون��جراءات�

يجب�أن�تكون�الجلسة�علنية،�ويجوز�للمحكمة�مع�ذلك�مراعاة�للنظام�العام�": ليقرر�{تي�٢٦٨ا)ثال�أتى�نص�ا)ادة�

الحضور��أو�محافظة�عhى�{داب،�أن�تأمر�بسماع�الدعوى�كلها�أو�بعضها�Gي�جلسة�سرية،�أو�تمنع�فئات�معينة�من

�. "ف�dا �الجنح�غ�l3أdÀا ́عادة�النظر�Gي�قضايا �الجنايات�ال�qrيقرر�القانون�وجود�محاكم�استئناف� �9تختص�بقضايا

  .تختص��dا�محكمة�النقض
  

 اختصاص	ا�حاكم	العسكرية	�حاكمة	ا�دني@ن  -  ب

� �يذكر�دستور  �١٩٧١لم
ً
��صراحة �لعام �العسكري �القضاء �قانون �لكن �للمدني3ن، �العسكرية أجاز��١٩٦٦ا)حاكمات

�ا)دني3ن �)طالبات�ا)دافع3ن�عن�حقوق��نسان�و9لm±امات�مؤخرً . للمحاكم�العسكرية�محاكمة �تناقض�حاد �وGي ا،

�١٩٨فقد�أتت�ا)ادة��ليج3±�تلك�ا)حاكمات،�٢٠١٢أتى�دستور��،مصر�الدولية�تجاه�ا)عاي�l3الدولية�لحقوق��نسان

القضاء�العسكري�جهة�قضائية�مستقلة،�يختص�دون�غl3ه�بالفصل�Gي�كافة�الجرائم�ا)تعلقة�بالقوات�": منه��لتقول 

�وأفرادها �وضباطها �تضر�بالقوات�. ا)سلحة qrال� �الجرائم �Gي �إ9 �العسكري �القضاء �أمام �مدني �محاكمة �يجوز و9

� �الجرائم، �تلك �القانون �ويحدد �العسكري�bخرى ا)سلحة، �اختصاصات�القضاء �العسكري�. ويب3ن �القضاء وأعضاء

رغم�. "مستقلون�غ�l3قابل3ن�للعزل،�ويكون�لهم�كافة�الضمانات�والحقوق�والواجبات�ا)قررة�×عضاء�الجهات�القضائية

تركت�الباب��"لحةالجرائم�ال�qrتضر�بالقوات�ا)س"�شارة�لتقييد�ا)حاكمات�العسكرية�إ�9أن��شارة�الغامضة�إXى�

  .ا�9ستمرار�ا)حاكمات�العسكرية�Gي�جميع�الحا9ت�ال�qrتريدها�السلطةمفتوًح 

� ��٢٠٤أتت�ا)ادة ��٢٠١٣من�دستور �دستور �نهج �للمدني3ن�بل��٢٠١٢عhى �ا)حاكمات�العسكرية �تمنع �لم حيث�أdÀا

ة�الجرائم�ا)تعلقة�بالقوات�القضاء�العسكري�جهة�قضائية�مستقلة،�يختص�دون�غl3ه�بالفصل�Gي�كاف": أضافت�أن

و�9. ا)سلحة�وضباطها�وأفرادها�ومن�Gي�حكمهم،�والجرائم�ا)رتبكة�من�أفراد�ا)خابرات�العامة�أثناء�وبسبب�الخدمة

                                                             
٤
 الجنائية على المحاكم العسكرية � ينطبق قانون ا6جراءات 



           
  
 

� �الجرائم�ال�qrتمثل�اعتداءً �محاكمةيجوز �إG�9ي �العسكري، �القضاء �أو�مباشرً �مدني�أمام �ا)نشآت�العسكرية �عhى ا

لحة�أو�ما�Gي�حكمها،�أو�ا)ناطق�العسكرية�أو�الحدودية�ا)قررة�كذلك،�أو�معدا�dا�أو�مركبا�dا�معسكرات�القوات�ا)س

�ا)تعلقة� �أو�الجرائم �الحربية، �أو�ا)صانع �العامة �أو�أموالها �العسكرية �أو�أسرارها �أو�وثائقها �أو�ذخائرها أو�أسلحdeا

ويحدد�القانون�. أو�أفرادها�بسبب�تأدية�أعمال�وظائفهم�ا�عhى�ضباطهامباشرً �بالتجنيد�أو�الجرائم�ال�qrتمثل�اعتداءً 

وأعضاء�القضاء�العسكري�مستقلون�غ�l3قابل3ن�للعزل،�. تلك�الجرائم،�ويب3ن�اختصاصات�القضاء�العسكري�bخرى 

  .")قررة�×عضاء�السلطة�القضائيةو�والواجبات�ا وتكون�لهم�كافة�الضمانات�والحقوق 

�أفراد� �Gي�دستور�القوات�ا)سلحة�أو�ضباطها،�وهو�bمر�الذي�لم�يكن�موجودً إن�إضافة�Oعتداء�عhى ،�قد�٢٠١٢ا

كما�قد�يشمل�القّصر�والطلبة�Gي�ا)دارس��،يشمل�ا)دني3ن�العامل3ن�Gي�مصانع�أو�هيئات�تحت�إدارة�القوات�ا)سلحة

�. عسكريةأو�أي�مدني�يدخل�Gي�نزاع�قانوني�مع�أي�فرد�يرتبط�با)ؤسسة�ال�،وا)عاهد�العسكرية �٢٠٣أعطت�ا)ادة

ا)نشآت�العسكرية�أو�معسكرات�القوات�ا)سلحة�أو�ما�"الفصل�Gي�القضايا�ا)تعلقة�بـ��ا�للقضاء�العسكري�سلطةأيضً 

Gي�حكمها،�أو�ا)ناطق�العسكرية�أو�الحدودية�ا)قررة�كذلك،�أو�معدا�dا�أو�مركبا�dا�أو�أسلحdeا�أو�ذخائرها�أو�وثائقها�أو�

�العس �العامة�أو�ا)صانع�الحربيةأسرارها  وهو�الذي�يمثل�توسعً �،"كرية�أو�أموالها
ً
�ملحوظ �Gي�اختصاصات�القضاء�ا ا

 �،العسكري 
ً
�إXى��خاصة �با´ضافة �قاعات�أفراح�وأندية�وفنادق�ومحطات�وقود �إدارة �العسكرية�تتوXى �ا)ؤسسة وأن

  .العديد�من�ا)نشآت�bخرى 

� �الحق�للقضاء�العسكأيضً �٢٠٤تعطي�ا)ادة �ا �ال�qrتتضمن�ما�يخص�ا)ؤسسة �القضايا العسكرية�ري�Gي�الفصل�Gي

وهو�bمر��،أتت�هذه�اللغة�مبالغة�Gي�الغموض�"وثائقها�أو�أسرارها�العسكرية�أو�أموالها�العامة�أو�ا)صانع�الحربية": من

�إXى� �الوصول �حرية �Gي �الحق �وانdeاك �الرقابة �فرض �من �الجيش �تمك3ن �إXى �ا)مارسة �صعيد �عhى �يؤدي �قد الذي

كما��،ا)علومات،�بم�Gي�ذلك�السماح�بمحاكمة�أي�صحفي�يسÄى�لنشر�معلومات�للعامة�تتعلق�با)ؤسسة�العسكرية

� �وآخرين �صlnي �ومحمد �أبو�دراع �أحمد �الصحفي3ن �حالة �Gي �حدث �عام �. G٢٠١٣ي �ضم �أن �العامة"كما " أموالها

�الحربية"و �مlnًر " ا)صانع �الدولة �قد�يعطي�×جهزة �العسكرية�للمادة �ا)ؤسسة �)نع�النقاش�ا)جتمÄي�حول�م3±انية ا

  .وإدار�dا�للعديد�من�ا)صانع�والشركات�وا)شاريع�Oقتصادية

�العسكري  �للط�،Gي�إطار�منظومة�القضاء �الطعون�فإن�ا)حكمة�العليا عون�العسكرية�Ãي�الجهة�ا)ختصة�بالنظر�Gي

. دون�النظر�Gي�حقائق�القضية�ذا�dا�،عhى�ا)حاكمات�العسكرية،�غ�l3أdÀا�تقتصر�عhى�النظر�Gي�صحة�تطبيق�القانون 

�ا)حاكمات�العسكرية�من�عوار�إ�9أن�ا)deم3ن��9يمكن�أن� �بتقديم�الطعون�عhى �تعlmيه��جراءات�ا)تعلقة رغم�ما

يتمتعوا�بحق�الطعن�إ�9بعد�أن�تصدر�ا)حكمة�حكمها�ويوقع�عليه�الضابط�ا)ختص،�دون�تحديد�مدى�زم�qßمع3ن�

  .لذلك��جراء

تقع�Gي��–ا�كانتأيً –ولوية�تحديد�ما�إن�كانت�القضية�تعطي�ا)ادة�الثامنة�وbربعون�من�قانون�القضاء�العسكري�له�أ

  .٨ا�للفقرة�أ�من�ا)ادة�طبًق �،ون�بمحاكمة�القّصر�عسكريانطاق�اختصاصا�dا�أم�9،�كما�يسمح�القان



           
  
 

أجازت�خضوع�العامل3ن�Gي�مصانع�تحت��G٥٢٠١٠ي�التعديfت�ال�qrتم�إدخالها�عhى�قانون�القضاء�العسكري�Gي�يونيو

�أجازت�التعديfت�الجديدة�للمحكمة�انتداب�محاٍم �٢٠١١وGي�يونيو�. إدارة�ا)ؤسسة�العسكرية�للمحاكمة�العسكرية

الشهl3ة�ال�qrكانت�تتيح��٦تم�إدخال�تعديfت�جديدة�أطاحت�با)ادة��G٢٠١٢ي��مايو�. للمdeم3ن�الذين�لم�يوكلوا�محاٍم 

  ٦.للرئيس�إحالة�ا)دني3ن�للمحاكمة�العسكرية�با×مر�ا)باشر�خfل�فرض�حالة�الطوارئ 

بموجdÐا�تم�قصر�الحق�Gي�الطعن�عhى��تم�إدخال�تعديfت�جديدة�عhى�قانون�القضاء�العسكري�والG٢٠١٤�qrي�فlnاير�

��جراءات� �بقانون �يلm±م �أن �العسكري�يجب �أن�القضاء �عhى �التعديfت�الجديدة �وقد�نصت �فقط، �الجنح قضايا

ا�عhى�وجوب�أخذ�رأي�مف�qrالديار�ا)صري�Gي�أحكام�نصت�تلك�التعديfت�أيضً . الجنائية�فيما�يتعلق�با×حكام�الغيابية

�آ. �عدام �صعيد �العسكري�عhى �القضاء �لنظام �ُتوجه qrال� �الرئيسية �Oنتقادات �التعديfت �تلك �تجاهلت خر�فقد

�من�قِ  �حيث�يتم�تعي3ن�قضاته �الدفاع، �لوزارة �تجاهلت�تلك�التعديfت�أيضً . بل�وزير�الدفاعبسبب�خضوعه ا�كما

�العسكري�من�تحديد�اختصاصاته �القضاء �تمك3ن �إXى �وّجهت qrنتقادات�الO،�� �تجاهلت �الصعوبات�ال�qrأيضً كما ا

  .يواجهها�ا)حامون�Gي�التواصل�مع�ا)deم3ن
  

  ان��اكات	الحق	8ي	ا�حاكمة	العادلة	ع1ى	صعيد	ا�مارسة

ا�للجمهور�وللمتابع3ن�أن�ا�عامً العديد�من�الحا9ت�ال�qrتم�رصدها�عhى�مدار�الثfث�سنوات�ا)اضية�أعطت�انطباعً 

  .القضاء�غ�l3مستقل

�مارس� �أصدرت�G٢٠١٤ي �حكًم ، �بإدانة�محكمة�جنايات�ا)نيا �وقعت�Gي��٥٢٩ا qrأحداث�العنف�ال� �عhى�خلفية فرد

�Gي�أغسطس� �إحالة�أوراقهم�للمف�qr. ٢٠١٣محافظة�ا)نيا ́عدام�حيث�تم يواجه�هؤ9ء�bفراد�احتمالية�الحكم�با

�الرأي �وقد�استمرت�الجلسة�أصدرت�ا)حكمة�ذلك�ا)حكمة�Gي�جلست3ن�فقط�Gي�غياب�ا)deم3ن�ومحام�dم. ́بداء ،

� �ولم�يتم�تقديم�bدلة�للمحاكمة. فقط نصف�ساعةلbوXى �الشهود، �لم�يتم�استدعاء �الجلست3ن، ولم�ُيسمح��،وGي

 . للمdeم3ن�بأن�يقدموا�شهادات�للدفاع�عن�أنفسهم
ً
 تلك�ا)حاكمات�الجماعية�عhى�هذه�الشاكلة�تمثل�انdeاك

ً
ا�ا�صارخ

افة�إXى�قواعد�قانونية�أخرى�مثل�قاعدة�أن�العقوبة�الشخصية�كما�هو�منصوص�با´ض�،للحق�Gي�ا)حاكمة�العادلة

́عدام�Gي�مثل�تلك�الحالة�يجعل�Oنdeاك�صارًخ . عليه�Gي�الدستور�ا)صري    .اكما�أن�احتمالية�الحكم�با

� ��G٢٠١٢ي �إحالة ��٤٣تم �أمريكية، �منظمات �أغلdÐا �أجنبية، �غ�l3حكومية �منظمات �Gي �يعملون qªوأجن� إXى�مصري

 ا)حاكمة�بdeمة�العمل�دون�تصريح�و 
ً

fي�محكمة�أمن��،ا،�وقد�نظر�تلك�القضية�قاضيانأجنبيً �تلقي�تمويGكانا�عضوين�

�العليا �ا)منهج�. الدولة �والتسريب �التحقيقات، �نشر�نتائج �مثل �Oنdeاكات �من �العديد �التحقيقات �عملية شابت

يان�)ؤتمر�صحفي�لعرض�نتائج�التحقيقات،�كل�تلك�Oنdeاكات�با´ضافة�إXى�عقد�القاض�،للتحقيقات�لوسائل��عfم

                                                             
٥
 ٢٠١٠لسنة  ١٣٨طبقا للقانون  
٦

   شھدت الب;د فرض حالة الطوارئ لعقود مضت 



           
  
 

�عام �بشكل �الحقوقية �ا)نظمات �التحقيق�ولتشويه �ا)نظمات�محل �لتشويه �م�ïdي �تمت�بشكل �يبدو�أdÀا qrهذا�. ال

  .السلوك�يوّضح�مدى�غياب�استقfل�القضاء�وانdeاك�حق�ا)واطن3ن�Gي�ا)حاكمة�العادلة

بتأسيس�وإدارة�والعمل�مع�أفرع��٤٣ـيل�القضية�إXى�محكمة�جنايات�القاهرة�وتم�ا�dام�الا�للتحقيقات،�تم�تحو طبًق 

  )نظمات�أجنبية�غ�l3مصرح�لها�بالعمل�Gي�مصر

�الحرج �9ستشعاره �التنñي qsÓالقا� �قرر �bوXى، �الجلسة �توج�dات��،بعد �لتطبيق �عليه �الضغط �تم �أنه حيث�أوضح

�سلًف   �،امحددة
ً

fتدخ� �اعتlnه �القضية�سافرً وهو�ما �Gي �التنفيذية �السلطة �من �للقضاء�. ا �bعhى �ا)جلس �قرر وقد

  .غ�l3أن�نتائج�التحقيق�لم�تسفر�عن�qsÑء�ح�vr{ن�؛التحقيق�Gي�تلك�الواقعة

�lnي�نوفمGى��٢٠١١hسكندرية�عbم���٢١قضت�محكمة�جنح�dنا�لتنظيمهعاًم �١١أطفال،�بالسجن��٧متظاهرة،�من�بي��

�لتأييد�الرئيس�ا) �حق��9يجب�أن�طبًق �٧.عزول�محمد�مرqstمظاهرة qالتظاهر�السلم� �)بادئ�حقوق��نسان�فإن ا

كشفت�bحكام�القاسية�ال�qrتم�إنزالها�. وبا×خص�إن�كانت�العقوبات�عقوبات�جنائية�؛يواجه�من�يمارسه�أي�عقوبة

  .ون با)deم3ن�Gي�تلك�القضية�عن�معارضة�القضاة�للتوجهات�السياسية�ال�qrيمثلها�ا)deم

وهو�ما�. عمدت�محاكم�الجنايات�بشكل�عام�إXى�عقد�جلسات�استماع�مغلقة�ومنع�النشر�Gي�القضايا�ا)نظورة�أمامها

fع�الجمهور�عhى�إجراءات�ا)حاكمة،�bمر�الذي�أدى�إXى�عدم�تحقيق�الشفافية
ّ
وبالتاXي�عدم�تحقيق�الثقة��،منع�اط

كانت�تلك�Ãي�الحال�Gي�معظم�القضايا�ا)تعلقة�بقتل�ا)تظاهرين�خارج�إطار�القانون�وال�qr. الكاملة�Gي�تلك�ا)حاكمات

ا�Gي�حا9ت�محاكمات�مؤيدي�وقيادات��خوان�ا)سلم3ن�Gي�كان�ذلك�الحال�أيضً . ٢٠١١جرت�وقائعها�خfل�انتفاضة�

� �بعد �ما �الجمهور�سيكون�من�شأنه�. ٢٠١٣و�يوني�٣٠فlmة �السلطات�أن�عرض�إجراءات�ا)حاكمة�عhى رغم�مزاعم

�dديد�النظام�العام،�فإن�Gي�حقيقة�bمر�ضمان�تحقيق�ا)حاكمة�العادلة�وتحقيق�الثقة�Gي�القضاء�يستلزم�أن�تكون�

  .جلسات�ا)حاكمة�علنية

خارجيته�وعدد�من�كبار�معاونيه�وال�qrجرت�وقائعها�ما��عhى�سبيل�ا)ثال،�فإن�محاكمة�الرئيس�bسبق�مبارك�ووزير 

� �تم�٢٠١٢و�٢٠١١ب3ن qrال� �الرئيسية �Oستماع �جلسات �غ�l3أن �التليفزيون، �ع�lnشاشة �bوXى �الجلسات �بث �تم ،

�bبواب� �خلف �سرية �جلسات �عقدها �تم �ا)همة �وا)علومات �bساسية �الشهادات �إXى �ا)حكمة �هيئة �ف�dا استمعت

رت�محكمة�جنايات�القاهرة�أن�تعقد�جلسات�Oستماع�Gي�سرية�وحظرت�نشر�ما�يتعلق�بشهادات�كل�من�قر . ا)غلقة

با´ضافة�إXى�ذلك،�فإن�ا)حام3ن�الحاضرين�. رئيس�ا)خابرات�السابق�ورئيس�ا)جلس�bعhى�للقوات�ا)سلحة�السابق

  .ة�لهذين�الشاهدينعن�ا)ج�qßعل�dم�لم�ُيسمح�لهم�بتوجيه�أسئل

� �ا)حاكمةبشكل �جلسات �قبل �القضية �)ناقشة �سرية �لقاءات �من�عقد �ا)deمون�وا)حامون �ُيمنع �بعض��،عام وGي

�يواجه�ا)حامون�صعوبات�Gي�الحصول�عhى�دائًم . bحيان�يتم�منع�Oجتماع�ب3ن�ا)deم3ن�ومحام�dم�عhى��طfق �ما ا

                                                             
٧
 .شھور ٣ھم إلى مؤسسة الرعاية لمدة التنفيذ، وإيداع اJطفال من إيقافا مع ليصبح عامً الحكم خففت محكمة ا�ستئناف في السابع من ديسمبر  



           
  
 

́عداد�الدفاع�قبل�جلسات�ا)حاكمة،�وGي�بعض�bحوا سوى�ات�فلا)ل��9ُيمكن�ا)حامون�من�قراءة�ملفات�القضية�

  .ا�ما�يتم�رفض�طلب�الدفاع�بسماع�شهود�النفي�ويتم�فقط�السماح�بسماع�شهود��ثباتدائمً . Gي�جلسات�ا)حاكمة

تعرض�أحد�ضباط�الشرطة�إXى�أحد�محامي�جdÐة�الدفاع�عن��٢٠١٤يناير��G٢٥ي�. يخضع�ا)حامون�للdeديد�وOعتقال

�Gي�خfل�عشر آمرً �،إليه�بالسfح�مشlً3ا ،صرمتظاهري�م �با)غادرة �إياه �وإ�9سيطلق�النار�عليه�ةا حدثت�تلك�. ثواٍن

�. الواقعة�بينما�كان�ا)حامي�يحاول�لقاء�ا)تظاهرين�ا)حتجزين�Gي�قسم�شرطة�بجنوب�القاهرة �٢٠١٣ديسمG٢��lnي

  .ةتعرض�محامي�ا)تظاهرات�ا)ؤيدات�)ر�qstلfعتقال�قبل�جلسة�ا)حاكم
  

  ا�حاكمات	العسكرية	للمدني@ن

�ا)deم �يختارهم �غياب�محام3ن �Gي �للمدني3ن �و تتم�جلسات�ا)حاكمات�العسكرية �ا)deم3ن�من �منع �يتم �كما �مجردن،

بع�ا)د¡ي�العسكري�وكذلك�القضاة�bوامر�العسكرية�الصادرة�لهم�من�قيادا�dم�bعhى�رتبة،�. التواصل�مع�محام3ن
ّ
يت

كما�أن�طبيعة�ا)حاكم�العسكري��9. ارهم�مستقل3ن�أو�Gي�معزل�عن�تأث�l3من�هم�أعhى�م�dم�رتبةومن�ثم��9يمكن�اعتب

  .تسمح�للجمهور�با9طfع�عhى�س�l3ا)حاكمات

ب3ن��٨.ا�للمحاكمة�العسكريةمدنيً �١١٨٧٩خضوع��٢٠١١،�شهدت�الفlmة�ما�ب3ن�يناير�وأغسطس�مسئول ا�)صدر�طبًق 

�عدد �ا)دني3ن �القّصر�الذ�هؤ9ء �بالسجنمن �عل�dم �الحكم �تم �الحراسة��،ين �تحت �البالغ3ن �سجون �إيداعهم وتم

�؛رغم�التعهد�الرسم�qبوقف�ا)حاكمات�العسكرية�للمدني3ن. ا�بأحكام��عداممdeًم �١٨ا)شددة،�كما�تم�الحكم�عhى�

ا�دني3ن�عسكريً رغم�أن�معدل�محاكمة�ا). إ�9أن�ا)حاكم�العسكرية�استمرت�Gي�محاكمة�ا)دني3ن�Gي�الشهور�التالية

 –ثر�تظاهرات�ماسبl3و�إوعhى��٢٠١١إ�9أن�Gي�أكتوبر��،أخذ�Gي�التناقص
ُ
�ق qrعدد�من�ا)تظاهرين�وال� �أثرها تل�عhى

�بالقوة �للتظاهرة �الجيش �قوات �أثر�تفريق �عhى �النيابة��–bقباط �إXى � �عل�dم �ا)قبوض �ا)دني3ن �جميع �إحالة تم

 
ً

�أو9 �أحالrوال�،العسكرية qe قاٍض� �إXى �العسكرية�طبًق . مدني�dم �ا)حاكمات �تناقص�عدد �فلقد �ا)تاحة �للمعلومات ا

  .لم�يتم�إيقافها�ولكن�،للمدني3ن

  :تيةبا´ضافة�إXى�العدد�السابق�فلقد�تم�توثيق�الحا9ت�{

�امدنيً �٨٧،�تم�إحالة�حواXي�٢٠١١سبتم٩��lnبعد�ا)ظاهرة�أمام�السفارة��سرائيلية�وال�qrوقعت�أحدا¾dا�Gي� •

 .للمحاكمة�العسكرية

 .ا�للمحاكمة�العسكريةمدنيً �١٢تم�إحالة�حواXي��٢٠١١سبتم٣٠��lnعhى�خلفية�ا)ظاهرة�أمام�وزارة�الدفاع�Gي� •

� �عhى�G٢٠١١ي �الصادرة �إيقاف�تنفيذ�bحكام �سياسية�تم �أقر�ذلك�مرسوًم �،خلفية �صدر�من�ا)جلس�bعhى�كما ا

 �G٢٠١٢ي�يوليو�. للقوات�ا)سلحة
َّ
�ا)deمون�شك �ال�qrمثل�ف�dا ل�الرئيس�ا)عزول�محمد�مر�qstلجنة�)راجعة�القضايا

�يواجهون��dمة��،مdeما�٦٣٠أمام�القضاء�العسكري�وال�qrأسفرت�عن�العفو�عن� �l،�غ3"مناصرة�الثورة"والذين�كانوا

                                                             
٨

 .٢٠١١تم إع;ن ھذا الرقم من قبل رئيس ھيئة القضاء العسكري في سبتمبر  



           
  
 

� �قضاياهممdeًم �١١٠٠أن �مراجعة �تتم �لم �آخرين ��dمً �،ا �كانت �إل�dم �ا)وجهة �الdeم �أن �والسرقة�حيث �بالقتل ا

  .وبعض�الجرائم�bخرى �،وOغتصاب

  

 :وقد�تم�رصد�الحا9ت�{تية�٢٠١٢استمرت�ا)حاكمات�العسكرية�Gي�

 .عسكريةعمال�إXى�ا)حاكم�ال�٥تم�إحالة��،٢٠١٢بعد�إضراب�عمال�شركة�سوميد�Gي�مارس� •

 .امدنيً �X١٥ى�إتم�توجيه��dم�مختلفة��،بعد�اشتباكات�بورسعيد •

رية�ال�qrالعسكمدني�للمحاكم��٣٠٠تم�إحالة�أك�låمن��،٢٠١٢مايو��٢بعد�التظاهرات�أمام�وزارة�الدفاع�Gي� •

جلسات�التحقيق�ال�qrتم�إجراؤها�من�قبل��شهدت�تلك�الواقعة�منع�ا)حام3ن�من�حضور �،انdeت�إXى�إدانdeم

 .ي�العسكري ا)د¡

 ا�إXى�ا)حاكمات�العسكرية�Gي�حوادث�فردية�وقد�تم�ا�dامهم�بdeم�مختلفةمدنيً �٣١تم�إحالة�عhى�bقل� •

 .٢٠١٣يوليو��٣زل�الرئيس�مرG�qstي�استمر�القضاء�العسكري�Gي�النظر�Gي�قضايا�ا)دني3ن�با×خص�عقب�ع •

حيث�نشرت��–سماعيلية،�وبورسعيد،�� السويس–حدا¾dا�Gي�محافظات�قناة�السويس�أغلب�تلك�القضايا�وقعت�أ

�مكث �بأعداد �قوا�dا �ا)سلحة �مرqstفالقوات �الرئيس �عزل �عقب �. ة، �bقل �عhى �إحالة �للمحاكمات��٤تم صحفي3ن

�التنفيذ �إيقاف �أشهر�مع �بستة �أحدهم �عhى �الحكم �وتم �. العسكرية �إحالة �ا)حاكمات��٣تم �إXى �bقل قّصر�عhى

 �١٤٠ا،�فقد�تم�إحالة�أخl3ً . اهم�بالسجن�خمسة�عشر�عاًم العسكرية�وقد�تم�الحكم�عhى�أحد
ً
�إXى�ا)حاكمات�بالغ ا

�وبع�،العسكرية �معدات�عسكرية �إXى ́ضافة �با �من�القوات�ا)سلحة �أفراد �عhى �با9عتداء �أغلdÐم �ا�dام �ضحيث�تم

  .d�Oامات�bخرى،�وقد�تلقوا�عقوبات�متنوعة�تشمل�السجن�والغرامات�ا)ادية

   



           
  
 

  :التوصيات

Gي�– حاكمة�العادلة�Gي�مصر�لكي�تتوافقالقوان3ن�وا)مارسات�ا)تعلقة�بالحبس�Oحتياطي�والحق�Gي�ا)مراجعة� .١

 .مع�Oلm±امات�الدولية�تجاه�حقوق��نسان،�Gي�إطار�النقاط�ا)وضحة�Gي�ما�يhي�من�توصيات�–جميع�bوجه

 .ة�إل�dم�فور�Oحتجازإلزام�سلطات�Oحتجاز�بإخبار�ا)حتجزين�بأسباب�اعتقالهم�والdeم�ا)وجه .٢

 .السماح�للمحتجزين�وا)deم3ن�بالتواصل�مع�محام�dم�فور�Oحتجاز�وقبل�إجراء�أي�تحقيقات .٣

 .وسائل�ضرورية�لدحض�مدى�قانونية�احتجازهم�ةالتأكد�من�أن�ا)حتجزين�لدd¹م�تواصل�فوري�مع�أي .٤

مراجعة�كافة�. قوبات�سالبة�للحريةالتأكيد�عhى�أن�الحبس�Oحتياطي��9ُيطُبق�سوى�Gي�الجرائم�ال�qrتتضمن�ع .٥

 .�نسان�مواد�قانون�العقوبات�للتأكد�من�موافقdeا�للمعاي�l3الدولية�لحقوق 

�احتجاز� .٦ �فlmة �إطالة ��dدف �عقابي �كإجراء �ُيستخدم �والذي �Oحتياطي، �الحبس �إجراء �استخدام �من التقليل

حتياطي�سوى�Gي�الحا9ت�ال�qrُيخ�vsÒف�dا�والتأكيد�عhى�عدم�استخدام�إجراء�الحبس�O . النشطاء�وا)تظاهرين

 .من�هروب�ا)deم�أو�العبث�با×دلة�أو�ترويع�الشهود

 سواء�احتجازً �،التأكيد�عhى�فصل�bطفال�عن�البالغ3ن�Gي�أماكن�Oحتجاز .٧
ً
 .ا�لحكما�احتياطيا�أو�تنفيذ

 .والسياسي3نالتوقف�عن�استخدام�الdeم�الجنائية�للتحرش�القضائي�بالنشطاء�والصحفي3ن�وا)تظاهرين� .٨

�فراج�الفوري�غ�l3ا)شروط�عن�جميع�ا)حتجزين�جّراء�ممارسا�dم�لحقهم�Gي�التعب�l3وإبداء�الرأي�أو�التجمع� .٩

qالسلم. 

�الرفيعة� .١٠ �ا)ناصب �ذوي �bفراد �محاكمات �جلسات �ذلك �Gي �بم �علنية، �ا)حاكمة �جلسات �تكون �بأن السماح

 .لضمان�الشفافية

 .ت�مناسب�لضمان�عدم�إطالة�فlmة�الحبس�Oحتياطيضمان�عرض�ا)deم3ن�للمحاكمة�Gي�وق .١١

�بم�Gي�ذلك�تعديل��جراءات�الحالية� .١٢ التأكد�من�أن�إجراءات�ا)حاكمات�تضمن�ا)ساواة�وتفlmض�براءة�ا)deم،

ن�الدفاع�من�تقديم�شهادات�الشهود
ّ
 .ال�9�qrتمك

�بم .١٣ �القضاء، �استقfل ��اضمان �انضباطية �لقيود �القضاة �خضوع �عدم �ضمان �ذلك ��dديد�Gي �وعدم تعسفية

 .حصانdeم�القضائية�Gي�أثناء�قيامهم�بمهامهم�كقضاة

 .ضمان�ا)حاسبة�عhى�جميع�قضايا�انdeاك�حقوق��نسان .١٤

 .�لغاء�الفوري�للمحاكمات�العسكرية�للمدني3ن .١٥

 .إحالة�جميع�ا)دني3ن�ا)deم3ن�بdeم�جنائية�وا)حال3ن�إXى�ا)حاكمات�العسكرية�إXى�محاكم�مدنية�عادية .١٦

من�الدستور�لتمنع�محاكمة�ا)دني3ن�أمام�ا)حاكم�العسكرية�و�9تدع�مجا�9للتfعب�من�قبل��٢٠٤ة�ديل�ا)اتعد .١٧

 .السلطة

١٨. � �ا)واد �٥إلغاء ،٧� ،٨�� �وا)ادة �أ �ا)حاكمات��٤٨مكرر �إXى �ا)دني3ن �إحالة �ليمنع �العسكري �القضاء �قانون من

 .العسكرية

 .ن�Gي�انdeاكات�حقوق�ا)دني3ن�أمام�ا)حاكم�ا)دنيةضمان�محاكمة�أفراد�الجيش�أو�الشرطة�ا)تورط3 .١٩


