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عداامم االجماعيیةيیجب ووضع حد لعقوباتت ااإلمصر:  

 

تأكيید عقوباتت ااالعداامم بحق حكم محكمة جنايیاتت االقاهھھھرةة بااليیومم االلجنة االدووليیة للحقوقيیيین  تشجب
ً  100أأكثرمن  .بشكل صاررخخ عقب ااجرااءااتت قضائيیة غيیر عاددلة شخصا  

عداامم ووتوفيیر متناعع عن تنفيیذ عقوباتت ااإلنة االدووليیة للحقوقيیيین االسلطاتت االمصريیة باالتطالب االلجوو
جبر ضررر فعالل النتهھاكاتت حقوقق ااإلنسانن.  

عداامم بحق ااإل حكم االماضي من مايیو/أأيیارر 16في  قد أأصدررتت  كانت محكمة جنايیاتت االقاهھھھرةةوو
ً  120أأكثر من  .متهھما  

ً  100أأكثر من حكم ااإلعداامم بحق  االيیوممووأأكدتت محكمة جنايیاتت االقاهھھھرةة  بعد االحصولل على   متهھما
(ررأأيي االمفتي سريي٬، ووغيیر ملزمم٬، وويیجب االحصولل عليیهھ في كل قضايیا عقوباتت  ررأأيي االمفتي

خريین من جماعة ررززيین آآسبق محمد مرسي ووأأعضاء باااألمن بيینهھم االرئيیس  ااالعداامم قبل تأكيیدهھھھا)
االتي تعتبرهھھھا االسلطاتت غيیر قانونيیة. "ااإلخواانن االمسلمونن"  

فورريیا  ألحكامم ااإلعداامم االجماعيیة ووإإيیقافف تنفيیذهھھھا بحق جميیع ااألشخاصص ااً لى مصر أأنن تضع حد"ع
االذيین تمت إإدداانتهھم عقب محاكمة غيیر عاددلة"٬، قالل سعيید بنعربيیة٬، مديیر برنامج االشرقق ااألووسط 

ووشمالل أأفريیقيیا في االلجنة االدووليیة للحقوقيیيین.  

اكاتت جسيیمة للحق في االحيیاةة بدالً من " إإنن االقضاةة االمصريیونن يیساهھھھمونن٬، مرةة أأخرىى٬، في اانتهھ
االحمايیة ضد٬، وومنع٬، وومعاقبة االسلب االتعسفي للحيیاةة."  

 
"االقيیامم وو"االقتل"٬، بتهھم متعدددةة٬، منهھا: عقب اادداانة االمتهھميین في قضيیتيین منفصلتيیناالعقوبة  جاءتتوو

"ااختطافف ضباطط شرططة"٬، "وواالتخابر مع منظمة أأجنبيیة للقيیامم ووقاللل االبالدد"٬، بأعمالل تمس باست
بأعمالل إإررهھھھابيیة"٬،"ووحيیاززةة أأسلحة لمقاوومة االدوولة".  



 
هھكت أأبسط ضماناتت االمحاكمة محاكمة ااألشخاصص االمداانيین اانتأأنن إإلى  أأشاررتتسبق للجنة أأنن وو

حرمم االعديید من االمتهھميین من اامكانيیة االلجوء إإلى محامم خاللل فترةة ااالحتجازز٬، بيینما ٬، حيیث االعاددلة
اانتهھك حق وو لمدةة أأشهھر.االبعض منهھم بدوونن االقدررةة على ااالتصالل مع االعالم االخاررجي تم ااحتجازز 

اادداانة االمتهھميین  تتمكما  ٬،اابهھماالحق في ااستدعاء االشهھودد ووااستجواالمتهھميین بالدفاعع٬، بما في ذذلك 
.االمعقولل لشكيیتعدىى اابشكل وواانفراادديیاً  إلدداانتهھمأأددلة قويیة ووذذااتت مصدااقيیة  عدمم ووجودد بالرغم من   

 
أأمامم محكمة أأعلى.  ضدهھھھم حكماالمرااجعة اادداانتهھم ووب٬، لن يیتاحح مجالل للمتهھميین  إإلى ذذلك فةباإلضاوو
االتي االنقض مامم محكمة أأحكامم محكمة االجنايیاتت االطعن إإال أأل ببموجب االقانونن االمصريي٬، ال تقوو

تنظر في حسن تطبيیق االقانونن ددوونن االنظر في موضوعع االدعوىى.   
 

ااألشخاصص سلسلة من أأحكامم ااإلعداامم االجماعيیة االتي ططالت  حلقة في هھھھذاا االحكم ليیس إإال إإنن 
أأمامم االمحاكم. قضايیا أأخرىى مماثلة مستمرةةال ززاالت ٬، حيیث لنظامم االحاليل تهھمبهھ بمعاررضتاالمش  

 
ً  االقاهھھھرةة جنايیاتت تنظر محكمةوو يیوااجهھ حيیث  االمقدسس"٬، بيیت "أأنصارر ـب في قضيیة ما يیعرفف حاليیا

ً ضابطً  50قتل أأكثر من تشمل  خطيیرةة اتهھمً   فرددااً  200أأكثر من  وومحاوولة ااغتيیالل ووززيیر ٬، ا
تم فلقد ددفاعع هھھھؤالء ااألفراادد٬،  . ووحسب"حماسس"وواالتخابر لصالح منظمة ااررهھھھابيیة  ٬،االدااخليیة
من أأرربعة إإلى ستة أأشهھر بدوونن االقدررةة على االتوااصل مع االعالم لمدةة تترااووحح   هھھھمااحتجازز
يیزعم  معلوماتتتم ااالستنادد إإلى كما . هھماالتوااصل مع محاميیفي من االحق  نهھمووحرما٬، االخاررجي

فقد يیحكم عليیهھم باإلعداامم.   ٬،إإذذاا أأدديین االمتهھموننوواالتعذيیب وواالمعاملة االقاسيیة. تحت أأنهھا اانتزعت   

 ددعوااتت من االرغم على 2015في  ااالقل على شخصا 12بحق  باإلعداامم االحكم نفذتت مصرد وولق
.ااإلعداامم عقوبة تنفيیذ عن ااالمتناععإإلى  وواالشعوبب ااإلنسانن لحقوقق ااألفريیقيیة االلجنة  

عارر اال"ووصمة ـ ب يین إإيیاهھھھاصفااأأدداانن خبرااء ااألمم االمتحدةة إإصداارر أأحكامم ااإلعداامم مؤخرااً وووو
عميیقة".اال  

 ٬،الإإنسانيیةوو ٬،قاسيیة عقوبةاالدووليیة للحقوقيیيین عقوبة ااإلعداامم في جميیع االظرووفف كووتعاررضض االلجنة 
االحيیاةة.في لحق كإنتهھاكك ل وو ٬،لكراامةباحاططة وو  

االدوولل االتي ما ززاالت تلجأ إإلى عقوبة ااإلعداامم ووبأغلبيیة ساحقة  ووططالبت االجمعيیة االعامة تكرااررااً 
. إإلغاء االمماررسةبهھدفف  تعليیق االلجوء إإليیهھاب  

ااالصغاء إإلى هھھھذاا االندااء ووااإلمتناعع عن إإلى االدووليیة للحقوقيیيین االسلطاتت االمصريیة  تدعو االلجنةوو
تنفيیذ االمزيید من هھھھذهه ااإلعدااماتت.  
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